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Tip: Goed bewaard
Groente: bewaar vruchtgroenten, zoals

tomaat, komkommer, aubergine, paprika en  
courgette niet in de koelkast.

Om in te vriezen
Als je een product invriest doe dat dan in een gesloten bakje 
of diepvrieszak en voorzie het van de naam en de invries- 
datum. Naast kliekjes, brood en vlees kun je nog veel meer 
invriezen. Je kunt de houdbaarheid van groente verlengen 
door de groente te blancheren of kort te koken voordat  
je ze gaat invriezen. Breng eerst een pan met veel water  
aan de kook. Maak de groente intussen schoon en doe de 
groente daarna in een zeef, vergiet of frituurmandje. Als het 
water kookt, dompel de groente dan in het water en laat  
het zo 2 minuten koken. Koel de groente hierna zo snel 
mogelijk af en verpak ze in diepvriesmateriaal. Een vriezer 
gebruikt veel energie. Overweeg daarom of je een product 
nog gaat opeten nadat het ingevroren is geweest.

Meer bewaartips op 
www.voedingscentrum.nl

www.milieucentraal.nl

Bewaarwijzer
De ideale koelkast: wat staat waar?

Zo ziet de ideale koelkast eruit. De algemene regel is: wat het snelst bederft, 
moet op de koudste plek. Deze plek is op de onderste plank boven de groentelade.

Tip: Tropisch fruit
Bananen kun je maximaal 1 week bewaren. Sinaasappelen,  

mandarijnen, citroenen en grapefruit kun je zelfs 1 tot  
3 weken bewaren. Dat kan prima buiten de koelkast.

Bewaar gesneden fruit zoals ananas wel in de koelkast. 

Boter, kaas

Potjes, tubes, medicijnen

Potjes, kleine flessen

Grote flessen, pakken (fris- 
dranken, melk, yoghurt enz.),
zuivelproducten

Diepvriesproducten

Geopende potten, (fris)dranken

Eieren (in doos),
vleeswaren (afgedekt)

Etensresten, gebak, soep 

Vlees en rauwe vis (afgedekt) 

Groenten en niet-tropisch fruit 
(apart)

EtenisomopteEten nl Want weggooien 
is zonde, toch?

.
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 rauw rundvlees 2 dagen 6-12 maanden
 rauw varkensvlees 2 dagen 4 maanden
 rauwe kip 2 dagen 9 maanden
 rauw gehakt, hamburgers, slavink (gemalen vlees) 1 dag 2-3 maanden
 gebakken en gebraden vlees (gaar) 3-4 dagen 3 maanden
 overgebleven vlees van de barbecue niet bewaren! -

 cervelaatworst, bacon, ontbijtspek, rookvlees (gezouten vleeswaren) 1 week 1-3 maanden
 boterhamworst, Gelderse worst, gekookte worst, gebraden gehakt, 
 leverkaas, (smeer)leverworst (gekookte vleeswaren) 4 dagen 3 maanden
 ham, casselerrib, kipfilet 4 dagen 3 maanden
 fricandeau, rosbief 2 dagen 3 maanden
 filet américain eten op dag van aankoop -

 rauwe kabeljauw, schol, tonijn (magere vis) 1-2 dagen 6 maanden
 rauwe zalm, makreel (vette vis) 1-2 dagen 3 maanden
 gerookte zalm, gerookte makreel, gerookte paling 2 dagen 3 maanden
 zoute haring 1-2 dagen 3 maanden
 lekkerbek, kibbeling (gebakken vis) 2 dagen 3 maanden
 garnalen 1 dag 3 maanden
 rauwe mosselen 1 dag -
 gekookte mosselen 1-2 dagen 3 maanden

 boter 1-2 weken 1-2 maanden
 margarine 4 weken 1-2 maanden
 halvarine 4 weken -
 stuk jonge of jong belegen kaas 7 dagen 2-4 maanden
 stuk belegen of oude kaas 14 dagen 2-4 maanden
 plakken kaas 3 dagen -
 geraspte kaas 3 dagen -
 zachte kaas (brie, camembert)  4 dagen 3 maanden
 smeerkaas 1 week -
 rauwe, ongekookte eieren 4 weken -
 gekookt ei 1 week -

 melk, chocolademelk 3 dagen -
 karnemelk, drinkyoghurt 4 dagen -
 yoghurt, kwark 4 dagen -
 vla 3 dagen -
 slagroom 3 dagen -

 gesneden groenten 1 dag 3 maanden1

 sla, andijvie, spinazie (bladgroenten) 2 dagen -
 wortelen, broccoli 3-5 dagen 12 maanden1

 sperziebonen 4 dagen2 
 witlof, bloemkool 7-10 dagen 12 maanden1

 aubergines, courgettes, paprika, winterwortel niet in de koelkast3 12 maanden1

 komkommer, tomaten niet in de koelkast3 -

 aardbeien, bessen, bramen, frambozen, kersen 1-3 dagen 8-12 maanden
 sinaasappelen, mandarijnen, citroenen, grapefruit niet nodig -
 bananen niet in de koelkast -
 appelen, peren 2-4 weken -

 bereide flesvoeding 8 uur bij max 4 ºC -
 moedermelk 3 dagen 3 maanden
 zelfgemaakt fruithapje 1 dag 8 maanden
 zelfgemaakt groentehapje 1 dag 3 maanden

 vlees, vis, groenten uit blik of glazen pot 2 dagen4 3 maanden4

 vruchten uit blik of glazen pot 1 week4 3 maanden4

 vruchtensap en frisdrank met vruchtensap 3-4 dagen -
 fritessaus, mayonaise, cocktailsaus, knoflooksaus 3 maanden -
 tomatenketchup, curry, barbecuesaus 9 maanden -
 olijven, augurken, zilveruitjes 1 maand -
 huzarensalade, eiersalade 1 dag -
 kant-en-klaarmaaltijden, restjes van warme maaltijden 2 dagen 3 maanden
 bereide soep 2 dagen 3 maanden
 brood  2 weken
 slagroomgebak, gebak met slagroom 1 dag 1 maand
 appelgebak, vlaai zonder slagroom 3 dagen 3 maanden
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1) Eerst blancheren   2) Mits niet te koud   3) Buiten de koelkast, koel en donker bewaren   4) Overdoen in bewaarbakje

In de tabel zie je hoe lang je geopende producten en producten zonder houdbaarheidsdatum  
kunt bewaren. Daarbij is het belangrijk dat de koelkast niet warmer is dan 7 ºC. De optimale temperatuur  

is 4 ºC. Zolang de verpakking dicht is, geldt de houdbaarheidsdatum. Na openen gelden de vermelde  
bewaartijden, zolang de houdbaarheidsdatum niet verstreken is. De bewaartijden zijn richtlijnen.

 In de koelkast In de diepvries
 (max. 7 ºC) (max. -18 ºC) 
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