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4. Verduidelijking van de term “verwerkt” met betrekking tot melk, biest en 

bepaalde andere van melk of biest afgeleide producten (bijv. aangezuurde wei) 
 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verwerkte en onverwerkte/rauwe melk, biest en hiervan afgeleide producten. Het verschil tussen verwerkt en 

onverwerkt/rauw in deze context lijkt niet altijd duidelijk en behoeft wat meer uitleg. 

 

Verordening (EU) Nr. 142/2011 legt verscheidene normen vast voor de verwerking van melk, biest en bepaalde andere van melk of biest afgeleide 

producten. Al deze verwerkingsnormen omvatten een warmtebehandeling (minimaal 72 °C gedurende ten minste 15 seconden). Voor de IDTF worden 

alleen producten die volgens één van de in Verordening (EU) nr. 142/2011, Bijlage X, Hoofdstuk II, Afdeling 4, Deel I, B1, beschreven behandelingen zijn 

verkregen, als verwerkt beschouwd.  

 

Verordening (EU) Nr. 142/2011 staat ook het gebruik van zogenaamde nationale verwerkingsnormen toe. Die normen zijn vastgesteld in Bijlage X, 

Hoofdstuk II, Afdeling 4, Deel II. Een hier specifiek genoemd product is aangezuurde wei (pH < 6,0) van melk die geen warmtebehandeling heeft 

ondergaan zoals beschreven in één van de verwerkingsnormen van bijlage X, Hoofdstuk II, Afdeling 4, Deel I, B1. Hoewel deze aangezuurde wei in 

diervoeders mag gebruikt worden, is het gebruik ervan aan te veel beperkende voorwaarden gebonden om zonder meer als verwerkt te kunnen worden 

geclassificeerd. Er is namelijk onvoldoende garantie dat de ziekteverwekkers die mond- en klauwzeer veroorzaken door het aanzuringsproces zijn 

gedood. Om het risico voor diervoeders die na deze wei worden vervoerd tot een minimum te beperken, wordt de van melk afkomstige aangezuurde 

wei die niet is verwerkt volgens één van de normen van Bijlage X, Hoofdstuk II, Afdeling 4, Deel I, B1, in de IDTF-database ingedeeld als onverwerkt/rauw 

(IDTF nr. 20065). Het reinigingsregime D is van toepassing. 

 

Dit wordt nu in de IDTF verduidelijkt door middel van een voetnoot bij de betrokken producten. 

 


