Instructie ouders t.o.v. meegebrachte voeding
Deze instructie is voor u als ouder/verzorger en heeft betrekking op alle meegebrachte
voedingsmiddelen voor uw kind(eren). U dient zich aan de onderstaande regels te houden, zodat wij
de hygiëne en kwaliteit van de voeding voor uw kind kunnen blijven waarborgen.

Flessenvoeding
Ontvangst en opslag.
• Flessenvoeding dient door de ouder/verzorger in poedervorm, in afgepaste gelabelde
(voorzien van naam kind, IVD-datum (interne verbruiksdatum) hoeveelheden per voeding te
worden aangeleverd.
• De flessen en spenen moeten hierbij schoon en thermisch gedesinfecteerd (kokend water)
worden aangeleverd.
• Indien flessenvoeding in een originele verpakking wordt aangeleverd, wordt dit door de
pedagogisch medewerker in de plastic voorraaddozen bewaard. Op de binnenverpakking
wordt de THT datum aangebracht door de pedagogisch medewerker.
• De fles moet een wijde opening hebben, glad van binnen zijn en een goed afleesbare
maatverdeling hebben.

Afgekolfde moedermelk
Afkolven en vervoer.
• Indien moedermelk thuis wordt afgekolfd, dient de moeder tijdens het afkolven, vervoeren
en opslaan van de melk hygiënische maatregelen in acht te nemen.
• Moedermelk mag alleen aan het eigen kind worden gegeven. De kolfflesjes dienen gelabeld te
zijn met de naam van het kind en datum/tijdstip van het afkolven.
• De thuis afgekolfde moedermelk dient, al of niet na invriezen, zo snel mogelijk te worden
getransporteerd, bij voorkeur in een schone koeltas of koelbox.
Bewaren bij Tinker Bell
• Na ontvangst wordt de afgekolfde moedermelk bewaard in de koelkast.
• De afgekolfde moedermelk dient dezelfde dag te worden geconsumeerd.
• Overgebleven moedermelk dient te worden weggegooid.
• Afgekolfde moedermelk wordt in een steriele of in een vaatwasmachine gereinigde fles
bewaard, voorzien van datum en tijd van afkolven.
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Invriezen
• Direct na het afkolven ingevroren moedermelk kan in de vriezer thuis twee weken worden
bewaard.

Ontdooien
• Bevroren moedermelk langzaam ontdooien bij voorkeur in de koelkast. Bij ontdooien moet
datum en tijd genoteerd worden. Als voor de comsumptie blijkt dat deze nog niet volledig is
ontdooid dan de voeding onder stromend kraanwater van ca. 20˚ C geheel ontdooien
• Ontdooide moedermelk dient dezelfde dag gebruikt te worden en mag niet meer worden
ingevroren.

Warme maaltijd
Aanname en ontvangst
• Voorverpakte groentemaaltijden en potjes kunnen aangenomen worden door de pedagogisch
medewerker als het afgesloten in de originele verpakking zit.
• De THT datum dient goed leesbaar zijn.
• Deze verpakkingen moeten worden voorzien van de naam van het kind.
• Thuisbereide zelfgemaakte voeding kan niet worden aangenomen.
• Overige bederfelijke meegebrachte voedingsmiddelen, mogen niet langer dan 30 minuten
buiten de koelkast zijn geweest.
Bewaren bij Tinker Bell
• De voorverpakte groentemaaltijden en potjes worden op kamertemperatuur bewaard.
• Geopende voedingen (bijv. Olvarit potjes) zijn maximaal 24 uur houdbaar en dienen voor die
tijd geconsumeerd te worden.
• Indien een maaltijd niet in zijn geheel opgegeten is, wordt het restant weggegooid en niet
weer opgewarmd.

Met vriendelijke groet,

Tinker Bell Kinderdagverblijven B.V.
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