
De allerbeste tips 
& tricks om uw

fruit te bewaren



Zacht Fruit 
Zacht fruit kunt u het best bewaren in de koelkast
denk hierbij aan: aardbeien, aalbessen, bramen, 
bosbessen en frambozen. Buiten de koelkast is 

zacht fruit maar één dag houdbaar. In de koelkast
zo'n drie dagen. Je kunt het natuurlijk ook op de 
fruitschaal bewaren, maar dan is uw fruit minder 

lang houdbaar. 

Was de vruchten niet af laat kroontjes en steeltjes
zitten, spreid ze in de koelkast uit op een bord en

dek ze niet af; zo word schimmelvorming
voorkomen. Het beste is om zacht fruit te wassen
voordat u ze gaat eten, onder een zachte straal. 

Daarna kunnen de kroontjes en steeltjes eraf. Zacht
fruit is zeer goed geschikt om zelf in te vriezen in 

een afgesloten zak, na het ontdooien word het fruit 
wel zacht. Ontdooid fruit is dus niet geschikt als

garnering, maar is wel uitstekend te gebruiken in 
een smoothie of in een taart.



Steenvruchten

Steenvruchten zoals kersen, abrikozen, 
perziken en nectarine hoeven niet perse in 

de koelkast bewaard te worden. Deze
producten komen het beste tot hun recht op 

een koele plaats, waarbij ze beter kunnen
rijpen. Als deze vruchten onrijp in de koelkast

geplaats worden verstoort dit de narijping, 
wat leidt tot verlies van de geur en de 

smaak. Het is wel een goed idee om ze in de 
koelkast te leggen als ze erg rijp zijn om zo de 

houdbaarheid te verlengen



Exotisch Fruit 

Exotisch fruit daarentegen kunt u het best 
bewaren op de Fruitschaal. Het meeste

exotische fruit kan niet goed tegen kou, deze
producten hebben namelijk last van zogenaamd

koudebederf. Zodra dit fruit onder de 7 °C 
bewaard word gaan onder andere: de cellen
kapot, verliezen ze hun vocht en worden ze 

extra gevoelig voor rotten. 

De fruitsoorten die het best buiten de koelkast
bewaard kunnen worden zijn onder andere: 

banaan, ananas, mango, en diverse meloenen.



Citrusfruit

Verschillende soorten Citrusfruit kunnen het 
best bewaard worden op een gekoelde plaats
buiten de koelkast (tot 15⁰C). Bij warmer weer
raden wij u wel aan om deze eventueel in de 
koelkast bewaren, om de houdbaarheid van 

deze producten te verlengen. De verschillende
soorten Citrusfruit zijn onder andere: zoals

sinaasappels, mandarijnen, grapefruit, 
citroenen en limoenen. 



Hard Fruit 

De laatste in ons rijtje is tevens ook de langst
houdbare namelijk hard fruit, hieronder vallen
appels en peren. De houdbaarheid van appels

en peren zijn ongeveer 1 a 2 weken op een
donkere, koele plaats. In de koelkast kan de 

houdbaarheid verlengd worden tot zo’n 3 a 4 
weken

Bananen, appels, peren en perziken verspreiden
een gas (ethyleen) tijdens het rijpingsproces. 
Dit versnelt tevens de rijping van ander fruit 

wat zich hierbij in de omgeving bevind.  Wil je 
dit voorkomen? Dan raden wij u aan om deze

gescheiden te bewaren! 



Bent u geïnteresseerd geraakt in de 
producten en services van

Fruit voor Thuis particulier of zakelijk ?

Plaats dan snel uw bestelling via 
www.fruitvoorthuis.com

Of contacteer ons op 
bestel@fruitvoorthuis.com

of op 0627269114

http://www.fruitvoorthuis.com/
mailto:bestel@fruitvoorthuis.com


Onze varianten


