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 Meerkeuzevragen. 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
HYGIËNE IN DE BAKKERIJ 
 
In een bakkerij worden voedingsmiddelen bereid. Daarom dient er hygiënisch gewerkt te 
worden.  
 

1p  1 In het grondstoffenmagazijn van een grote bakkerij heerst een muizenplaag. Om de 
muizen te bestrijden, worden er muizenvallen geplaatst. Eén van de medewerkers van de 
bakkerij vindt dit zielig, omdat niet elke muis die in de val terechtkomt doodgaat. De 
medewerker wil muizengif strooien. Hiervan gaan alle muizen gegarandeerd dood.  
De chef wil echter geen gif strooien in de bakkerij. 

 Om welke reden zal de chef geen gif willen strooien? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  2 Ongedierte hoort niet in een bakkerij thuis, want ongedierte heeft  een slechte invloed op 
de hygiëne. 
Waarom heeft ongedierte een slechte invloed? 
A Ongedierte kan het bereide voedsel opeten. 
B Ongedierte kan jeuk veroorzaken. 
C Ongedierte draagt veel micro-organismen met zich mee. 
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1p  3 In een bakkerij is de temperatuur over het algemeen vrij hoog.  
Voor welke groep micro-organismen is deze temperatuur gunstig voor de groei? 
A aerobe micro-organismen 
B koudeminnende micro-organismen 
C thermofiele micro-organismen 
D thermoresistente micro-organismen 

A 
B 
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1p  4 In een bakkerij is het belangrijk dat er schoon en netjes wordt gewerkt. 
Bakvormen en bakplaten moeten regelmatig gereinigd worden. 
Wat is dan de beste manier om ze schoon te maken?  
A desinfecteren met chloorbleekloog 
B reinigen met een borstel of steekmes 
C steriliseren in een autoclaaf 
 
 
ZUIVEL 
 
In de bakkerij worden ook zuivelproducten als grondstof gebruikt, zoals melk, 
melkpoeder, room en boter. 
 

1p  5 Als de melk bij de boer wordt opgehaald, neemt de chauffeur een monster van de melk. 
 Waarop wordt het monster van de melk gecontroleerd? 

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

1p  6 De Keuringsdienst van Waren heeft een controlerende taak. 
Waar controleert de Keuringsdienst van Waren zuivelproducten? 
A bij de boer 
B bij de consument thuis 
C in de supermarkt 
 

1p  7 Room bestaat uit melk met een hoog vetgehalte. 
Tijdens het karnen van de room ontstaan er twee producten. 
Welke twee producten zijn dat? 
A boter en karnemelk 
B boter en wei 
C karnemelk en wei 
 

1p  8 Aan melk die moet verzuren, wordt een mengsel van melkzuurbacteriën toegevoegd. 
Wat is de naam van dit mengsel? 
A stremsel 
B wei 
C wrongel 
D zuursel 
 

1p  9 Melk bevat voedingsstoffen en mineralen die nodig zijn als bouwstof voor ons lichaam.  
 Welk mineraal dat nodig is bij de groei van botten, wordt geleverd door 

zuivelproducten? 
 
..........................................................................................................................................  
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GRONDSTOFFEN IN DE BAKKERIJ 
 
In een bakkerij worden veel verschillende grondstoffen gebruikt. Het is belangrijk dat  
deze stoffen bij binnenkomst goed worden gecontroleerd en daarna op de juiste wijze 
worden opgeslagen. 
 

1p  10 In het grondstoffenmagazijn van de bakkerij zijn de volgende grondstoffen opgeslagen: 
tarwebloem, suiker, gedroogde rozijnen en kaneel. 

 Noem één eis waaraan het magazijn moet voldoen. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  11 Bloem vormt één van de belangrijkste grondstoffen in een bakkerij. 
Van welk gedeelte van de graankorrel wordt bloem gemaakt? 
A van de gehele korrel 
B van de korrel zonder kiem 
C van de korrel zonder zemel 
D van het meellichaam van de korrel 
 

2p  12 Een bakker ontvangt meel van de meelfabriek en wil controleren of het meel in orde is. 
 Waarop kan de bakker het meel controleren? Geef twee voorbeelden. 

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

1p  13  Waaraan kan een bakker het verschil zien tussen bloem en volkorenmeel? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  14 In de bakkerij wordt als grondstof onder andere melk gebruikt. Er zijn verschillende 
soorten melk zoals magere melk, halfvolle melk en volle melk. 
Wat is het verschil tussen deze soorten melk? 
A het calciumgehalte 
B het eiwitgehalte 
C het koolhydraatgehalte 
D het vetgehalte 
 

1p  15 Voordat de bakker het deeg gaat uitrollen, strooit hij bloem op het werkblad. 
 Waarom doet de bakker dit? 

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

1p  16 In een bakkerij wordt suiker gebruikt. 
Voor welke groep micro-organismen is suiker een onmisbare voedingsstof? 
A bacteriën 
B gisten 
C schimmels 
D virussen 
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BLADERDEEG 
 

 
 

1p  17 Van welke graansoort wordt bladerdeeg gemaakt? 
A gerst 
B maïs 
C rogge 
D tarwe 
 

1p  18 Bladerdeeg is in twee soorten te koop: bereid met roomboter of bereid zonder roomboter. 
Bij bladerdeeg zonder roomboter is in plaats van roomboter een andere vetstof gebruikt. 
Welke andere vetstof is in plaats van roomboter gebruikt? 
A frituurvet 
B halvarine 
C margarine 
D slagroom 
 

1p  19 Bladerdeeg bevat veel vet. Het voedingscentrum geeft als advies: “Wees matig met vet”. 
Te veel vet is ongezond. 
Wat kan het gevolg zijn van te veel vet eten? 
A cariës 
B hart- en vaatziekten 
C scheurbuik 
D struma 
 

1p  20 Producten die in de diepvries bewaard worden, kunnen uitdrogen. Dit geldt ook voor 
pakjes bladerdeeg. 

 Hoe moet diepvriesbladerdeeg verpakt worden zodat het niet uitdroogt? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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1p  21 Bladerdeeg bestaat voor het grootste gedeelte uit bloem.  
Welke voedingsstof komt het meest voor in bloem? 
A eiwitten 
B koolhydraten 
C vetten 
D vitaminen 
 
 
HYGIËNE 
 
Een goede hygiëne is belangrijk voor de kwaliteit van een product. Daarom zijn er 
hygiëneregels opgesteld. 
 

1p  22 Een slager heeft in zijn slagerij last van vliegen. Omdat de slager hygiënisch moet 
werken, is hij verplicht maatregelen te nemen. 
Welke maatregel moet de slager nemen om de overlast van vliegen tegen te gaan? 
A de ruimte ventileren 
B spuiten met bestrijdingsmiddel 
C een blauwe lamp (UV licht) ophangen 
D een vliegenmepper gebruiken 

 
1p  23 Al wordt er nog zo hygiënisch gewerkt, er zullen altijd micro-organismen aanwezig zijn. 

Tijdens het werken met voedingsmiddelen moet daar altijd rekening mee gehouden 
worden. 
Wat moet je om die reden altijd doen? 
A de handen wassen en eventueel desinfecteren 
B het product op tijd controleren 
C minstens één keer per week je werkplek opruimen 
D voldoende veiligheidsmaatregelen treffen 
 

1p  24 De handdoeken die gebruikt worden na het handen wassen, kunnen infecties met  
micro-organismen veroorzaken.  

 Wat is de beste manier om dit te voorkomen? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  25 Bij het bereiden van voedingsmiddelen kan besmetting optreden door ontstekingen of 
puistjes op de huid. 
Deze ontstekingen of puistjes kunnen pathogene micro-organismen bevatten. 

 Wat is een ander woord voor pathogene micro-organismen? 
 
..........................................................................................................................................  
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JAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  26 Jambereiding is een vorm van vruchten conserveren. 
Op welke manier zijn de vruchten geconserveerd? 
A alleen door pasteurisatie 
B alleen door sterilisatie 
C door toevoegen suiker en pasteurisatie 
D door toevoegen suiker en sterilisatie 
 

1p  27 Voor het maken van zoete producten maakt een bakker onder andere gebruik van jam. 
Hij maakt een nieuwe pot jam open en ziet dat er een laag schimmel op de jam zit. 
Wat kan de oorzaak zijn van dit bederf? 
De jam is 
A niet luchtdicht afgesloten geweest. 
B te warm bewaard. 
C te zoet. 
D te zuur. 
 
 
MICROBIOLOGIE 
 

1p  28 Voor welk product zijn bacteriën gebruikt bij de bereiding? 
A appelstroop 
B gesteriliseerde melk 
C sinaasappelsap 
D zuurkool 
 

1p  29 Voor welk product zijn gisten gebruikt bij de bereiding? 
A appelmoes 
B wijn 
C yoghurt 
D zoetzure augurken 
 
 
 
 
 
 

1p  30 De hygiëne op bedrijven wordt in de gaten gehouden door monsters op micro-organismen 
te controleren. Hiervoor worden petrischalen met daarin een mengsel gebruikt. 

 Wat is de naam van dit mengsel? 
 
..........................................................................................................................................  
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APPELFLAPPEN 
 
Voor het maken van appelflappen zijn de volgende producten nodig: 
− 4 blaadjes diepvries bladerdeeg  
− 2 zure appels  
− 4 eetlepels krenten 
− 2 eetlepels rozijnen  
− 2 theelepels kaneel  
− 4 eetlepels suiker  
− 1 losgeklopt ei 
− 1 kopje water 
 

1p  31 Om bederf door micro-organismen te voorkomen, moeten grond- en hulpstoffen op de 
juiste manier worden opgeslagen. 
Welke van de onderstaande benodigdheden moet in de koelkast worden bewaard? 
A een busje kaneel 
B een losgeklopt ei 
C een pak suiker 
D een zak appels 
 

2p  32 Van appels worden producten gemaakt, die lange tijd houdbaar zijn. 
 Noem twee van deze producten. 

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

1p  33 Bij de bereiding van appelflappen worden appels geschild en gesneden. Als de stukjes 
appel bewaard worden, krijgen ze een bruine kleur. 

 Noem één manier om dit te voorkomen. 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  34 Voor het bereiden van appelflappen wordt een mengsel gemaakt van appels en suiker. 
Wanneer dit mengsel te lang bewaard wordt, kan het gaan bederven. 
Waardoor kan dit fruitmengsel bederven? 
A door gisting 
B door rotting 
C door verzuring 
 

1p  35 Rozijnen zijn lang houdbaar.  
 Hoe komt dat? 

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

1p  36 De appelflappen worden in de oven verhit.  
 Welke vitamine verdwijnt hierdoor grotendeels uit de appelvulling? 

 
..........................................................................................................................................  
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1p  37 Door het bakken van de appelflap krijgt deze een bruine kleur. 
Wat is de naam van deze bruinkleuring? 
A maillardreactie 
B vergisting 
C verstijfseling 
D verzuring 
 

2p  38 Eén van de handelingen bij het maken van een appelflap is het bestrijken van de 
appelflap met water of ei. Daarna wordt de appelflap met suiker bestrooid. 

 Noem twee redenen waarom de appelflap bestreken wordt met water of ei. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
Q  
 

1p  39 Na de bereiding van appelflappen moeten alle gebruikte materialen worden afgewassen.  
Waarmee kan het beste worden afgewassen? 
A heet water 
B heet water met afwasmiddel 
C koud water 
D koud water met afwasmiddel 
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