
FACT SHEET FOOD SERVICE 

Voor het frituren 

• Gebruik een goed onderhouden friteuse. 

• Kies een frituurolie van goede kwaliteit. 

• Selecteer de correcte temperatuur: 160-175°C. 

• Controleer de temperatuur van de olie voor het frituren. 

• De verhouding voeding - olie overschrijdt best niet 1:10. Vul het mandje nooit meer dan 

halverwege. 

• Voor een optimale kwaliteit worden diepvriesproducten best vanuit diepvriestoestand 

gefrituurd. 

• Behandel frieten voorzichtig. 

• Respecteer ‘first in, first out’. Respecteer en controleer de bewaarcondities en houdbaarheid. 

• Vul en schud het mandje naast de friteuse zodat er geen kruimels of ijs in de hete olie 

kunnen vallen. 

• Indien mogelijk, gebruik aparte friteuses voor vis, aardappelproducten,… Dit voorkomt de 

wederzijdse beïnvloeding van smaak en vermijdt een mogelijke kruisbesmetting met 

allergenen (vis � aardappel). 

 

Tijdens het frituren 

• Houd de temperatuur tussen 160 (voorbakken) en 175°C (afbakken). 

• Schud het mandje na ongeveer 30 seconden. 

• Frituur tot een goudgele kleur. Vermijd frituren tot bruine of te donkere frieten. 

• Volg steeds de bakinstructies zoals vermeld op de verpakking. 

• Pas de baktijd aan wanneer je kleinere hoeveelheden bakt. 

• Vul het mandje niet meer dan halverwege. 

 

Na het frituren 

• Schud het mandje onmiddellijk na het frituren en laat het overtollige vet ongeveer 10 

seconden afdruipen. 

• Houd de frieten niet over de warme olie, zo krijg je slappe frieten. 

• Plaats het gefrituurde product op absorberend papier voor het serveren. 

• Zout indien nodig en dien zo snel mogelijk op. 

• Frituur samengestelde producten geen tweede keer. 

• Verwijder kruimels en andere zaken die in de olie achtergebleven zijn. 

• Filter de olie en kuis de friteuse na gebruik. 

• Verhit de olie niet langer dan nodig. Dek de olie af indien mogelijk. 

• Controleer de oliedegradatie met een geschikte indicator die de graad van oxidatie aangeeft. 

• Vervang de olie volledig na max 10 frituurbeurten of volg de gebruiksaanwijzing zoals 

aangegeven op de verpakking. 

 


