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Voedselveiligheid, 
houdbaarheid en hygiëne
Hoewel ons voedsel veiliger is dan ooit, komen in de Benelux 
nog steeds voedselinfecties voor. Hieruit blijkt dat vooral 
hygiëne en temperatuur ten allen tijde goed gehandhaafd 
moeten zijn, om de kwaliteit en de voedselveiligheid – en 
daarmee de gezondheid van de consument – te garanderen.

De volgens HACCP-richtlijnen verplichte 

temperatuurmetingen kosten vaak veel tijd: 

meten, noteren, en afwijkingen registreren. 

Automatisering van dit proces bespaart veel 

tijd. De voedselthermometer TempMitter 

van Gullimex (zie foto hierboven) is 

geschikt voor toepassing in de horeca, 

grootkeuken, detailhandel, distributie en 

industrie. Een meting wordt direct draad-

loos verzonden en opgeslagen op een alleen 

voor de gebruiker toegankelijke Temp-

Web-website in de cloud. Handmatig 

verrichte metingen kunnen worden toe-

gevoegd. De metingen zijn 24 uur per dag 

online in te zien. TempWeb waarschuwt per 

sms of per e-mail als de temperatuur afwijkt 

van vooraf ingestelde grenswaarden. 

Mobiele temperatuurregistratie

Ook bij transport kan de temperatuurmeter 

worden ingezet. Denk aan de bezorging van 

maaltijden en maaltijdcomponenten. Om 

aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten 

de producten geconditioneerd worden 

opgeslagen en worden vervoerd. De tempe-

ratuurconditie van dit opslag- en 

transportproces moet worden 

geregistreerd. Een TempWeb-

module gemonteerd in de bestel-

wagen monitort continu de tem-

peratuur van de vrachtruimte. 

De metingen worden opgesla-

gen en draadloos verzonden 

naar de database zodra de auto 

een Wireless Acces Point 

(WAP) nadert. Dit draadloos 

toegangspunt bevindt zich op 

de thuisbasis of op locaties die 

frequent worden aangedaan.

TempCube 

De nieuwe TempCube data logger instal-

leert zichzelf. De logger slaat de metingen 

op. Zodra er een draadloos toegangspunt in 

de beurt is, wordt daarmee contact gemaakt 

en worden de metingen naar het internet 

verzonden. Daar worden de metingen vijf 

jaar bewaard en gepresenteerd in tabel- en/

of grafi ekvorm. 

EBI300, USB-logger

Na aansluiting van USB-logger EBI300 op 

de USB-poort van een willekeurige PC of 

laptop wordt geheel automatisch, zonder 

speciale soft ware, een meetrapport gegene-

reerd met alle informatie over het tempera-

tuurverloop. Het rapport kan direct worden 

opgeslagen, afgedrukt of per e-mail worden 

verzonden. De Hygiena EnSure is de meest 

gevoelige ATP-meter op de markt voor 

hygiënecontrole (detectieniveau < 0,1 fmol 

ATP). In combinatie met de Ultrasnap-

swabs heeft  de gebruiker binnen 15 secon-

den een betrouwbaar resultaat. De ATP-

meter is ook geschikt voor kwalitatieve en 

kwantitatieve bepalingen van specifi eke 

micro-organismen (E. coli), in 

combinatie met de MicroSnap. 

Met een swab wordt een opper-

vlak, vloeistof of product be-

monsterd. Na een incubatie van 

maximaal zeven uur wordt een 

deel van het monster overge-

bracht in de Micro-Snap. Na 

activering van de Micro-Snap 

kan deze vrijwel onmiddellijk 

worden uitgelezen in de EnSure. 

Hetzelfde instrument is bruikbaar 

voor algemene hygiënecontrole 

en specifi eke microbiologische 

tests. Hygiena biedt ook een 

draagbare mini-incubator aan, waarmee 

deze test volledig buiten de laboratorium-

omgeving kan worden uitgevoerd.
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De werking van de TempMitter bij mobiele temperatuurregistratie.

Hygiena EnSure


