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Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 50 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
 

1p  1 Je weegt grondstoffen voor brooddeeg af.  
Welke situatie is fout? 
A Bloem en broodpoeder komen bij elkaar. 
B Bloem en gist komen bij elkaar. 
C Gist komt op het zout. 
D Zout komt op het broodpoeder. 
 

1p  2 Wat is er vereist bij het werken met een kneedmachine? 
A dat de deegkuip op bakkerijtemperatuur is 
B dat de kneedarm veel slagen maakt 
C dat de machine een veiligheidsrek heeft 
D dat de machine meerdere snelheden heeft 
 

1p  3 Welke grondstof is verkeerd afgewogen als het deeg bij het kneden te slap is? 
A gist 
B suiker 
C water 
D zout 
 

1p  4 Hoeveel ongevulde broodjes komen uit een deeg van 1000 gram bloem? 
A  30 
B  60 
C  90 
D     120 
 

1p  5 Wanneer worden de zaden verwerkt bij het maken van krokante maanzaadbolletjes? 
A bij het kneden van het deeg 
B bij het mengen van het deeg 
C bij het verdelen van het deeg 
D na het vormen van de bolletjes 

A 
B 
C 
D
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1p  6  Hoe heet het onderstaande krokante broodje? 
 

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

1p  7 Welk onderdeel duurt het langst bij het maken van krokante broodjes? 
A het mengproces 
B het kneedproces 
C het rijsproces 
D het bakproces 
 

1p  8 Welke temperatuur is de belangrijkste voor een goed rijsproces? 
A de bakkerijtemperatuur 
B de deegtemperatuur 
C de oventemperatuur 
 

1p  9 Wat moet een bakker doen met stokbroodjes van twee dagen oud? 
A even in een hete oven opbakken, beboteren, beleggen en naar de winkel brengen 
B in een magnetron warm maken en daarna even nabakken in een oven 
C van buiten vochtig maken, even oppiepen in de oven en verkopen 
D weggooien in een bak voor organisch afval (biobak) 
 

1p  10 Voor welk product hebben de deegstukjes het hoogste gewicht? 
A voor bolussen 
B voor krentenbollen 
C voor krokante maanzaadbolletjes 
D voor krokante tijgerbolletjes 
 

2p  11  Noem twee aandachtspunten bij het schoonmaken van een planeetmenger. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  12  Noem drie soorten gevuld kleinbrood. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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1p  13 Wat is het percentage zout in een basisrecept voor krentenbollen? 
A 2% 
B 4% 
C 6% 
D 8% 
 

1p  14 De hoeveelheid vulling voor de krentenbollen is 100%. 
Welke andere grondstof is ook 100%? 
A bloem 
B gist 
C vruchtenbroodpoeder 
D water 
 

1p  15 Bij het machinaal opbollen van krentenbollen scheurt de deeghuid. 
Wat zal het gevolg zijn? 
A De krentenbollen zullen klein blijven. 
B De krentenbollen zullen sterk kleuren. 
C De krentenbollen zullen snel rijzen. 
D Na het bakken zullen de buitenste krenten hard zijn. 
 

1p  16 Waarmee worden krenten- en rozijnenbollen gestreken? 
A met eidooier 
B met eiwit 
C met heel ei 
D met water 
 

1p  17 De producten die hieronder zijn afgedrukt, worden in suiker uitgerold. Soms is citroenrasp 
aan de suiker toegevoegd. 
Hoe heten deze producten? 
 

 
 
A gevlochten luxe 
B suikerbollen 
C vlechtbroodjes 
D Zeeuwse bolussen 
 

1p  18 In bruinbrood komen verschillende vitamines voor. 
 Welke vitamine komt het meest voor in bruinbrood? 

 
..........................................................................................................................................  
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1p  19 Welke van de onderstaande werkzaamheden moet je verrichten volgens HACCP? 
A alle planeetmengers voorzien van veiligheidsrekken 
B de nachtarbeid zoveel mogelijk terugdringen 
C een logboek van de ingangscontrole grondstoffen bijhouden 
D in hoogte verstelbare werkbanken in de bakkerij plaatsen 
 

1p  20 Bij welk onderwerp hoort het begrip 'recycling' het meest thuis? 
A bij de Arbowet 
B bij de HACCP 
C bij de Warenwet 
D bij het milieu 
 

1p  21 Welke manier om bloem klontvrij te maken wordt het meest toegepast? 
A kloppen 
B rollen 
C wrijven 
D zeven 
 

1p  22 De bakker maakt korstdeeg volgens de Hollandse methode. 
Hoe moet de vetstof behandeld worden? 
A de vetstof fijn kruimelen met de bloem 
B de vetstof snijden in de bloem 
C de vetstof smelten 
D van de vetstof een rechthoekige plak maken 
 

1p  23 Bij welke grondstof moet je het zout toevoegen als je een korstdeeg maakt? 
A bij de bloem 
B bij de vetstof 
C bij het gezette deeg 
D bij het water 
 

1p  24 Welk product wordt van het volgende basisrecept gemaakt? 
 
 
 500 gram bloem 
 500 gram vetstof 
 300 gram water 
   10 gram zout 
Vulling: 
 250 gram aangemaakte amandelspijs 
 

 
A amandelbroodjes 
B gevulde boterkoeken 
C gevulde koeken 
D krentenbollen 
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1p  25  Noem de twee hoofdgrondstoffen van amandelspijs. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  26 Waarmee worden amandelbroodjes gestreken om de suiker aan te brengen? 
A met slaolie 
B met strijksel van ei 
C met strijksel van eidooier 
D met water 
 
Het onderstaand recept heb je nodig voor het beantwoorden van de vragen 27 en 28. 
 

Deegrecept 
 
bloem               240 gram 
vetstof               160 gram 
basterdsuiker      80 gram 
citroenrasp      10 gram 
zout                   3 gram 
 

 
1p  27 In welke grondstof zit zetmeel? 

A in bloem 
B in suiker 
C in vetstof 
D in zout 
 

1p  28  Hoeveel hulpgrondstoffen staan in het deegrecept? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  29 Waaruit bestaat boterdeeg voor het grootste gedeelte? 
A uit bloem 
B uit boter 
C uit smaakstoffen 
D uit suiker 
 

1p  30 Waarom worden de meeste kruimeldegen na het zetten gekoeld? 
A om altijd deeg op voorraad te hebben 
B om een beter verwerkbaar deeg te krijgen 
C om spuitbaar deeg te krijgen 
 

1p  31 Bij het uitrollen van deeg met de uitrolmachine gaat het deeg niet door de walsen. 
Welke oplossing is het best? 
A de walsopening groter instellen 
B de walsopening kleiner instellen 
C het deeg eerst koelen 
D het deeg opnieuw doorwerken 
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1p  32 In hoeveel keer wordt de bloem toegevoegd bij het maken van een kruimeldeeg? 
A in een keer 
B in twee keer 
C in drie keer 
 

1p  33 Welke grondstof zorgt tijdens het zetten van een kruimeldeeg voor de samenhang? 
A bloem 
B citroenrasp 
C suiker 
D vetstof 
 

1p  34 Welke grondstof geeft bij het bakken de meeste kleur aan het product? 
A de bloem 
B de suiker 
C de vanille 
D de vetstof 
 

1p  35 Welke margarine kan het beste gebruikt worden voor het deeg van penseegebakjes? 
A cakemargarine 
B crèmemagarine 
C korstmargarine 
 

1p  36 Hoe luidt de vakterm voor het bekleden van bakvormen met deeg? 
A abrikoteren 
B couvreren 
C fonceren 
D glaceren 
 

1p  37 Bij welke vorm blijven na het snijden/steken van koekjes de meeste deegresten over? 
A bij de driehoek vorm 
B bij de ronde vorm 
C bij de ruit vorm 
D bij de vierkante vorm 
 

1p  38  Op welke manier wordt de boter in de vulling van penseegebakjes verwerkt? 
 
..........................................................................................................................................  
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1p  39 Waarmee is de onderstaande penseetaart gevuld? 
 

 
 
A met abrikozenjam 
B met banketbakkersroom 
C met frangipane 
D met victoriabeslag 

 

 
1p  40  Hoe heten de onderstaande koeken? 

 

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

2p  41  Noem twee overeenkomsten tussen de drie onderstaande producten. 
 

 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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1p  42 Op welke foto staan victoria-pensees? 
 

   
    A      B 
 

   
   C       D 
 

1p  43 Wat is het verschil tussen spritskoeken en amandelbroodjes? 
Spritskoeken worden  
A flauwer gebakken dan amandelbroodjes. 
B heter gebakken dan amandelbroodjes. 
C langer gebakken dan amandelbroodjes. 
 

1p  44 Bij welk product is geen spuitzak nodig? 
A bij boterkoeken 
B bij kano’s 
C bij rondo’s 
D bij spritsstukken 
 

1p  45 Welk product moet buiten de koelkast worden bewaard? 
A appels 
B bananen  
C champignons  
D citroenen 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Onderstaande ingrediëntendeclaraties zijn nodig voor het beantwoorden van de vragen 
46 tot en met 50. 
 
 
KROKANTE WITTE 
BOLLETJES 
Ingrediënten: 
Tarwebloem, water, 
broodverbetermiddel, 
emulgator (E482), 
bakkersgist, broodzout. 

 
ROOMBOTERKOEK  
Ingrediënten: 
Tarwebloem, roomboter, 
suiker, glucosestroop, 
kippenei, 
karnemelkpoeder, 
emulgator (E322), aroma’s, 
citroenrasp. 

 
ROZIJNENBOLLEN 
Ingrediënten: 
Tarwebloem, rozijnen, 
water, broodverbetermiddel, 
emulgatoren, citroenrasp, 
cacao, zout, rijsmiddel.  

 
SPRITSRINGEN 
Ingrediënten: 
Tarwebloem, roomboter, 
basterdsuiker, 
citroenrasp, cacao, zout, 
rijsmiddel. 

 
KROKANTE TARWE 
BOLLETJES 
Ingrediënten:  
Tarwemeel, water, 
tarwebloem,  
broodverbetermiddel, 
bakkersgist, broodzout. 

 
VRUCHTENPUNTJES 
Ingrediënten:  
Tarwebloem, rozijnen, 
water, krenten, 
broodverbetermiddel, 
bakkersgist, broodzout, 
aroma, specerij. 

 
AMANDELBROODJES 
Ingrediënten: 
Amandelspijs, tarwebloem, 
margarine,water, suiker, ei, 
zout. 

  

 
1p  46  Welk product wordt van korstdeeg gemaakt? 

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

1p  47 Er is een grondstof die bij alle producten voorkomt. 
 Welke grondstof is dat? 

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

1p  48  Welke twee producten worden van boterdeeg gemaakt? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  49  Welk product wordt van wrijfdeeg gemaakt? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  50  Welke twee producten behoren tot de groep gevuld kleinbrood? 
 
..........................................................................................................................................  
 


