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Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 60 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 73 punten te behalen. 
 

Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal 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 stoffen worden door de gist in een brooddeeg geproduceerd? 
A alcohol en koolzuurgas 
B alcohol en stikstof 
C koolzuurgas en zuurstof 
D zuurstof en stikstof 
 
Welk deeg rijst het snelst? 
Kleinbrooddeeg met  
A 52% vocht 
B 54% vocht 
C 56% vocht  
D 58% vocht 
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Rijs onderbreken is een methode om meerdere keren per dag verse broodjes te kunnen 
produceren. 
Op welke manier wordt de rijs dan onderbroken? 
door het deeg 
A met minder gist te draaien 
B met diepvriesgist te bereiden 
C steviger te draaien 
D te koelen 
 
Welke machine is onmisbaar voor het verwerken van deeg voor zacht ongevuld 
kleinbrood? 
 

1  
2 

3 

 
4 

 
A afbeelding 1 
B afbeelding 2 
C afbeelding 3 
D afbeelding 4 
 
Hoe kan verse bakkersgist het beste bewaard worden? 
A in een kartonnen doos bij 14 ºC 
B in plastic verpakt bij maximaal 7 ºC 
C onverpakt bij -10 ºC 
D verpakt in vetvrij papier bij -20 ºC 
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Wat is het belangrijkste verschil tussen bloem en volkorenmeel?  
Volkorenmeel bevat 
A meer koolhydraten. 
B meer vezels. 
C minder mineralen. 
D minder vet. 
 

 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 
 
Waarmee kunnen zachte puntjes alleen vóór het bakken worden gestreken om een mooie 
korstkleur bij het bakken te krijgen? 
A met geklaarde boter 
B met geklutst ei 
C met warm water 
D met wieks 
 

 Schrijf vijf beoordelingsaspecten op voor zachtkleinbrood. 
 
De hoeveelheid vetstof die bij getoerd gerezen deeg ingetoerd wordt, is ongeveer gelijk 
aan de hoeveelheid 
A bloem. 
B gist. 
C water. 
D zout. 
 
Welke hulpgrondstof bevordert de krokantheid van getoerd gerezen producten? 
A eieren 
B hardbroodpoeder 
C kleinbroodpoeder 
D vetstof 
 
De banketbakkersroom wordt ingespoten met een plastic wegwerpspuitzak. 

 Noem twee redenen waarom we wegwerpspuitzakken gebruiken. 
 
Chocoladebroodjes van getoerd gerezen deeg bakken open. 
Hoe is dit de volgende keer te voorkomen? 
A de bakplaat bestuiven met bloem 
B de broodjes meer narijs geven 
C de broodjes met chocolade staafjes maken 
D de broodjes minder narijs geven 
 

 Waarmee wordt Deens luxe afgewerkt? 
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Deens luxe is te donker. 
Wat is de beste oplossing? 
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. 
 
 
Lees het artikel 'Bakerstreet' in de bijlage voordat je de vragen 19 tot en met 24 
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). 

 Wat is het 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 en superieure kwaliteit 
B door consumententevredenheid en professionaliteit 
C door fair geprijsde producten en ambachtelijkheid 
D door superieure kwaliteit en consumententevredenheid 
 
Om een optimaal broodassortiment te blijven houden tot 
sluitingstijd is 4% ‘over’ een acceptabel gegeven. 

 Wat kan de bakker het beste met de restanten doen? 
 
De productie zit erop. Als laatste moet de bakkerij nog schoongemaakt worden. 

 Met welke veiligheidswerkzaamheden moet begonnen worden? 
 
Op school blijkt, dat je veel last hebt van een allergie voor bloem. 

 Welke oplossing is voor jou, gezien je toekomst, het beste? 
 

 Hoeveel korstdeeg komt er uit een recept van 500 gram bloem? 
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Hoe hoog is het percentage water voor een goed korstdeeg recept? 
A 50% van de bloem 
B 50 % van het deeg 
C 60 % van de bloem 
D 60 % van het deeg 
 
Welke bewerking krijgt de vetstof voor Hollands korstdeeg? 
A doorwerken 
B doorwerken en soepel maken 
C in gelijkmatige blokjes snijden 
D uitdrukken of uitrollen tot een plak 
 
Welke boter is het meest geschikt voor korstdeeg voor saucijzenbroodjes? 
A grasboter 
B hooiboter met caroteen 
C hooiboter met suiker 
D hooiboter met vanille 
 
Een bakker verwerkt regelmatig diepvrieskorstdeeg. 
Waarmee moet hij rekening houden? 
Diepvrieskorstdeeg 
A geeft meer volume. 
B geeft minder volume. 
C moet ontdooien in de koeling. 
D moet ontdooien op bakkerijtemperatuur. 
 
Hoe is de werking van korstdeeg als er een toer te weinig gegeven is? 
A geen bladerende werking 
B onregelmatige bladerende werking 
C te weinig bladerende werking 
D te wilde bladerende werking 
 
Wanneer wordt suiker 'toegevoegd' aan Arnhemse meisjes? 
A bij de laatste toer 
B bij het opstrooien voor het bakken 
C bij het uitrollen van de plakjes deeg 
D bij het zetten van het deeg 
 
Waarom worden korstdeegproducten in de beginfase van het bakken heter gebakken? 
A om voldoende bladerende werking te krijgen 
B om voldoende kleur te krijgen 
C om ze goed krokant te kunnen bakken 
D omdat de oven snel terug loopt in temperatuur 
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Hoe heten deze koekjes? 
A boterkoekjes 
B korstkoekjes 
C spijskoekjes 
D spuitkoekjes 
 
Aan welke richtlijn (volgens HACCP), moet worden 
voldaan, als deze broodjes ingevroren worden? 
A De invriesdatum moet bij de producten 

vermeld worden. 
B Deze broodjes mogen alleen verpakt 

ingevroren worden. 
C Ze moeten bij -40°C bewaard worden. 
D Ze mogen maximaal een week ingevroren 

bewaard worden. 
 

 

 
 
Welk product past het best als tussendoortje in een vet- en/of energiebeperkt dieet? 
A appelcarré 
B Deens luxe 
C kadetje 
D saucijzenbroodje 
 
Wat is het verschil tussen korstdeegproducten en producten van getoerd gerezen deeg? 
A Getoerd gerezen producten zijn krokanter. 
B Getoerd gerezen producten zijn langer houdbaar. 
C Korstdeegproducten bevatten minder vocht. 
D Korstdeegproducten hebben minder laagjes. 
 
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. 
 
Wat zijn de drie hoofdgrondstoffen voor een boterdeeg? 
A bloem – bakpoeder – suiker 
B bloem – boter - suiker 
C bloem – suiker - eieren 
D eieren – boter - zetmeel 
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Wat zijn drie hulpgrondstoffen voor een boterdeeg? 
A bakpoeder – melk - poedersuiker 
B bloem – basterdsuiker – eieren 
C citroenrasp – eieren – suiker 
D eieren – bakpoeder - zout 
 
De producten van een boterdeeg zijn na het bakken te bros. 
Wat moet er aan het recept veranderd worden om een goed product te krijgen? 
A meer suiker gebruiken 
B minder bloem gebruiken 
C minder boter gebruiken 
D minder suiker gebruiken 
 
Welke twee bestanddelen uit het deeg voor boterkoekjes zorgen voor het uitdrijven bij het 
bakken? 
A de bloem en de suiker 
B de bloem en de vetstof 
C de eieren en de vetstof  
D de suiker en de vetstof 
 
Wat wordt bepaald door de hoeveelheid suiker in een boterkoekje? 
A brosheid 
B krokantheid 
C samenhang  
D stevigheid 
 
Welke bloemsoort laat een boterdeeg minder vloeien? 
A Amerikaanse patentbloem 
B roggebloem 
C w-bloem 
D Zeeuwse bloem 
 

 Geef twee hulpgrondstoffen voor boterdegen die de brosheid verbeteren. 
 
Welke bewerking krijgt suiker als deze klontjes bevat bij het maken van een boterdeeg? 
A mengen met de bloem 
B mengen met het vocht 
C met een rolstok fijn rollen 
D zeven met de werkende stof 
 

 Schrijf het recept op voor 1200 gram hardewenerdeeg met de verhouding 1:2:3. 
 
Wat is de beste werkwijze om kruimeldeeg voor kerstkransjes uit te rollen tot de juiste 
dikte? 
A het deeg direct na het zetten uitrollen op de uitrolmachine 
B het deeg eerst conditioneren en daarna in grote stappen uitrollen met de uitrolmachine 
C het deeg eerst conditioneren en daarna in kleine stappen uitrollen met de 

uitrolmachine 
D het deeg zonder te koelen handmatig uitrollen 
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Welk gereedschap wordt gebruikt om kerstkransjes te maken? 
A afbeelding 1 
B afbeelding 2 
C afbeelding 3 
D afbeelding 4 
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Welk gereedschap is het meest efficiënt om pitmoppendeeg te verdelen? 
A afbeelding 1 
B afbeelding 2 
C afbeelding 3 
D afbeelding 4 
 
Welk deeg mag beslist niet in de koeling? 
A boterdeeg voor boterkoeken 
B getoerd gerezen deeg 
C korstdeeg 
D spritsdeeg 
 
Waar smaken deze koekjes naar? 
A naar chocolade 
B naar kaneel 
C naar mokka 
D naar vanille 

 

 
 
Bij welke twee producten is een uitrolmachine makkelijk voor de verwerking? 
A boterbiesjes en spritsjes 
B kleinbrood en spritsjes 
C kleinbrood en washingtons 
D korstdeeg en boterbiesjes 
 
Wat is het beste voorbeeld van werkplekorganisatie? 
A alle gereedschappen op een vaste plaats opbergen 
B regelmatig onderhoud aan machines en gereedschappen plegen 
C werken volgens de ARBO wetgeving 
D werken volgens de HACCP richtlijnen 
 

 Noem de twee doelstellingen van de warenwet.  
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Op de verpakking staat: 'Slagroom 40%' wat betekent dit? 
Deze slagroom bevat 40% 
A melkeiwitten. 
B melksuiker. 
C melkvet. 
D water. 
 
Welke figuren worden met Valentijnsdag (14 februari) veel verkocht? 
A abrahams 
B gevlochten luxebroodjes 
C hartvormige producten 
D marsepeinen dierfiguren 
 
Wat is desinfecteren? 
A chemisch reinigen 
B iets besmetten 
C ontsmetten 
D vetvrij maken 
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