
300006-608o 

Examenopgaven VMBO-GL 

2003 
tijdvak 1 

maandag 19 mei 
13.30 – 15.30 uur 

 
 

 CONSUMPTIEF BAKKEN CSE GL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 50 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te behalen. 
 
 

Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden. 
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 
Je krijgt een opdracht om samen met een collega de volgende producten te maken: 
 80 appelcarrés 
 300 zachte sesamzaadbolletjes 
 120 Deens luxe. 
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. 
Voor de Deens luxe heb je nodig 125 gram gist. 
Hoeveel gist heb je nodig voor de gehele opdracht? 
A 350 gram 
B 475 gram 
C 600 gram 
D 725 gram 
 
Een spiraalkneedmachine moet aan veiligheidseisen voldoen. 
Aan welke veiligheidseis moet een kneedmachine altijd voldoen? 
A beveiliging tegen warmdraaien 
B 'dodemans' knop 
C kap/rek, die bij optillen de machine onmiddellijk stopt 
D 'terugdraai' knop 
 
Na het deegkneden van de zachte sesamzaadbolletjes wordt de temperatuur van het 
deeg gemeten. 

 Waarom doen we dat? 
 
Welke grondstoffen vormen naast bloem en zout de basis in mixen voor zacht kleinbrood? 
A gist en melkproducten 
B gist, water en broodpoeders 
C melkproducten en broodpoeders 
D melkproducten, gist en water 
 
Welke techniek wordt in de bakkerij gebruikt om brooddeeg te verdelen? 
A afwegen 
B opbollen 
C spuiten 
D uitrollen 
 
Welke bewerkingen volgen elkaar op bij het verwerken van deeg tot gevlochten luxe 
broodjes? 
A afwegen – rollen – vormen 
B opbollen – rollen – vormen 
C rollen – opbollen – vormen 
D verdelen – rollen – vormen 
 

1p  1 

1p  2 

1p  3 

1p  4 

1p  5 

1p  6 
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 Zet de bewerkingen voor de zachte sesamzaadbolletjes in de juiste volgorde. 
- deeg kneden 
- grondstoffen afwegen 
- in de sesamzaad drukken 
- narijs 
- verdelen en opbollen 
- bakken 
- vochtig maken 
- voorrijs 
 
Tot welke productgroep behoren deze broodjes en 
wat is de naam van deze broodjes? 
Ze behoren tot de productgroep: 
A gevuld zacht kleinbrood  en de naam is 

gevlochten luxe. 
B ongevuld grootbrood  en de naam is kadetjes. 
C ongevuld hard kleinbrood en de naam is 

keizersbroodjes. 
D ongevuld zacht kleinbrood en de naam is 

gevlochten luxe. 

 

 
Hoe heten deze zachte broodjes? 
A croissants 
B plaatkadetten 
C vloerbroden 
D zachte bolletjes 
 

 

 
Waarmee zijn de tarwepuntjes op de foto 
gedecoreerd? 
A geplette tarwe 
B rijstemeel 
C tarwebloem 
D volkorenmeel 
 

 

 
 
Wat is het belangrijkste kenmerk van een mals brood? 
A een goed volume 
B een regelmatige, open kruim  
C een stevige korst  
D een zachte, verende kruim  
 
Waar worden bruine puntbroodjes van gemaakt? 
A patentbloem 
B roggebloem 
C volkorenmeel 
D W-bloem 
 

3p  7 

1p  8 

1p  9 
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1p  12 



300006-608o 4  ga naar de volgende pagina 

Welke bewering over de voedingswaarde van tarwepuntjes en witte bolletjes is juist? 
Tarwepuntjes hebben een  
A gelijke voedingswaarde.  
B hogere voedingswaarde. 
C lagere voedingswaarde. 
 
Welk product kan er gemaakt worden als de grondstoffen meel en bloem gebruikt worden 
in een recept? 
A plaatkadetten stokbrood 
B zachte tarwebroodjes 
C zachte volkorenbroodjes 
D zachte witte broodjes 
 
Bij het bereiden van een deeg voor zachte puntbroodjes is per vergissing dubbel water 
toegevoegd. Het deeg is nu veel te slap. 
Wat is de beste oplossing voor dit probleem? 
A bloem doormengen tot het deeg stevig genoeg is 
B bloem toevoegen tot de juiste stevigheid en daarna doorkneden 
C het recept omrekenen en alle grondstoffen aanvullen en daarna kneden 
D het teveel aan water eruit halen door het deeg te verwarmen 
 
Deens luxe is te donker. 
Welke beslissing moet nu worden genomen? 
Deens luxe …………… 
A extra beleggen met vruchten, zodat de kleur gecamoufleerd wordt. 
B extra zwaar afspuiten met gelei, zodat de bittere smaak vermindert. 
C niet verkopen. 
D verkopen met 25% korting. 
 
De banketbakkersroom wordt ingespoten met een plastic wegwerpspuitzak. 

 Noem twee redenen waarom we wegwerpspuitzakken gebruiken in plaats van stoffen 
zakken. 

 
Hoe noemen we het product gemaakt van gistdeeg, gevuld met gele room en afgewerkt 
met vruchten en gelei? 
A hardewener vruchtengebakje 
B Deens luxe 
C vruchtenbolletjes 
D vruchtenkorstschelp 
 
In welke situatie wordt er efficiënt samengewerkt? 
A Jij maakt de vulling aan voor de appelcarrés; je collega bakt de appelcarrés af. 
B Jij rolt het deeg uit voor de Deens luxe, je collega draait het deeg voor de zachte  

sesamzaadbolletjes. 
C Jij snijdt de Deens luxe en je collega vormt/spiraliseert ze. 
D Jij verdeelt het deeg voor de zachte sesamzaadbolletjes en je collega pakt ze in. 
 
In sommige diëten mogen bepaalde stoffen niet voorkomen. 
Welke stof mag niet in een lactosevrij brood zitten? 
A melkeiwit 
B melksuiker 
C moutsuiker 
D tarwe-eiwit 
 

1p  13 

1p  14 

1p  15 
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Welke stoffen mogen niet in een glutenvrij brood voorkomen? 
A albumine en maltose 
B gliadine en glutenine 
C gluten en zetmeel 
D glutenine en koolhydraten 
 
Welk product past in een vetbeperkt dieet? 
A appelcarré 
B chocoladebroodje 
C Deens luxe 
D volkorenbrood 
 
Welk tussendoortje levert de minste caloriën/joules? 
A boterkoek van ca. 50 gram 
B moorkop van ca. 90 gram 
C spritsstuk van ca. 35 gram 
D volkorenbroodje van ca. 60 gram 
 
Lees het artikel 'Bakerstreet' in de bijlage voordat je de vragen 24 tot en met 29 
beantwoordt. 
 
De verkoop van brood, sandwiches en op deeg gebaseerde snacks wordt niet alleen bij 
de bakker op de hoek verkocht (regels 39-42). 

 Noem nog drie plaatsen waar deze producten te koop worden aangeboden. 
 
Sinds de start in 1998 zijn er op franchisebasis 77 verkooppunten gerealiseerd (regel 7). 

 Noem een verschil tussen een zelfstandige bakker en een franchise ondernemer. 
 
Inspelen op de 'grazende' gemaksconsument is een aspect van consumentgerichtheid 
(regels 14-15). 

 Noem twee andere aspecten voor een sterke consumentgerichtheid. 
 
Binnen tankstations draaien twee types Bakerstreet (regels 55-58). 
Welke twee types? 
A een franchise bakker en een verkooppunt met zelfbediening 
B een verkooppunt met bediening en een verkooppunt met zelfbediening 
C een zelfstandig verkooppunt en een verkooppunt met bediening 
D een zelfstandige bakker en een franchise bakker 
 
Waaruit bestaat het aanbod van producten van Bakerstreet in een groter tankstation 
(regels 61-65)? 
A gangbare snacks en verse appelflappen 
B gebak en warme snacks 
C gebak en verschillende broodjes 
D ruim assortiment brood en gangbare snacks 
 
Hoe wil Bakerstreet zijn doelstellingen waarmaken (regels 52-54)? 
A door ambachtelijkheid, superieure kwaliteit en professionaliteit 
B door consumententevredenheid, professionaliteit en ambachtelijkheid 
C door fair geprijsde producten, ambachtelijkheid en superieure kwaliteit 
D door superieure kwaliteit, consumententevredenheid en fair geprijsde producten 
 

1p  21 

1p  22 

1p  23 

 24 3p 
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1p  28 
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 Waar staat dit logo voor? 
 

 
 
 
Om een optimaal broodassortiment te blijven houden tot 
sluitingstijd is 4% ‘over’ een acceptabel gegeven. 

 Noem een mogelijkheid wat de bakker met de restanten kan doen? 
 
Op school blijkt, dat je veel last hebt van een allergie voor bloem. 
Welke oplossing is voor jou, gezien je toekomst, het beste? 
 
De zaterdag is een drukke dag in de meeste bakkerijen. 

 Noem twee manieren om als bakker toch tijdig het gehele assortiment in de winkel te 
hebben, zonder extra personeel aan te trekken. 

 
Wat is het doel van de HACCP? 
A micro-organismen uitschakelen 
B naleven Warenwet 
C organisatie werkplek  
D voedselveiligheid 
 
De productie zit erop. Als laatste moet de bakkerij nog schoongemaakt worden. 

 Waarmee moet in verband met de veiligheid begonnen worden? 
 

 Noem twee doelstellingen van de warenwet. 
 
Bij welk onderwerp hoort de term 'bronreductie'? 
A Arbowet 
B HACCP 
C Milieu 
D Warenwet 
 
Welke twee grondstoffen mogen bij het afwegen van kruimeldeeg bij elkaar worden 
afgewogen? 
A bloem en suiker 
B bloem en werkende stof 
C suiker en werkende stof 
D vetstof en de vochtbestanddelen 
 
Basterdsuiker voor een koekjesdeeg heeft klontjes. 
Welke bewerking krijgt de basterdsuiker? 
De klontjes worden 
A door de suiker te verwarmen vloeibaar gemaakt. 
B met een deegkrabber eruit gedrukt. 
C met een rolstok fijn gerold. 
D verwijderd door te zeven. 
 

1p  30 

1p  31 

1p  32 
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Welke bewerking krijgt gekoeld kruimeldeeg om het deeg goed te kunnen verwerken? 
A doorwerken 
B toeren 
C uitrollen 
D verwarmen 
 
Wat is de meest toegepaste methode om speculaaspoppen te vormen? 
A afwegen 
B prenten 
C snijden 
D uitrollen 
 
Welk koekje wordt vóór het bakken met ei gestreken ? 
A Gooise moppen 
B Goudse Moppen 
C hazelnootmoppen 
D pitmoppen 
 

1 
2 

 
3  

4 
 
Welk stuk gereedschap is nodig voor de verwerking van spritsdeeg? 
A afbeelding 1 
B afbeelding 2 
C afbeelding 3 
D afbeelding 4 
 
Wat is de oorzaak van de bakaard van koekje C?  
Koekje C bevatte een 
A te hoog percentage bloem. 
B te hoog percentage boter. 
C te laag percentage vloeistoffen. 
D te laag percentage suiker. 

 

 

1p  40 
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Hoe heten deze koekjes? 
A allerhandekoekjes 
B boterbiesjes 
C janhagel 
D kerstkransjes 

 

 
 
Hoe heten deze koekjes? 
A Amsterdammertjes  
B Friese dûmkes 
C Goudse moppen  
D Weesper moppen  
 

 
Een koekje smaakt niet lekker. Er blijft een soort vetfilm in de mond achter.  
Wat kan hier de oorzaak van zijn? 
A Er is een margarine met een kort smelttraject gebruikt. 
B Er is een vetstof met een laag smeltpunt gebruikt. 
C Er is korstvet in plaats van margarine gebruikt. 
D Er is teveel roomboter gebruikt. 

1p  45 

1p  46 

1p  47 
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Welke machine is inzetbaar bij het maken van zowel boterdeeg als ongevuld zacht 
kleinbrood? 
 

1  
2 

3 

 
4 

 
A afbeelding 1 
B afbeelding 2 
C afbeelding 3 
D afbeelding 4 
 
Wat is desinfecteren? 
A chemisch reinigen 
B iets besmetten 
C ontsmetten 
D vetvrij maken 
 
In welk deeg kunnen koekkruimels verwerkt worden? 
A bruin kleinbrooddeeg 
B speculaasdeeg 
C spritsdeeg 
D wit kleinbrooddeeg 
 
 

1p  48 

1p  49 

1p  50 


