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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
 
ONTBIJT 
 
De drie hoofdmaaltijden per dag vormen de basis voor een gezonde voeding. 
Wanneer de dag begonnen wordt met een goed ontbijt, ontstaat  bovendien overdag 
minder de behoefte aan tussendoortjes. 
Een goed ontbijt dient een groot aantal voedingsstoffen te bevatten. 
Deze voedingsstoffen zitten nooit allemaal in één product. Daarom moet een ontbijt uit 
verschillende producten bestaan, zoals bijvoorbeeld cornflakes, melk en 
sinaasappelsap. 
 
Hieronder staat het etiket van Honey Nut cornflakes. 
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1p  1 Op het etiket van Honey Nut cornflakes staat de samenstelling van het product. 
Welke twee koolhydraten bevat dit product? 
eiwitten en suiker 
eiwitten en vitaminen 
suiker en zetmeel 
vitaminen en zetmeel 
 

2p  2 Een pak cornflakes bevat 8 porties van 30 gram. 
 Bereken de inhoud van dit pak. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  3 Op het etiket wordt aangegeven dat 100 gram cornflakes 3 gram voedingsvezel bevat. 
Uit welke grondstof komen deze voedingsvezels? 
A uit honing 
B uit maïs 
C uit moutaroma 
D uit suiker 
 

1p  4 Op het etiket wordt aangegeven wat de voedingswaarde is, als de cornflakes met 
halfvolle melk worden gegeten. Cornflakes kunnen ook met volle melk gegeten 
worden. 

 Welke stof in volle melk zorgt ervoor dat bij gebruik van volle melk een portie 
cornflakes 100 kJ meer bevat? 

 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  5 Cornflakes zijn in gesloten verpakking langer houdbaar dan brood. 
 Welke levensvoorwaarde voor micro-organismen ontbreekt bij cornflakes in 

gesloten verpakking? 
 
.......................................................................................................................................... 
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COOLBEST 
 
Hieronder staat het etiket van CoolBest sinaasappelsap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2p  6 Over het algemeen bevat vers geperst sinaasappelsap meer vitamine C dan CoolBest 
sinaasappelsap. Hieronder staan twee uitspraken over het vitamine C-gehalte in 
CoolBest sinaasappelsap. 

 Geef bij elke uitspraak met een kruisje aan of deze juist of onjuist is. 
 

uitspraken juist onjuist 

Tijdens de productie van Coolbest sinaasappelsap treedt 
verlies van vitamine C op.   

Vitamine C kan slecht tegen de door CoolBest geadviseerde 
temperatuur van 7 °C.   

 
1p  7 CoolBest sinaasappelsap bevat onder andere suikers, voedingsvezel, vitamine C en 

natrium. 
Welke van deze voedingsstoffen levert per 100 gram de meeste energie? 
A natrium 
B suikers 
C vitamine C 
D voedingsvezel 
 

1p  8 Welke uitspraak over CoolBest zegt iets over de voedingswaarde van CoolBest? 
A Het product bevat vitamine C. 
B Het product heeft een frisse smaak. 
C Het product moet koel bewaard worden. 
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1p  9 Welke gebreksziekte ontstaat bij een tekort aan vitamine C? 
A bloedarmoede 
B Engelse ziekte 
C scheurbuik 
D struma 
 

2p  10  Bereken hoeveel ml Coolbest gedronken moet worden om de dagelijkse 
aanbevolen vitamine C binnen te krijgen. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 
BRAMEN OP LICHTE SIROOP 
 
Hieronder staat een etiket van een blik bramen op lichte siroop. 

 
1p  11 Het totale gewicht van de inhoud van een blik is 

A   75 g 
B 200 g 
C 212 g 
D 275 g 
 

1p  12 Wanneer de inhoud van het blik in een vergiet wordt gedaan, houdt men alleen de 
bramen over.  
Hoeveel wegen deze bramen? 
A 18 g 
B 45 g 
C 75 g 
D 90 g 
 

1p  13  Hoeveel gram suiker bevat 100 gram bramen op lichte siroop? 
 
.......................................................................................................................................... 
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1p  14 De fabrikant wil het hele jaar blikken bramen produceren. Daarom koopt de fabrikant 
in de winter diepgevroren bramen in. 

 Welke levensvoorwaarde van micro-organismen wordt door diepvriezen 
beïnvloed? 

 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  15 Op welke manier zijn de bramen op lichte siroop houdbaar gemaakt? 
A door confijten 
B door steriliseren 
C door vacuüm verpakken 
D door verzuren 
 

1p  16 Wat is de invloed van de suiker op de pH van de bramen op lichte siroop? 
A De suiker verhoogt de pH. 
B De suiker verlaagt de pH. 
C De suiker heeft geen invloed op de pH. 
 

2p  17  Welke twee voedingsstoffen worden op het etiket genoemd? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  18 Bij welke temperatuur kan een blik bramen ongeopend het best bewaard worden? 
A bij diepvriestemperatuur 
B bij kamertemperatuur 
C bij koelkasttemperatuur 
 

1p  19 Bij de productie van bramen op lichte siroop wordt een suikeroplossing aan de 
bramen toegevoegd. 
Hoe heet deze suikeroplossing? 
A opgiet 
B pekel 
C sap 
D stroop 
 

1p  20 Wat is de pH van de bramen op lichte siroop? 
A   4 
B   7 
C   8 
D 11 
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STAGE 
 
Ivo loopt stage in de slagerij van een grote supermarkt. Hij helpt de slagers die de 
bestellingen van de klanten uitvoeren. Ook voert hij schoonmaakwerkzaamheden uit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  21 Wat moet Ivo als allereerste doen voor hij aan zijn werk begint? 
A handen wassen 
B materiaal schoonmaken 
C werkblad schoonmaken 
 

1p  22 Waar moet het vlees, waarmee Ivo werkt, bewaard worden, als hij zijn werk 
onderbreekt? 
A in de diepvriescel bij –20 °C. 
B in de koelcel bij 4 °C. 
C op de werkplek bij 12 °C. 
 

1p  23 Tijdens het werk valt er een stukje vlees op de grond.  
   Wat moet Ivo hiermee doen? 

A afspoelen, afdrogen en gebruiken 
B afvegen en gebruiken 
C apart houden en alleen gebruiken als hij vlees tekort komt 
D weggooien 
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1p  24 Ivo moet uit vers gehakt rauwe hamburgers vormen. Daarna moet hij gebakken 
hamburgers van de bakplaat halen en inpakken. Hij verricht deze werkzaamheden 
zonder tussentijds zijn handen te wassen. 

 Hoe heet de besmetting die hij op deze manier kan overbrengen? 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  25 Ivo krijgt de opdracht om de vleesmolen uit elkaar te halen en schoon te maken. 
Welk reinigingsmiddel moet hij gebruiken bij het schoonmaken van de vleesmolen? 
A afwasmiddel 
B ammonia 
C chloorbleekloog 
D vloeibaar schuurmiddel 
 

2p  26 Bij het bewerken van vlees zijn de begrippen snijverlies en rendement van belang.  
Ook Ivo krijgt hiermee te maken. Bij het bewerken van 14 kg vlees ontstaat een 
snijverlies van 1,4 kg. 

 Bereken het snijverlies in procenten. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

2p  27 De hoeveelheden vlees die per week verkocht worden, worden nauwkeurig 
bijgehouden. De verkoop in de paasweek en de week na Pasen, zijn in onderstaande 
tabel weergegeven. 

 Bereken hoeveel kilogram de totale verkopen in de week na Pasen zijn gedaald 
ten opzichte van de paasweek. 

 
Verkopen in de paasweek Verkopen in de week na Pasen 
Rundvlees  350 kg Rundvlees 250 kg 
Varkensvlees  575 kg Varkensvlees 375 kg 
Lamsvlees 125 kg Lamsvlees 25 kg 
Kip 250 kg Kip 150 kg 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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1p  28 Bij het schoonmaken wordt gewerkt met reinigingsmiddelen. Op het etiket van één van 
deze middelen staan onderstaande icoontjes afgebeeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De lege verpakking van dit reinigingsmiddel moet worden weggegooid in de container 
voor 
A chemisch afval. 
B glasafval. 
C oud papier. 
D restafval. 
 

1p  29 Ivo moet volgens de voorschriften van het bedrijf elke twee dagen zijn werkkleding 
mee naar huis nemen om die te laten wassen. Een collega zegt dat de slagersjas van 
Ivo nog niet vuil is en dat hij hem nog best een paar dagen kan dragen. 

 Wat is de beste reactie van Ivo? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  30 Eén van de slagers vraagt aan Ivo om met de kettingzaag een runderbout door te 
zagen. Het bedienen van deze machine door stagiaires is wettelijk verboden. 
Wat is de beste reactie van Ivo? 
A Hij belt de school op om te vragen wat hij moet doen. 
B Hij doet wat er gevraagd wordt en bedient de machine. 
C Hij vraagt extra uitleg voor hij de machine alleen gaat bedienen. 
D Hij vraagt om een ander aan te wijzen om de machine te bedienen. 
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1p  31 In de slagerij staat een kast met reinigingsmiddelen. Op één van de reinigings-
middelen staat een icoontje met een doodshoofd.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat betekent dit icoontje? 
A Dit middel bevat een bijtende stof. 
B Dit middel is prima geschikt voor extra intensieve reiniging. 
C Dit middel mag niet gebruikt worden in combinatie met andere reinigingsmiddelen. 
D Dit middel mag nooit gebruikt worden in combinatie met levensmiddelen. 
 

2p  32 In de slagerij worden voorgedrukte telefoonnotities gebruikt om bestellingen te 
noteren. 
Op 9 mei om 13.45 uur belt mevrouw Rutgers om te vragen wat een barbecueschotel 
voor 15 personen kost. Ivo kent de prijs niet. Hij zegt tegen mevrouw Rutgers dat hij 
haar vraag door zal geven aan de chef van de slagerij, de heer van Dongen, en dat ze 
teruggebeld zal worden. Het telefoonnummer van mevrouw Rutgers is 030 - 1708012. 

 Schrijf de telefoonnotitie. 

Telefoonnotitie 
 
Datum………………………………………………………………….…………… 
 
Tijd…………………………………………………………………….……………. 
 
Aangenomen door………………………………………………….…………….. 
 
Bestemd voor……………………………………………………………………...
 
Terugbellen naar…………………………………………………………….…....
 
Boodschap / vraag…………………………………………………………….…. 
 
…………………………………………………………………………………..….. 
 
…………………………………………………………………………………….... 
 
……………………………………………………………………………….……... 
 
…………………………………………………………………………………..….. 
 
………………………………………………………………………………….…... 
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CONSERVEREN 
 

1p  33 Welk van de onderstaande stoffen heeft een conserverende werking? 
A azijnzuur 
B caramel 
C gemodificieerd zetmeel 
 

1p  34 Bij de bereiding van komkommers op zoetzuur wordt de pot gevuld met komkommers, 
kruiden en opgiet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welke functie hebben de kruiden in dit product? 
A goedkope grondstof 
B smaakstof 
C verlenging van de houdbaarheid 
 

1p  35 Jam wordt na het afvullen verhit om micro-organismen te doden. 
Hoe heet deze methode van conserveren? 
A blancheren 
B opwarmen 
C pasteuriseren 
D steriliseren 
 

1p  36 Bij het invriezen van groenten zijn zowel de temperatuur als de snelheid van invriezen 
belangrijk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om een goede productkwaliteit te garanderen moet men het product 
A bij wisselende temperaturen invriezen. 
B zo langzaam mogelijk invriezen. 
C zo snel mogelijk invriezen. 
 

1p  37 Zuurkool wordt na de productie luchtdicht verpakt. 
Dit wordt vooral gedaan om 
A de houdbaarheid te verlengen. 
B geuroverlast te voorkomen. 
C lekkage te voorkomen.
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1p  38 Voor het maken van kaas wordt aan melk zuursel toegevoegd. 
 
 
 
 
 
 
 
Waaruit bestaat zuursel? 
A azijn 
B bacteriën 
C lactose 
D stremsel 
 

1p  39 Om te bepalen of het suikergehalte in appelmoes voldoet aan de wettelijke eis maken 
we gebruik van een 
A balans. 
B pH-meter. 
C refractometer. 
D thermometer. 
 

1p  40 Bij de bereiding van chips moeten de aardappelschijfjes goed met water worden 
gewassen en daarna worden gedroogd. 

 Wat gebeurt er tijdens het bakken als dit wassen van de schijfjes achterwege 
wordt gelaten? 

 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  41 Bij het bakken van de chips blijkt dat het gewicht van de aardappelschijfjes tijdens het 
bakken steeds minder wordt. 
Wat verdwijnt grotendeels uit de aardappelschijfjes? 
A eiwit 
B koolhydraten 
C vet 
D water 
 

1p  42 Op gepasteuriseerde melk staat als productiedatum 01-03-2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot welke datum is deze melk gekoeld houdbaar? 
A 07-03-2003 
B 10-06-2003 
C 07-03-2004 


