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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
 
Lees eerst de onderstaande informatie over lasagnebladen en beantwoord daarna de 
vragen 1 en 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  1 Op hoeveel gram ongekookt product is deze tabel gebaseerd? 
A   25 gram 
B 100 gram 
C 175 gram 
D 250 gram 
 

1p  2 Van welk graangewas worden lasagnebladen gemaakt? 
A gerst 
B maïs 
C rogge 
D tarwe 
 

1p  3 Welk product vergroot de kans op een hoge bloeddruk als je dit veel gebruikt? 
A bloem 
B peper 
C suiker 
D zout 
 

    
 Fiorenza Lasagnebladen 
 
    Ingrediënten: 
     meel, zout, water 
    
    Voedingswaarde: 
     energie  1455 kJ/350 kCal 
     eiwit   12,0 g 
     koolhydraten  71,0 g 
     voedingsvezels    2,0 g 
     vet     2,0 g 
     water   10,0 g 
 

A 
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1p  4 Op de verpakking van agrarische producten kun je het volgende logo tegenkomen: 

 
 
Waar staan de letters in dit logo voor?  
A biologisch-dynamische landbouw 
B ecologisch verbouwde producten   
C economisch gekweekte producten 
 
 
De vragen 5 en 6 hebben betrekking op de adviezen van het Voedingscentrum in  
Den Haag. 
 

1p  5 Wat is de aanbevolen minimale hoeveelheid vocht voor een volwassen persoon per dag? 
A   ½  liter 
B 1     liter 
C 1½  liter    
D 3     liter 
 

1p  6 Wat is de aanbevolen minimale hoeveelheid groenten voor een volwassen persoon  
per dag? 
A 100 gram 
B 200 gram    
C 300 gram 
D 400 gram 
 

2p  7 Een mens proeft vier verschillende smaken met de tong. 
 Welke vier zijn dat? 

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

1p  8 De chef-kok heeft met Karin een gesprek gepland. 
De volgende punten komen aan de orde: 
− gezondheid 
− omgang met collega’s 
− plezier in het werk 
− praktijkwerkboek 
− vakinteresse 
− vervolgopleiding 
− werktempo 
Hoe wordt dit gesprek tussen de chef-kok en Karin ook wel genoemd? 
A functioneringsgesprek   
B slechtnieuws-gesprek 
C verkoopgesprek 
D werkoverleg 
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1p  9 Een groep jongeren bestelt in een café bier. 
Wat is de minimale leeftijd die gasten moeten hebben om er bier aan te mogen verkopen? 
A 14 jaar   
B 16 jaar 
C 18 jaar 
D 21 jaar 
 

1p  10 Je neemt aan een tafel de volgende bestelling op:  
   1 koffie, 1 cappuccino, 1 glas bier en 1 flesje limonade.  

Je maakt deze bestelling serveerklaar. 
Welke consumptie bereid je als eerste en welke consumptie bereid je als laatste? 
A eerst de koffie, als laatste het bier 
B eerst de limonade, als laatste de cappuccino 
C eerst de limonade, als laatste het bier   
D eerst het bier, als laatste de koffie 
 

1p  11 Na het eten bestelt een gast een glaasje cognac.  
Wat is de vakterm voor dit drankje? 
A aperitief 
B cocktail 
C digestief 
D spoom  
 

1p  12 Van welke wijn is de optimale serveertemperatuur 16 tot 18 °C? 
A dessertwijn 
B rode wijn 
C rosé wijn 
D witte wijn 
 

1p  13 Een gast heeft de volgende bestelling gedaan: 
− als voorgerecht een huzarensalade met toast en boter 
− als hoofdgerecht een tournedos  
De gastheer heeft de tafel ingedekt zoals op de foto hieronder. 

 Wat is de gastheer vergeten?  
 

 
 
 
..........................................................................................................................................  
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1p  14 Wat is het juiste couvert voor een gerecht van rauwe ham met toast en boter? 
 

A

B

C  
 

1p  15 Welke melk of room wordt opgestoomd voor een kopje cappuccino? 
A koffiemelk 
B koffieroom 
C slagroom 
D volle melk 
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2p  16  Noteer van elk glas op de foto de naam in het schema. 
 
afbeelding naam van het glas 

 

 

 

 

 

 

 
1p  17 Mevrouw Diets bestelt bij de gastheer de koude vleesschotel met toast.  

Mevrouw vertelt dat zij zwanger is en daarom geen rauw vlees mag eten. 
De vleesschotel bestaat uit:  
− carpaccio van de ossenhaas 
− gebraden fricandeau 
− gekookte ham 
− gekookte ossentong 
− rosbief 

 Welke vleeswaren zijn wel geschikt voor mevrouw Diets? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  18 Een gast bestelt als voorgerecht een salade van vlees met toast en boter.  
Welke drank adviseer je de gast te drinken bij dit voorgerecht? 
A een creamsherry 
B een likeur 
C een madeira 
D een wijn  
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1p  19 Wat is de naam van deze draagmethode?  
 

 
 
A de bovenhandse draagmethode    
B de gecombineerde draagmethode 
C de onderhandse draagmethode  
 
 
Lees eerst de onderstaande tekst en beantwoord daarna de vragen 20 tot en met 22. 
 

Jan is gastheer in een restaurant. In dit restaurant is vanmiddag een bruiloftsdiner 
voor 18 personen. Het menu voor het bruiloftsdiner is als volgt: 

 
Tomatensoep met gehaktballetjes 

* * * 
Varkenshaasje met roomsaus 

roerbakgroenten 
aardappelkroketjes 

* * * 
Flensjes gevuld met Grand Marnier parfait 

 
 Van het diner worden het hoofdgerecht en het dessert op plate doorgegeven. 
 

De ceremoniemeester heeft vanochtend gebeld en de volgende gegevens aan  
Jan doorgegeven: 
− één gast heeft een gebroken arm en kan zelf niet snijden 
− een andere gast heeft een lacto-vegetarisch eetpatroon 
Gastheer Jan moet zorgen dat ook deze twee gasten kunnen deelnemen aan het 
diner. 

 
 

1p  20 Welke aanpassing van het diner is nodig voor de gast met het lacto-vegetarisch 
eetpatroon? 
A de flensjes vullen met een parfait van alcoholvrije drank 
B de tomatensoep vervangen door goulashsoep en de flensjes met parfait door vers fruit 
C de tomatensoep vervangen door groentebouillon en het varkenshaasje door 

champignonkaasbolletjes 
D het varkenshaasje vervangen door een tournedos en de flensjes met parfait door vers 

fruit 
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1p  21 Wie worden tijdens het serveren van het diner het eerst bediend? 
A de bruid en de bruidegom   
B de grootouders van het bruidspaar 
C de ouders van de bruid 
D de ouders van de bruidegom 
 

2p  22 Eén van de gasten heeft een gebroken arm. 
 Welke twee gerechten van het diner moeten voor hem kleingesneden doorgegeven 

worden vanuit de keuken? 
 
1........................................................................................................................................  
 
2........................................................................................................................................  
 

1p  23 Waarom moet je bij de verwerking van tartaar nog voorzichtiger te werk gaan dan bij de 
verwerking van ander vlees? 
A het is een combinatie van varkens- en kippenvlees met kans op salmonellabesmetting 
B het is een combinatie van varkens- en rundvlees, dus met veel kans op 

kruisbesmetting 
C het is gemaakt van taai vlees en het duurt lang voordat het vlees gaar is 
D het is gemalen rundvlees en daarin kunnen micro-organismen zich snel 

vermenigvuldigen 
 

1p  24 Bij de slager ligt een stukje vlees in de vitrine. Het vlees is rood van kleur en er zit een 
vetrandje aan. Volgens de slager hoef je dit vlees maar heel kort te bakken.  

   Over welk vlees gaat het?  
 

 
 
A haasbiefstuk 
B kogelbiefstuk 
C lendenbiefstuk    
D schenkelvlees 
 

1p  25 Jij controleert het vlees dat zojuist door de slager afgeleverd is. Het blijkt dat de 
temperatuur van het vlees 15 °C is.  
Wat moet je doen wanneer je vaststelt dat het vlees deze temperatuur heeft? 
A de bestelling direct in de koelcel plaatsen 
B de bestelling in de vriescel zetten zodat de temperatuur snel daalt 
C de bestelling in koud water leggen 
D de bestelling terugsturen naar de leverancier    
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1p  26 Welke stukken vlees kunnen van de ossenhaas gesneden worden? 
A schnitzel en tournedos 
B tournedos en chateaubriand    
C varkenshaasje en chateaubriand 
D varkenshaasje en tournedos 

 
2p  27  Geef twee redenen waarom schnitzels gepaneerd worden. 

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

2p  28 Je maakt het vlees voor een Wienerschnitzel panklaar. Je moet daarbij de volgende 
handelingen uitvoeren: 
door paneermeel halen – door ei halen – aromatiseren – bloemen. 

 Noteer deze vier handelingen in de juiste volgorde. Je begint met stap 1. 
 

volgorde  handeling 

stap 1 
 

stap 2 
 

stap 3 
 

stap 4 
 

 
1p  29 Wat is de vakterm voor het bedruipen van vlees met braadboter? 

A arroseren 
B degraisseren 
C passeren 
D reduceren 
 

1p  30 Een gast bestelt een biefstuk en hij laat de kok bepalen hoe de biefstuk gebakken wordt. 
Hoe wordt de biefstuk voor deze gast dan gebakken? 
A raw 
B rare 
C medium 
D well done 

 
1p  31 Wanneer is er sprake van verlepte sla? 

A als de sla ongedierte bevat 
B als de sla slap en verkleurd is   
C als de sla te stug is om te eten 
D als de sla verdroogd is 
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1p  32 Ruud krijgt van zijn chef de opdracht een blik tomatenpuree open te maken.  
Hij haalt een blik uit het magazijn en opent het.  
Als hij het blik opent, spuit de puree uit de opening.  

   Het koksbuis van Ruud zit meteen onder de rode spatten.  
Hoe komt het dat de puree uit het blik spuit?  
A de inhoud van het blik is gaan gisten    
B de luchtdruk in de keuken is veel lager dan in het magazijn 
C de temperatuur in het blik is te koud 
D de tomatenpuree is onder hoge druk in het blik verpakt 
 

1p  33 Wat is de vakterm voor het pellen van tomaten? 
A blancheren 
B ciseleren 
C plisseren 
D trancheren 
 

1p  34 Wat is het verschil tussen margarine en dieetmargarine? 
A de hoeveelheid water in het product 
B de soort vet die in het product zit    
C de toegevoegde vitamines 
D het gehalte aan vet in het product 
 

1p  35 Wat voor vrucht is een perzik? 
A een besvrucht 
B een citrusvrucht 
C een pitvrucht 
D een steenvrucht 
 

1p  36 Een appel verkleurt snel als hij in stukken gesneden is.  
 Geef één manier om verkleuring van de appel te voorkomen. 

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

 
1p  37 In welke volgorde moet het fruit gesneden worden voor een fruitsalade? 

A appel, meloen, sinaasappel, peer en banaan 
B meloen, sinaasappel, appel, peer en banaan 
C peer, appel, sinaasappel, banaan en meloen  
D sinaasappel, appel, peer, meloen en banaan    
 

1p  38 Bij de bereiding van gebonden soep gebruikt men voor het maken van de roux: 
boter, bloem en mirepoix.  
Bij welke soep gebruikt men daarbij ook nog stukjes zwoerd of spek?  
A aspergesoep 
B champignonsoep 
C kerriesoep 
D tomatensoep    
 

1p  39 Welke roux gebruik je voor het maken van een gebonden ossenstaartsoep? 
A blanke roux 
B blonde roux 
C bruine roux    
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1p  40 Je gaat een lasagneschotel bereiden.  
Je gebruikt lasagnevellen die je gisteren zelf gemaakt hebt.  
Wat moet je met de lasagnevellen doen vóórdat je de vellen in de ovenschotel legt? 
A bakken 
B blancheren    
C drogen 
D grillen 
 

1p  41 Welke deegsoort gebruik je voor het maken van fleurons? 
A brooddeeg 
B korstdeeg    
C wenerdeeg 
D zanddeeg 
 

1p  42 Bij het hoofdgerecht wordt een rauwkost van bladgroenten geserveerd. 
 Waarom wordt de dressing pas vlak vóór het doorgeven toegevoegd? 

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

2p  43 De leerling-kok maakt mayonaise.  
    Noem de drie hoofdingrediënten die de leerling-kok nodig heeft om de mayonaise te 

maken. 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  44 De kok bereidt een kerriesaus en myoteert het kerriepoeder.  
 Geef één reden waarom de kok het kerriepoeder myoteert. 

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

1p  45 In welke saus komen onder andere de volgende producten voor: ui, augurk, peterselie, 
kappertjes en kervel? 
A cocktailsaus 
B knoflooksaus 
C remouladesaus   
D tartaarsaus 
 

1p  46 Welke voorbereiding heeft slagroom nodig om er een rozet van te kunnen spuiten? 
A mengen 
B opkloppen   
C roeren 
D spatelen 
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Lees eerst de volgende tekst en beantwoord daarna de vragen 47 tot en met 50. 
 
 
Roux is onmisbaar in elke keuken. De 
KNORR blanke roux is zoals u zelf een 
roux zou maken: bloem en vet worden in 
de juiste verhouding samengebracht en 
volgens een uniek procédé verwerkt. 
KNORR blanke roux is makkelijk 
verwerkbaar. 
De neutrale smaak laat alle ruimte voor 
afleidingen en toepassingen. 
 
Gebruik KNORR blanke roux voor het 
binden van uw soepen, sausen, ragouts, 
groenten en het maken van diverse 
soorten kroketten. 
 

HOE TE BEREIDEN 
▪ Breng de vloeistof (bouillon, melk, fond) 
aan de kook. 
▪ Voeg KNORR blanke roux toe, laat al 
roerend 5 minuten zachtjes doorkoken. 
▪ De volgende dosering geldt als richtlijn: 
    ►voor 1 liter soep: 60 gram 
    ►voor 1 liter saus: 90 gram 
Pas de dosering naar eigen inzicht aan, 
afhankelijk van de gewenste structuur en 
de gebruikte vloeistof. 
▪ Breng op smaak. 
 

 

TIPS 
▪ Gebruik KNORR blanke roux in 
combinatie met de KNORR fonds: blank, 
bruin, vis, gevogelte en andere. 
▪ Voor meer ideeën over het gebruik van 
KNORR producten kunt u ons schrijven of 
bellen. 
 

gemiddelde 
voedingswaarde 

per 100 gram 

energie 2520 kJ  
(600 kCal) 

eiwit   7,0 g 
koolhydraten 50    g 
vet 41    g 

 
Ingrediënten:  
tarwebloem, geharde plantaardige olie 
 
 
 
KNORR and Caterplan are registered 
trademarks 

Naar: Knorr ROUX-verpakking 
 

1p  47  Hoe komt het dat de rouxkorrels neutraal van smaak zijn? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  48  Waarom zijn deze rouxkorrels ook geschikt voor veganisten? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  49 Je verwerkt een ½ liter melk met 45 gram rouxkorrels. 
Welk product ontstaat er? 
A bechamelsaus    
B blanke ragout 
C crèmesoep 
D salpicon 
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1p  50 Je maakt een saus op basis van deze rouxkorrels. 
Waarom moet de saus 5 minuten doorkoken? 
A om de saus goed te binden   
B om een mooie kleur te krijgen 
C om klontjes te voorkomen 
D om schiften te voorkomen 
 
 
Bekijk eerst de onderstaande afbeelding en beantwoord daarna de vragen 51 tot en  
met 54. 
 

 
 

1p  51 Een medewerker haalt de biefstukjes uit de diepvries. Hij controleert de gegevens op de 
verpakking. 
Welke informatie ontbreekt er op deze verpakking? 
A de herkomst van de biefstukjes 
B de T.H.T.-datum van de biefstukjes 
C het aantal biefstukjes 
D het gewicht van de biefstukjes 
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1p  52 De biefstukjes zijn onderdeel van een mixed grillgerecht. 
In welke afgebeelde pan moet je de biefstukjes bereiden? 
 

        
 
     A            B  

  
     C            D 
 

1p  53 De biefstukjes zijn vacuüm verpakt. Wat is het kenmerk van een vacuüm verpakking? 
A De lucht is eruit gehaald. 
B Er is een conserveringsmiddel toegevoegd. 
C Er is een gas toegevoegd. 
D Het product is ingevroren. 
 

1p  54  Waarom moet de kok een biefstuk pas ná het grillen met zout op smaak brengen? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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Lees eerst de volgende tekst en beantwoord daarna de vragen 55 tot en met 60. 
 

 Fusilli met Siciliaanse venkelsaus 
 ( voor 4 personen) 

− laat rozijnen 5 minuten wellen 
− breng kippenbouillon met saffraandraadjes en de rozijnen aan de kook 
− maak venkelknollen schoon en snijd deze tot blokjes, bewaar het groen van de 

 venkel 
− snipper 1 sjalotje 
− haal met een zesteur schilletjes van een sinaasappel 
− halveer de sinaasappel en pers het sap eruit 
− verhit olijfolie in een sauteuse en bak hierin de sjalot en de gesneden 

 venkelknollen, voeg daarna de uitgeperste knoflook toe 
− voeg chilipoeder, het sinaasappelsap, de geraspte sinaasappelschil en de 

 bouillon met rozijnen toe en laat het geheel sudderen 
− voeg daarna koksroom toe, laat nog enkele minuten inkoken en breng op smaak 

 met peper en zout 
− schep fusilli op een groot bord en schep hier de saus overheen. Garneer met 

 geroosterde pijnboompitten, Parmezaanse kaas en het venkelgroen. 
 

 
1p  55  Noem één van de effecten van het toevoegen van saffraan aan de bouillon. 

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

1p  56 Wat is de vakterm voor de wijze waarop de venkel gesneden wordt?  
A brunoise    
B carré 
C chinoise 
D julienne 
 

1p  57 Welk gereedschap is het meest geschikt om sinaasappelzestes mee te maken? 
 

  
     A     B 
 
 

  
 
     C     D 

 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina! 
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1p  58 Welke pan moet gebruikt worden voor de bereiding van de Siciliaanse venkelsaus? 

     
 

 A     B 
 

 
 

                

 

 

 
 

 C     D 
 
 

1p  59 Je wilt de koksroom vervangen om aan het gerecht een vollere smaak te geven.  
 Noem een geschikte vervanger voor de koksroom waardoor het gerecht een vollere 

smaak krijgt. 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  60 In welk figuur staat fusilli afgebeeld? 

           
                                  
    A       B                C                               D 


