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Dit boek gaat over het bewaren van voedsel.  
Een ander woord voor bewaren is conserveren. 
Zodra voedsel geoogst wordt, gaat het bederven. 
Dat was heel vroeger lastig als je in een korte tijd heel veel 
voedsel had verzameld. 
Mensen wilden hun voedsel bewaren voor slechtere tijden. 
Daarbij moet je vooral aan de winter denken. 
 
Welke verschillende manieren ontdekte de mens, vaak per 
ongeluk om voedsel te bewaren? 
Je leest er meer over in dit boek. 

1. Bewaren 



Vocht en bacteriën 
Al zo’n 14.000 jaar geleden droogden mensen 
hun voedsel. 
In gebieden met veel zon ontdekte de mens, dat 
gedroogd voedsel niet bedierf. 
Wij weten nu dat bacteriën en schimmels vocht 
nodig hebben om te overleven.  
Haal je het vocht uit voedsel weg dan hebben 
schimmels en bacteriën geen kans meer om 
het voedsel  op te eten. 
Mensen droogden van alles.  
Vruchten, zoals druiven werden gedroogd.  
We kennen ze als krenten (1)  en rozijnen (2). 
Ook abrikozen (3) en pruimen konden worden 
gedroogd.  
Het drogen van planten was ook mogelijk.  
Je noemt het kruiden. Denk maar aan thee (4). 
De kabeljauw was een vis die aan stokken in de 
zon gedroogd werd.  
Die vis werd stokvis (5) genoemd. 
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2. Drogen 



1 2 

4 

8 

3 

5 

7 

6 

Nog meer gedroogde producten 
Maar ook vlees werd gedroogd in de zon. 
In ons land kennen we nog steeds droge 
worsten (1). 
Granen werden gingen snel schimmelen 
als ze lang bewaard bleven. Daarom 
werden ze gedroogd in de zon. 
Sommige broodsoorten worden ook 
gedroogd. Denk maar aan beschuit (2) 
en knäckebröd (3). 
Soms was er geen zon.  
Drogen door roken 
Men droogde dan voedsel in ruimten met 
vuur en rook.  
Het voedsel droogde zo ook uit. 
Het kreeg bovendien een rokerige 
smaak.  
Rookvlees (4), rookworst (5) en gerookte 
ham (6) zijn gerookte vleeswaren. 
Gerookte paling (7) en haring (bokking) 
(8) kennen we nog steeds. 
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Koelen 
Is in een warm klimaat drogen de manier 
van bewaren, in een koud klimaat is dat 
koelen. Dat gebeurde vroeger in grotten. 
Als etenswaren tussen een temperatuur 
van 4° tot 7° Celsius bewaard worden, dan 
blijven deze levensmiddelen enkele dagen 
goed. Voor groenten kan dat zelfs enkele 
weken zijn. 
 
Bacteriën 
Bij lage temperaturen kunnen bacteriën in 
het voedsel (1) zich maar heel langzaam 
vermenigvuldigen (2).  
Zodra het voedsel uit de koelte gaat, gaan 
de bacteriën zich snel vermenigvuldigen. 
Bakken, braden en koken van het voedsel 
zullen alle bacteriën in het voedsel doden.   
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Zo snel vermenigvuldigen bacteriën zich 
in 5 uur bij een temperatuur van 37° C 

ruim 3 miljoen 
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3. Koelen 



IJskelder 
Vroeger gebruikte men in Nederland z.g. 
ijskelders (1). Deze losse kelders waren 
meestal rond en lagen diep in de grond. 
In de winter werd uit de bevroren sloten ijs 
gehakt. Dat ijs ging op de bodem van de 
kelder met daarover stro.  
Zo bleef  de kelder ook in de zomer koel. 
Sinds de uitvinding van de koelkast in de 
20e eeuw gebruikt men de ijskelder niet 
meer. 
 
Diepvriezen 
Eten kan maanden lang bewaard worden 
als het diepgevroren wordt.  
Bij diepvriezen (2) blijven levensmiddelen 
op een temperatuur van –18° Celsius.  
Bacteriën vermenigvuldigen zich helemaal 
niet meer. Dat gebeurt wel zodra het eten 
ontdooit is. 
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azijn alcohol 

Inleggen is ook een manier van het bewaren 
van voedsel. 
Bij inleggen kunnen verschillende middelen 
gebruikt worden: 
 Zout 
 Zuur 
 Suiker 
 Alcohol  
Deze conserveermiddelen zorgen ervoor 
dat bacteriën zich niet goed thuis voelen. 
 
Zout 
Het inleggen in zout wordt ook wel pekelen 
genoemd. Zoute haring, pekelvlees (1) en 
witte kool (2) worden in veel zout bewaard. 
De witte kool gaat gisten door het zout en 
wordt zuur.  
De kool verandert in z.g. zuurkool (3). 
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Zuur  
Ook in zuur blijven producten langer goed. 
Denk maar aan tafelzuur (1): zilveruitjes, 
augurken en piccalilly. 
Piccalilly (2) zijn augurken,  zilveruitjes en 
bloemkool in een zuur mengsel van azijn en 
mosterd. 
 
Suiker 
Voedsel kan ook bewaard worden in veel 
suiker. Het wordt ook wel versuikeren of  
konfijten genoemd.  
Een voorbeeld van gekonfijt voedsel is 
Turks fruit (3) is fruit, kokos, gelei en 
nootjes in veel suiker.  
Jam (4) en gekonfijte kers (5) (op gebak) en 
sukade (6) (de gesuikerde schil van een  
cederappel) zijn andere voorbeelden.  
Sukade vind je in oliebollen, in 
krentenbrood en op ontbijtkoek. 
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Alcohol 
Ook alcohol is een goed bewaarmiddel.  
Alcohol bederft niet samen met de voeding die je erin 
stopt. Een voorbeeld daarvan zijn Boerenjongens (1). 
Dit gerecht zijn krenten die bewaard zijn in alcohol. 

5. Fermenteren 

Bij fermentatie worden goedaardige bacteriën of  
schimmels aan voedsel toegevoegd.  
Hierdoor verandert het voedsel van smaak en vorm, 
maar het wordt daardoor ook langer houdbaar.  
Melk, granen, vlees, vis, groenten en vruchten zijn 
producten wereldwijd gefermenteerd worden.  
Fermentatie is waarschijnlijk de meest gebruikte 
manier van bewaren.  
Je leest er op de volgende bladzijden meer over. 
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Granen 
Granen worden in veel eten en drinken 
verwerkt. Daarbij speelt fermentatie 
een belangrijke rol.  
Denk maar aan: 
1. Brood 
Een belangrijk bestanddeel van brood 
is (bakkers)gist (1).  
Gist is een schimmel en gaat bij het 
brooddeeg in. Door de gist gaat het 
deeg rijzen (uitzetten).  
Er komt heel veel lucht in het deeg.  
Na het bakken is het brood door de gist 
luchtig (2) geworden.  
Ook is het brood nu langer houdbaar. 
 
 
2. Alcoholische dranken 
In bier zitten water (3), graan (4) (vaak 
gerst), hop (5) en ook gist (6). 
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De gist zet de suikers in het graan 
om in alcohol.  
Ook zorgt de gist dat er in het bier 
koolzuurgas ontstaat (1).  
Dit zorgt voor de schuimkraag (2) op 
het bier. 
Bier wordt al 5000 jaar gedronken. 
 
In de middeleeuwen (3) werd vaak 
meer bier dan water gedronken. 
D a t  k w a m  o m d a t  v e e l 
oppervlaktewater verontreinigd was.  
Van dat water werd je doodziek. 
Water in bier was zuiver, omdat het 
tijdens het brouwen gekookt werd. 
Zo werden alle bacteriën gedood. 
Ook dranken als whisky (4),wodka 
(5) en jenever hebben als ingrediënt 
granen en gist. Al deze alcoholische 
dranken bederven niet. 



Vlees 
De worstsoort salami is in Zuid-Europa erg populair.  
Salami wordt gemaakt van één of  meerdere vlees-
soorten (varken, rund, hert of  gevogelte).  
Verder zit er in de worst, knoflook, vet, zout, kruiden, 
wijn en azijn. Door de wijn en azijn gaat alles gisten.  
Na een dag gaat de vleesmix in de verpakking. Nu is het 
een worst die naast fermentatie ook nog eens gedroogd 
wordt.  
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Vruchten 
De bekendste gefermenteerde vrucht is de druif  (1).  
De druiven worden gekneusd.  
In de schil zitten natuurlijke gistcellen.  
Na een tijdje zorgen die cellen dat die druivenprut 
of  most (2) gaat gisten. 
Uit de suikers in de druif  ontstaat nu alcohol.  
Na verloop van tijd wordt het vocht afgetapt.  
Dit vocht moet verder rijpen voor het rode of  witte 
wijn wordt.  
Bij witte wijnen gaat de schil niet mee in de most. 
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Melk 
Melk bederft snel buiten een koelkast.  
De melk wordt zuur. (1) Al heel vroeg vond men 
manieren om producten waarin melk zat beter 
houdbaar te maken. 
Yoghurt (2) is zo’n product.  
In de melk stopt men melkzuurbacteriën.  
Die bacteriën veranderen de suiker in de melk 
tot melkzuur.  
Hierdoor krijgt yoghurt de zure smaak.  
Door dit zuur is yoghurt langer houdbaar dan 
melk. 
In kaas (3) gaan samen met stremsel en zout 
ook melkzuurbacteriën.  
Ook kaas is daardoor veel langer houdbaar dan 
gewone melk. 
Kwark (4) is eigenlijk een heel verse kaas die 
nog helemaal wit en korrelig is.  
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Geschiedenis 
Het bewaren van eten in blik ontstond rond 1800 
in het Franse leger.  
Soldaten vochten niet goed als ze slecht eten 
kregen. Het waren echter nog geen blikken, 
maar flessen (1).  
Later werden er door het Engelse leger blikken 
(2) gebruikt. Ze gingen moeilijk open.  
Ook was het maken duur. Eten uit blik was nog 
niet voor de gewone man, maar voor soldaten.  
 
Moderne blikken 
Moderne blikken (3) worden snel gemaakt en 
gaan gemakkelijk open.  
De inhoud van een blik is minimaal twee jaar 
houdbaar.  
Groenten, vlees, fruit, vis, soep en honden– en 
kattenvoer  z i jn  lang houdbaar in 
conservenblikken. 

6. Inblikken 



Inblikken 
In de fabriek wordt de voeding goed 
gewassen en eventueel gesneden. 
Daarna wordt het eten kort verhit. 
Je noemt dat korte verhitten ook wel 
blancheren.  
Het eten wordt nu snel afgekoeld. 
Daarna gaat het eten in het blik met 
een deel vocht.  
Het blik wordt daarna luchtdicht 
afgesloten. 
Nu wordt het blik met inhoud nog 
eens kort gekookt, zodat echt alle 
bacteriën gedood worden.  
Dit wordt steriliseren genoemd. 
Daarna wordt het blik met inhoud 
afgekoeld.  
Tot slot komt het etiket op het blik. 
 

snijden stomen snijden 

steriliseren 

vloeistof 

vullen 

inblikken 

koelen 

afsluiten 

etiketteren opslag vervoer 

Het inblikken van vis 

Potten 
Alle voedsel in glazen potten 
wordt net zo bereid als voedsel in 

blik. Een glazen pot heeft 
als voordeel dat je het eten 
kunt zien. 

 



Pasteuriseren 
Louis Pasteur (1) ontdekte in 1862 een manier om 
bacteriën in voedsel te doden tot een veilig niveau.  
Melk, wijn, bier, fruitsappen kunnen gepasteuriseerd 
worden. 
Het product wordt heel kort, maar enkele seconden, 
onder hoge druk verhit. Dit noem je pasteuriseren. 
Hierdoor blijft de smaak beter bewaard.  
Bij steriliseren gaan alle bacteriën dood, maar er 
gaat wel smaak verloren. 
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7. Bewaarweetjes 

Per ongeluk 
Meestal ontdekten mensen per ongeluk dat eten langer 
bewaard kon worden.  
Dat was vooral bij het fermenteren zo.  
De per ongeluk gekneusde druiven gingen vanzelf  gisten.  
Ze kregen een aparte smaak, maar bedierven verder niet. 

Bovendien zorgde de alcohol voor de nodige pret 



Houdbaarheid 
Voedsel is beperkt houdbaar. 
Daarom vind je op verpakkingen 
een uiterste houdbaarheidsdatum.  
Vlees en groenten worden in 
supermarkten gekoeld bewaard.  
Op de verpakking staat verplicht:  
te gebruiken tot met daarachter 
een datum. 
Dit eten moet na die datum niet 
meer gebruikt worden. 
Op alle andere producten vind je 
tenminste houdbaar tot (THT) met 
een datum.  
Zo’n product gaat na deze datum 
achteruit in kwaliteit, maar kan dan 
echt nog wel gegeten worden. 
Kijk op de plaat hiernaast voor 
meer informatie. 



Het klokhuis:  
Blik 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-
klokhuis-blik/#q=Conserveren 

8. Filmpje 

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-blik/#q=Conserveren
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-blik/#q=Conserveren






http://nl.wikipedia.org/wiki/Conserveren_(voedsel) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Food_preservation 

http://science.howstuffworks.com/innovation/edible-innovations/food-

preservation.htm 

http://nchfp.uga.edu/publications/nchfp/factsheets/food_pres_hist.html 

Bronnen 
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