
300006-739o 

Examenopgaven VMBO-BB 

2003 
tijdvak 1 

maandag 19 mei 
11.30 – 13.00 uur 

 
 

 CONSUMPTIEF BAKKEN CSE BB
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 50 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
 
Voor elke vraag staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
 
 

Naam kandidaat __________________________________  Kandidaatnummer _______________



300006-739o 2  ga naar de volgende pagina 

 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
Je krijgt een opdracht om samen met een collega de volgende producten te maken: 
 80 appelcarrés 
 300 zachte sesamzaadbolletjes 
 120 Deens luxe. 
Waarmee beginnen de werkzaamheden? 
A afwegen van de grondstoffen 
B hygiënische voorbereidingen 
C overleggen wie wat gaat doen 
D platen schoonmaken 
 
Het recept voor 30 zachte sesamzaadbolletjes is: 
 1000 gram patentbloem 
 60 gram gist 
 20 gram zout 
 80 gram kleinbroodpoeder 
 50 gram melkpoeder 
 20 gram suiker 
 560 gram water 
Hoeveel water heb je nodig voor 150 zachte sesamzaadbolletjes? 
A 1680 gram 
B 2240 gram 
C 2800 gram 
D 3360 gram 
 
Welke hoofdgrondstof voor zachte broodjes ontbreekt in onderstaande opsomming? 
bloem, gist, water, en 
A kleinbroodpoeder 
B melkpoeder 
C suiker 
D zout 
 
Welke grondstof voor broodjes moet in de koelkast bewaard worden? 
A broodcrème 
B gist 
C melkpoeder 
D zout 
 
Wat zit wel in volkorenbroodjes en niet in witte puntbroodjes? 
A eiwit 
B melkpoeder 
C zemelen 
D zetmeel 
 

1p  1 

1p  2 

1p  3 

1p  4 

1p  5 

A 
B 
C 
D

 
A 
B 
C 
D 

X B(2) (3) X 
X 

A 
B 
C 
D 

  (1) 



300006-739o 3  ga naar de volgende pagina 

Voor welk deeg is de ideale temperatuur 26 °C? 
A getoerd gistdeeg 
B kleinbrooddeeg 
C korstdeeg 
D kruimeldeeg 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
Welke afbeelding is de opbolmachine? 
A afbeelding 1 
B afbeelding 2 
C afbeelding 3 
 
Hoe verloopt het rijsproces van een stijf broodjesdeeg met 50% water in vergelijking met 
een broodjesdeeg met 56% water? 
A gelijk 
B langzamer 
C sneller 
 
Wat is de juiste volgorde bij het werken met de verdeel-opbolmachine? 
A deeg gelijk drukken - deeg verdelen – opbollen 
B deeg gelijk drukken – opbollen – deeg verdelen 
C opbollen – deeg gelijk drukken – deeg verdelen 
 
Welk decoratiemiddel is het kleinst? 
A halve amandelen 
B maanzaad 
C tarwevlokken 
D zonnebloempitten 
 

 Waarom worden belegde broodjes met ham niet of nauwelijks door de moslimjongeren 
gegeten? 

 

 ……………………………………………………………………………………………………... 

 ……………………………………………………………………………………………………... 

1p  6 
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 Waarom wordt korstmargarine voor een deeg op papier afgewogen? 

 

 ……………………………………………………………………………………………………... 

 ……………………………………………………………………………………………………... 
 
Welke grondstof is naast water nodig voor het vormen van een glutennetwerk in een 
getoerd gerezen deeg? 
A bakpoeder 
B bloem 
C gist 
D korstmargarine 
 
De banketbakkersroom voor de Deens luxe wordt gedraaid in de planeetmenger  
(20 liter bekken). 
Aan welke veiligheidseis moet deze machine voldoen? 
De machine moet 
A een afsluitbaar klepje tegen opspattend water over de wandcontactdoos hebben. 
B een beschermkap over het bekken hebben. 
C een traploze versnelling hebben. 
D verrijdbaar zijn. 
 
De banketbakkersroom voor de Deens luxe zit vol harde klonten. 
Wat is de beste oplossing? 
A extra instant roompoeder toevoegen 
B extra water toevoegen 
C nieuwe banketbakkersroom maken 
D met een spatel doorroeren 
 
Waarmee worden Deens luxe na het bakken afgewerkt? 
A met abrikozengelei 
B met banketbakkersroom 
C met chocoladestaafjes 
D met slagroom 
 
Deens luxe wordt met verse aardbeien afgewerkt. 
Welke hygiënische handelingen worden vereist bij het gebruik van aardbeien? 
A de aardbeien afspoelen 
B de aardbeien ongewassen gebruiken 
C de aardbeien weken voor gebruik 
D de kroontjes verwijderen en de aardbeien twee keer wassen 
 

 Welke van de onderstaande werkzaamheden voor Deens luxe voer je als laatste uit? 
bakken / deegzetten / narijs / productverzorging / snijden / uitrollen / vormen 

 

 ……………………………………………………………………………………………………... 

 ……………………………………………………………………………………………………... 
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 Waarom is het belangrijk dat je bij het maken van producten niet aan een te hoge of 

te lage werkbank staat te werken? 
 

 ……………………………………………………………………………………………………... 

 ……………………………………………………………………………………………………... 
 
Welke product moet na het bakken gekoeld bewaard worden? 
A appelflappen 
B chocolade spritsstukken 
C Deens luxe 
D zachte puntbroodjes 
 
Wat is het beste recept voor korstdeeg? 
500 gram bloem, 500 gram korstmargarine en 
A 100 gram water  
B 200 gram water  
C 300 gram water  
D 400 gram water  
 

1 2 3 4 
 
Van welk product wordt het deeg getoerd? 
A afbeelding 1 
B afbeelding 2 
C afbeelding 3 
D afbeelding 4 
 
Welke margarine wordt gebruikt voor bladerdeegproducten? 
A cakemargarine 
B crèmemargarine 
C korstmargarine 
D walsmargarine 
 
Bij welke deegbereiding is 'snijden' een bewerking? 
bij de bereiding van 
A brooddeeg 
B Hollands korstdeeg 
C kruimeldeeg 
D spritsdeeg 
 

1p  19 
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1p  23 
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Bij welke deegbereiding hoort het zogenaamde 'toeren'? 
bij het maken van: 
A brooddeeg 
B korstdeeg 
C kruimeldeeg 
 
Welke productiemethode voor appelcarrés is het meest economisch? 
A appelvulling aanmaken / korst toeren / korst zetten / uitrollen / vulling aanbrengen / 

bakken 
B korst zetten / korst toeren / vulling aanbrengen / uitrollen / bakken / appelvulling 

aanmaken 
C korst zetten /korst toeren / appelvulling aanmaken / uitrollen / vulling aanbrengen / 

bakken 
D uitrollen / vulling aanbrengen / korst zetten / korst toeren / bakken / appelvulling 

aanmaken 
 
Welk gereedschap is geschikt om pitmoppen te snijden? 
A dunschilmesje 
B glaceermes 
C korstwieltje 
D platenmes 
 

 
1 

2 

 
3 

 
4 

 
Welke afbeelding is het korstmes? 
A afbeelding 1 
B afbeelding 2 
C afbeelding 3 
D afbeelding 4 
 
Op welke geprepareerde bakplaat zetten we korstproducten die afgewerkt zijn met 
suiker? 
op een bakplaat die 
A is voorzien van een vel bakpapier 
B is voorzien van vetvrij papier 
C met geklaarde boter is ingesmeerd  
D met water nat gemaakt is 
 

1p  25 

1p  26 
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1p  28 
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 Van welk soort deeg zijn de producten op de foto gemaakt? 
 

.......................................................................................................................................... 
 
Waarmee worden de meeste korstproducten voor het bakken afgewerkt? 
A met ei en fondant 
B met ei of kristalsuiker 
C met krenten en rozijnen 
D met water en poedersuiker 
 
Welk product heeft de langste baktijd? 
A appelcarrés 
B croissants 
C zachte bruine bolletjes 
D zachte witte puntbroodjes 
 
Alleen het korstdeeg voor de saucijzenbroodjes ligt klaar. 

 Welke van de onderstaande producten vraagt dan de meeste tijd om te maken? 
- 30 saucijzenbroodjes 
- 30 zachte sesamzaadbolletjes 
- 30 Deens luxe 
 

.......................................................................................................................................... 
 
 
Het recept voor boterdeeg geeft aan dat er afgewogen moet worden: 
100 gram suiker, 200 gram boter en 300 gram bloem 
Waarvoor is dit deegje na het maken geschikt? 
A voor boterkoeken 
B voor hardewenergebakjes 
C voor spritsjes 
 

 Wat is de functie van bloem in een boterdeeg? 
 

 ……………………………………………………………………………………………………... 
 

 Wat zijn de drie hoofdgrondstoffen voor een boterdeeg? 
 

1 ……………………………………………………………………………………………………... 

2 ……………………………………………………………………………………………………... 

3 ……………………………………………………………………………………………………... 
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 Welke vetstof moet er gebruikt worden voor botermoppen? 

 

 ……………………………………………………………………………………………………... 
 
Welke eigenschap van koekjes wordt verbeterd door koolzuur, ammonium en gemengd 
bakpoeder? 
A de bakaard 
B de kleur 
C de smaak 
D de stevigheid 
 
Aan welke grondstof wordt kaneel toegevoegd bij het maken van een kruimeldeeg? 
A bloem 
B suiker 
C vetstof 
D vloeistof 
 
Hoe heet het type deeg waar sprits van gemaakt wordt? 
A prentdeeg 
B roerdeeg 
C wrijfdeeg 
D zetdeeg 
 
Welk koekje heeft een drijvende bakaard? 
A koekje A 
B koekje B 
C koekje C 
 

 

 
 
Welke decoratie wordt gebruikt voor pitmoppen? 
A amandelen 
B cashewnoten 
C hazelnoten 
D walnoten 
 
Welk koekje kan gemaakt worden met de koekjesvormmachine? 
A kerstkransjes 
B pitmoppen 
C rozetsprits 
D washingtons 
 
Wanneer worden de koekjes 'janhagel' tot het juiste model gesneden? 
A Als de deegplak op de bakplaat ligt. 
B Als de deegplak op de bank ligt. 
C Na het bakken als het afgekoeld is. 
D Na het bakken als het nog warm is. 
 

1p  37 

1p  38 

1p  39 

1p  40 
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 Bij welke temperatuur moeten koekjes van boterdeeg gebakken worden? 
 

 ……………………………………………………………………………………………………... 
 

 

 

 

 
In welk seizoen worden bovenstaande koekjes het meest verkocht en gegeten?  
A in het voorjaar 
B in de zomer 
C in het najaar 
 
Welke noten zijn rond en bolvormig? 
A amandelen 
B cashewnoten 
C hazelnoten 
 
Voor welke twee degen is het met betrekking tot de verwerking wenselijk ze een dag van 
tevoren te bereiden? 
A getoerd gistdeeg en kruimeldeeg 
B getoerd gistdeeg en zacht kleinbrooddeeg 
C korstdeeg en kruimeldeeg 
D korstdeeg en zacht kleinbrooddeeg 
 
Bij een praktijktoets moeten er saucijzenbroodjes en zandkoekjes gemaakt worden. Het 
benodigde korstdeeg ligt al klaar. 
Wat is de juiste werkvolgorde? 
A gehakt aanmaken, korstdeeg uitrollen en verwerken, zandkoekjesdeeg maken en 

verwerken 
B korstdeeg uitrollen, gehakt aanmaken, zandkoekjesdeeg zetten en verwerken, 

korstdeeg verwerken 
C zandkoekjes deeg maken en verwerken, gehakt aanmaken, korst uitrollen en 

verwerken 
D zandkoekjesdeeg maken, gehakt aanmaken, korstdeeg uitrollen en verwerken 

zandkoekjes maken 
 
Welke machine heeft meerdere walsen? 
A klutsmachine 
B kneedmachine 
C koekjesvormmachine 
D verdeelopbolmachine 
 

1p  45 
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