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ieruur. Jy vat die gaping en glip in die 
laaste parkeerplek voor die supermark in, 

storm binnetoe, net-net stadig genoeg dat 
jy darem nog waardig lyk en begin jou 

waentjie laai met op-hul-vervaldatum- 
winskopies. Hoender vir R22 per kilo. Slaai vir 

R4,99. In platsak-Februarie is jy verlig as jou 
rande meer koop. Of koop jy ’n ramp vir jou maag? 

Watter kos kan jy ná vervaldatum koop en gebruik sonder om 
siek te word?
Waarom merk supermarkte kos af? Supermarkte moet kos weg-
maak wat verby hul “koop voor”-datum is en skryf dit as ’n verlies 
af. ’n Yslike knou vir winste. Maar wat as hulle dit op die laaste 
dag tog geskuif kan kry? Dan, sê logika en goeie sakesin, verloor 
hulle wel ’n bietjie wins maar die uitgawes is darem gedek … deur 
óns, die verbruikers.

Vang die supermarkte ons met ’n slenter wanneer hulle met ’n 
bietjie afslag ou kos as winskopies verkwansel? Speel ons met ons 
gesondheid wanneer ons goedgelowig en ter wille van die paar 
rand ekstra vir hierdie koskopies val? 

In die VSA (ons DOH kon nie plaaslike syfers verskaf nie) kry  
een uit elke ses mense elke jaar voedselvergiftiging. Maar mense 
sterf ook - sowat 3 000 per jaar in ’n Eerstewêreldse land soos die 
VSA met potensieel veel minder risiko as ons land. 

Dit is ’n feit dat die meeste winkels liewer items op hul “sell 

by”-datum  verkoop, sê Pianca Swart, dosent in voedselver-

Wat kan jy op vervaldatum koop ... en wat nie?
Deur SALOMÉ DELPORT

bruikerswetenskap aan Unisa. 
“Maar hierdie datum is ’n paar 
dae voor die ‘use by’- of ‘best 

before’-datum.  Dit gee jou kans 
om die produk met gerustheid 
te gebruik tot en met hierdie 
datums. En dalk selfs ’n dag of 
wat langer. Of maande.”

Want, sê Pianca, teen hierdie 
datums is die kos nie noodwen-
dig af nie. “Die datum wys wan-
neer jy kan verwag dat die 
gehalte baie vin-
nig kan afneem, 
terwyl die aantal 
mikro-organis-
mes – waarvan 
sommige die kos 
bederf en ander 
jou siek maak – nou baie vinnig kan begin toeneem. Jy sal nie 
noodwendig siek word nie maar die supermark en vervaardiger is 
nie meer aanspreeklik vir die gehalte nie. Kos is met goeie rede 
die beste voor hul gebruiksdatums.”

VARS GOED

Die vleiseters sal hulle hierin verkneukel: slaai kan ’n mens dood-
maak. In 2011 is 48 Duitsers dood ná hulle komkommers besmet 
met E. coli geëet het. Nog 3 900 mense was lewensgevaarlik siek 
en Duitsland se hospitale was skielik tot oorlopens toe vol.

Ongelukkig, liewe Vleiseters, was dit ’n uitsondering. 
Dermiljoene mense eet miljarde tonne groente en vrugte én 

leef gesond

WINSKOPIES IS VIR JOU 

EIE RISIKO. MAAR MET 

GESONDE VERSTAND 

EN ’N BIETJIE KENNIS 

KAN JY AAN DIE 

WENKANT BLY.

GOOI JY
GOEIE KOS
WEG? 



FEBRUARIE 2014    rooi rose   79

SLAAI 

Wat moet ons weet? Die nuutjie op ons rakke is “lewende” slaai 
(living salad) – ’n hele slaaiplant met worteltjies en al in ’n sakkie 
met ’n lepel water sodat jou slaai so goed as vars gepluk by jou 
uitkom. Alle slaai word in chloorwater gewas, waarna die chloor 
weer afgewas word – ook “lewende” slaai, wat daarna in ’n sakkie 
met water geplaas word. 

Kussingverpakte slaai word saam met suurstof, koolstof-
dioksied of stikstof verpak om dit vars te hou en 

kneusing te keer. Solank slaai goed lyk, is dit reg.

SAMPIOENE 

Hulle raak slymerig maar Elna skryf dit toe 
aan onskadelike laktobasille.
 “Maar moenie slymerige 
sampioene vars gebruik nie. 
Spoel hulle af en sit hulle in 
bredies.”

GRONDGROENTES 

Dit hang af of jy jou wortels, 
beet, uie, rissies en botter-
skorsies ongeskil of klaar 
geskil en gekap koop. Die skil 
is jou waarborg van veiligheid 
omdat dit bederforganismes 
buite hou en kan dus ná ver-
valdatum gebruik word. Maar 
as jy verwerkte groente op 
vervaldatum koop, let spesifiek 
op hoe ferm dit is en of daar 
slymerigheid is. Botterskorsies 
is die groente wat die maklik-
ste bederf ná dit geskil is. 

SAADSPRUITE 

Uitgeloopte graan, bone of 
ander sade bederf baie gou en 
het ’n baie kort rakleeftyd. 
Boonop word hulle maklik met 
E. coli besmet. Koop hulle liefs 
so lank voor die vervaldatum 
as wat beskikbaar is.

komkommers sonder ’n dag se kranklikheid. 
Prof. Elna Buys, hoof van voedselwetenskappe aan die 

Universiteit van Pretoria, sê groente en vrugte is van die 
kossoorte met die minste risiko. Jy kan hulle selfs op vervaldatum 
koop. “Ons groot boere voer na Europa uit en moet voldoen aan 
EEG-standaarde, en dus is ons plaaslike verpakte groentes baie, 
baie veilig. 

“As dit kom by groente wat informeel gekweek is, is daar 
dalk ’n bietjie risiko maar eerder van patogeniese 
(siekmakende) E. coli, Staph of Hepatitis C as van 
salmonella, wat by ons baie skaars is. 

“As jy groente en vrugte op vervaldatum 
koop, is gewone bederf jou waarskynlikste 

probleem. Dit word veral deur swamme veroorsaak, met muf as 
teken, en laktobasille, met slymerigheid as tipiese teken. 
Dieselfde spesie maak vir ons kaas en jogurt. ’n Bietjie slyme-
righeid aan andersins ferm groente is oukei.” 
Kan party langer ná hul vervaldatum hou as ander? “Hoe verder dit 
van die grond af groei, hoe kleiner is die kans op besmetting met 
organismes wat kan siek maak of bederf. Jy is ook beter af met 
produkte met ’n skil. Daarom is vrugte selde ’n bron van besmet-
ting terwyl wat op die grond groei en nie afgeskil word nie, jou 
grootste risiko is. Omdat hulle afgeskil word, is pampoensoorte, 
waatlemoen, spanspek en selfs ondergrondse groente soos 
wortels, beet, uie, aartappels en patats redelik veilig.

Kos is met 

goeie rede 

die beste voor 

hul gebruiks-

datums 

WERK MOOI MET VLEIS
Stel jou yskas op 5 °C. Koue vertraag die groei van organismes.

•

’n Vleistermometer is ’n veiligheidsinstrument: sodra die vleis 

minstens 15 sekondes bo 68 °C gekom het, word die meeste 

bakterieë vernietig – die rede waarom ligrooi (rare) biefstuk

’n hoërisiko-gereg is.

•

Kook maalvleis tot heeltemal gaar, aangesien dit makliker as 

ander vleis besmet word. 

•

Party mikrobes skei hul toksien in die vleis af, ander groei eers 

in jou spysverteringskanaal en skei daar hul toksiene af. Hitte 

kan die organismes vernietig maar nie toksiene afbreek nie - die 

kookproses is gevolglik nie ’n waarborg van veiligheid nie.
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TAMATIES, KOOL  ENS.  

Muf (swamme) skei mikrotoksiene (swamgifstowwe) af. Hoewel 
party mikrotoksiene onskadelik is, kan ander diarree veroorsaak 
en selfs kanker as jy dit dikwels oor jare inkry. Gelukkig versprei 
muf nie te diep in groente in nie. Verwyder die sigbare muf en 
1 cm rondom. 
Koop of los? Wanneer die vrug of groente ferm is en net 
’n klein mufkolletjie het, kan jy die muf wegsny en 
die groente of vrugte gaar of rou gebruik. Dit is 
veral geskik vir blatjang, atjar en in bredies. 
Maar onthou, geen kookproses nie, ook nie 
die mikrogolfoond nie, kan mikrotoksiene 
vernietig nie. Jy moet steeds die muf 
uitsny.

MELK

Met ’n paar boksies in die kombuiskas of 
sakkies in die vrieskas kan jy van jou 
staatmaker-pastakaassous tot ’n elegante 
crème brûlée of sommer net pienk melk vir 
die kinders optower. 
Maar wat moet jy weet voor jy ’n boksie oopmaak 

waarvan die vervaldatum verstryk het? Melk is ’n 
gehaltevoedsel – vir ons én vir kieme soos Brucella, 
Campylobacter, Listeria, Mycobacterium bovis (wat TB in diere 
maar ook in mense veroorsaak), salmonella, Shigella, E. coli en 
Gardia, om net ’n paar te noem. Daarom word melk 
gepasteuriseer wat dié in bottels en sakkies ’n rakleeftyd van 
10-21 dae gee. Of dit word deur ’n ultraverhittingsproses gesit – 
ons ken dit as boksiemelk - met ’n rakleeftyd van ses maande.

Boksmelk, sê Maretha Vermaak, dieetkundige by Milk SA, kan 
3-6 maande ná die vervaldatum hou, veral as jy dit op ’n koel plek 
stoor. “Maar gebruik die ‘tongtippietoets’: ruik en proe daaraan 
en oordeel dan of dit reg is.” 
Watter foute sal jy proe en sien? “Ouer melk kan skif. Dit is net ’n 
ouderdomsdefek. Die melk is meestal veilig mits dit reg smaak. 
Roer dit net goed deur. Jy kan dit in tee en koffie gebruik en 
daarmee bak, net soos gewoonlik.

“Maar melk wat suur smaak, is nie meer veilig nie. Melk bevat 
melksuiker (laktose) - die volmaakte ‘kos’ vir mikro-organismes 
wat dit na sure afbreek. ’n Suur smaak beteken dat organismes 
aktief in die melk vermeerder. Omdat jy nie weet wátter nie, is jy 
veiliger daarsonder.

“Sakkies melk hou goed in die vrieskas. Maar let op as jy dit 
ontdooi – as dit in lae skei, moet jy die melk liewer weggooi.

“Wanneer melkhouers opblaas, of die inhoud jelagtig raak, is 
die melk nie meer geskik vir gebruik nie, ook nie vir beskuit of 
gebak nie. Dit gaan in elk geval ’n bitter smaak aan jou gebak gee.”

JOGURT / MAASKAAS 

Dié kan dertig dae in die yskas hou maar as jy ’n kaassnuf in die 
neus kry, gooi dit uit! ’n Klein bietjie water is normaal. Jy kan dit 
sommer inroer. Maar dit word ’n risiko wanneer daar baie water 
vorm, of die produk self waterig word.”

KAAS, VARS ROOM 

Moet jy kaas met ’n bietjie muf weggooi? “Muf op gewone kase is 
nié dieselfde as dié in bloukaas of gorgonzola nie. Op gewone en 
harde kase is muf oukei. Gelukkig groei dit net op die oppervlak, 
en as jy die muf tot so 1 cm diep uitsny, behoort jy alles te 
verwyder. Maar muf op sagte kase soos brie, camembert, feta of 
ricotta is nie veilig nie. Gooi dit weg.” 

Kaas hou die beste wanneer jy dit op ’n papierhanddoekie in ’n 
lugdigte houer plaas. Maak die houer net oop terwyl jy kaas afsny. 
Of rasper die kaas en vries dit tot jy dit nodig het.

BOKSVLA, -ROOM 

Net soos vir boksmelk.

VLEIS

Die kundiges met wie ek gepraat het, is 
hiperversigtig met vleis. Bedorwe vleis 
kán jou baie siek en selfs dood maak. 
Omdat daar te veel risiko is, word vleis 
selde op afslag geplaas, sê Pianca. 

“Goeie vleispryse is meestal ’n 
strategie om jou in die winkel in te lok, 

want hulle weet jy gaan ook groente, rys, 
kruie en melk koop.” 

Koop of nie? “Ja, maar kyk steeds na die 
‘gebruik voor’-datum en moenie meer koop 

as wat jy in daardie tyd kan gebruik nie, tensy jy 
die vleis kan vries. 

Inspekteer in elk geval die vleis se kleur, voorkoms en reuke. 
Twyfel jy, los dit liewer. Kleure Die pigment in vleis is aanvanklik 
rooipers maar sodra dit gesny word en blootgestel is aan suurstof, 
verander die kleur na helder rooi. Wanneer vleis in die supermark 
gestoor word onder gloei- of fluoorligte verander die kleur na 
rooibruin. 

Vars vleis het ’n pienkrooi kleur, rypgemaakte vleis is 
donkerrooi en vakuumverpakte vleis lyk persrooi. Hoe ouer die 
vleis, hoe bruiner is die rooi. Wanneer daar enigsins ’n tikkie blou 
of groen te bespeur is, is die vleis gevaarlik oud. Reuke Vars vis en 
vleis is amper reukloos. Los die vleiskopies met ’n suur of be-
noude reuk, of ’n merkbare vis- of seereuk aan seekos. Tekstuur 

Los die vleis as dit slymerig lyk of uitgedroog is. Waterigheid Dit 
dui nie noodwendig op bederf nie maar die water moet helder tot 
redelik helder lyk. Daar moet ook geen borreltjies in wees nie.
Blootgestelde oppervlak Hoe groter die  oppervlak van die vleis, 
hoe makliker groei organismes daarop. Beskikbare vog Vleis met 
min water – soos biltong en gesoute ham – kan skimmel op die 
oppervlak kry.” 

Koop of nie?

SOORTE VLEIS 

Vleis met ’n laer pH bederf makliker. Moet glad nie ’n kans waag 
met vis of hoender nie. Volstruis en vark hou beter, terwyl jy met 
skaap- en beesvleis die veiligste is.
 
VERWERKTE VLEIS 

Verwerkte vars vleis, soos wors en maalvleis gaan maklik af, 
terwyl verwerkte, gepreserveerde vleis soos gerookte ham, spek 
en Kasslerrib langer hou. Vakuumverpakte vleis is effens veiliger 
as onverpakte vleis.  rr

Moenie ’n

kans waag met 

vis of hoender nie. 

Volstruis en vark

hou beter, en skaap- 

en beesvleis is

die veiligste 


