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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
 
DOPERWTEN 
 
Erwten worden op meerdere manieren verpakt. Hieronder staat de productinformatie van 
twee verpakkingen doperwten. 
 
Product A    Product B 
 

Doperwten extra fijn, 
 

Doperwten fijn 
water, suiker, zout   
   
Voedingswaarde per 100 g  Voedingswaarde per 100 g 
Energiewaarde          265 kJ  Energiewaarde          324 kJ 
Ingrediënten  Ingrediënten 
Eiwit                              4,5 g  Eiwit                              5,4 g 
Koolhydraten               10,3 g  Koolhydraten               13,0 g 
Vetten                           0,3 g  Vetten                           0,3 g 
   
Nettogewicht             680 g  Gewicht                     450 g 
Uitlekgewicht             445 g   

 
1p  1  Waarin kan product A verpakt zijn? 

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

1p  2 Product B is verpakt in karton. 
Welke conserveringsmethode heeft product B ondergaan? 
A konfijten 
B invriezen 
C pasteuriseren 
D steriliseren 
 

1p  3  Wat betekent ‘uitlekgewicht’ bij product A?  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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Bereidingswijze product A  Bereidingswijze product B 
Verwarm de inhoud in het eigen vocht  Breng de inhoud over in een pan en voeg  
zonder dit te laten koken.  125 ml water toe. Breng het geheel aan 
  de kook en laat 2-4 minuten zachtjes  
  doorkoken. 
   
 

1p  4 In tegenstelling tot product A moet product B nog gekookt worden. 
 Wat is de functie van koken? 

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

1p  5 Doperwten bevatten koolhydraten. 
Welk soort koolhydraten bevatten erwten voornamelijk? 
A druivensuiker 
B glucose 
C lactose 
D zetmeel 
 
 
DIEPVRIESPRODUCTEN 
 

 
1p  6 Diepvriesproducten kunnen bij verschillende temperaturen bewaard worden. 

 Waarom is een diepvriesproduct bij –18 °C langer houdbaar dan bij –12 °C? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  7 Op de verpakking van diepvriesproducten staat vaak vermeld: na ontdooiing niet opnieuw 
invriezen. 
Wat kan het gevolg zijn wanneer dit toch gebeurt? 
A Alle vitamines verdwijnen. 
B De smaak gaat helemaal verloren. 
C Het kiemgetal loopt op. 
D Het product is niet meer verteerbaar. 
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CONSERVEREN 
 
 
Conserveren van voedingsmiddelen heeft vooral te maken met het afremmen of stoppen 
van de groei van micro-organismen. 
Dit kan op verschillende manieren gebeuren. 
 
 

1p  8 In welk van onderstaande producten hebben thermofiele bacteriën de beste groeikansen?  
A in een diepvriesproduct 
B in een glas melk op kamertemperatuur 
C in een pan soep van 50 °C 
D in melk in de koelkast 
 

1p  9 Welke micro-organismen vermenigvuldigen zich het beste in een koeltank met  
rauwe melk? 
A mesofiele micro-organismen 
B osmofiele micro-organismen 
C psychrofiele micro-organismen 
 

1p  10 Sommige gepasteuriseerde producten die nog niet open gemaakt zijn, moeten altijd in  
de koelkast bewaard worden. 
Welk van de onderstaande producten moet altijd koel bewaard worden? 
A een pak gepasteuriseerde melk 
B een pak vruchtensap 
C een pot augurken 
 

1p  11 Bij welke temperatuur moet een geopend pak gesteriliseerde melk bewaard worden? 
A   7 °C 
B 14 °C 
C 20 °C 
 

1p  12 Waarom kan een ongeopende pot Amsterdamse uien buiten de koelkast bewaard 
worden? 
Omdat de uien 
A alleen verhit zijn. 
B alleen verzuurd zijn. 
C zowel verhit als verzuurd zijn. 
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3p  13 Hieronder staan zeven producten. Bij deze producten zijn de volgende 
conserveringsmethoden gebruikt: drogen, zouten, verzuren, pasteuriseren, steriliseren en 
invriezen.   

 Zet achter ieder product met welke methode het product geconserveerd is. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
JAMBEREIDING 
 
Bij de bereiding van jam spelen suiker en zuur een belangrijke rol. 
 

1p  14 Een bepaald soort jam bevat 65% suiker en heeft een pH van 3,5. 
Welke smaak heeft deze jam? 
A niet zoet en niet zuur 
B wel zoet en niet zuur 
C niet zoet en wel zuur 
 

1p  15 De jam in een nieuwe, nog niet geopende pot, is beschimmeld. 
Waardoor is dit bederf veroorzaakt? 
Doordat de jam 
A een te hoge refractie heeft. 
B een te lage pH heeft. 
C niet luchtdicht is afgesloten. 
D te warm is bewaard. 
 

1p  16 Het hoge suikergehalte van de jam speelt een zeer belangrijke rol bij de conservering.  
 Welke levensvoorwaarde voor micro-organismen wordt door het suikergehalte 

beïnvloed? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  17 Als na de bereiding de potten met hete jam worden gevuld, is de jam ook 
gepasteuriseerd. 
Waarom is deze pasteurisatie voldoende voor de conservering? 
A Omdat de jam verpakt is in glas. 
B Omdat de jam kleurstoffen bevat. 
C Omdat de jam pectine bevat. 
D Omdat de jam zuur is. 

product   conserveringsmethode 

een pak houdbare melk  

een blik knakworstjes  

een flesje pilsener bier  

een pak yoghurt  

een pak spaghetti  

een zakje rozijnen  

een pak vissticks  
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KIPPENVLEES 
 
Waarschuwingssticker tegen salmonella op kippenvlees 
 
De minister van Volksgezondheid wil consumenten beter beschermen tegen besmette 
kipproducten. De minister wil dat producenten een waarschuwingssticker plakken op de 
verpakking van kippenvlees als dat niet gegarandeerd vrij is van salmonella en 
campylobacter. 
 
Op de verpakking komt vanaf 1 mei 2004 waarschijnlijk te staan: 'Let op! Dit product 
bevat ziekmakende bacteriën'. Op de verpakking wordt ook geadviseerd om het vlees 
goed door te braden, zodat bacteriën worden gedood. 
De minister heeft dit voorstel gedaan aan het regulier overleg over de Warenwet. Een 
woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid heeft dit donderdag bevestigd. 
 

1p  18  Met welke twee soorten bacteriën kan kippenvlees volgens bovenstaand artikel 
besmet zijn? 

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

1p  19  Welke maatregel wil de minister nemen om de consument beter te beschermen tegen 
een mogelijke besmetting door kippenvlees?  

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

1p  20  Tot welke groep behoren de twee soorten bacteriën die in het artikel genoemd 
worden? 

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

1p  21 Welk mogelijk gevolg kan besmetting van kippenvlees met de genoemde bacteriën 
hebben? 
A voedselinfectie 
B voedselvergisting 
C voedselverzuring 
 

1p  22 Kippenvlees moet koel bewaard worden. 
 Welke levensvoorwaarde voor micro-organismen wordt hierdoor beïnvloed? 

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

1p  23 In het artikel wordt een advies gegeven. Dit advies wordt niet altijd goed opgevolgd. 
Welke groep micro-organismen heeft dan de meeste kans om te overleven? 
A aërobe micro-organismen 
B thermoresistente micro-organismen 
C thermofiele micro-organismen 
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BASISCH, NEUTRAAL EN ZUUR 
 

1p  24 Bij Verwerking Agrarische Producten kom je vaak de afkorting pH tegen. 
 Waar staat pH voor? 

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

1p  25 De pH van een tomaat is 4. 
Wat kan hieruit worden opgemaakt?  
A Dat de tomaat rijp is. 
B Dat de tomaat rood is. 
C Dat de tomaat zoet is. 
D Dat de tomaat zuur is. 
 

1p  26 Hoe wordt een stof met een hoge pH genoemd?  
A basisch 
B neutraal 
C zuur 
 

1p  27  Waarom zal een product met een pH lager dan 4 minder snel microbiologisch 
bederven? 

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

1p  28 Welk van de volgende producten heeft een pH hoger dan 7?  
A bier 
B cola 
C garnalen 
D verse melk  
 

1p  29 Waarmee kan het meest nauwkeurig de pH van een stof bepaald worden? 
A met een pH-meter  
B met je tong 
C met pH-papier 
D met rodekoolsap 
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KNÄCKEBRÖD 
 
knäckebröd A  knäckebröd B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  30 Hierboven zijn de etiketten van twee soorten knäckebröd afgebeeld. 
In knäckebröd A zit onder andere sesamzaad. 

 Hoeveel graansoorten zijn verder verwerkt in dit knäckebröd? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  31 Op het etiket van knäckebröd B staat zowel volkoren roggemeel als roggemeel vermeld. 
Het verschil zit in de samenstelling van beide grondstoffen. 

 Welk deel van de graankorrel zit wel in volkoren roggemeel maar niet in roggemeel? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  32  Hoeveel gram onverzadigd vet bevat knäckebröd A per 100 g? 
 
..........................................................................................................................................  
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1p  33  Welk ingrediënt van knäckebröd bevat natrium? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  34 Volgens de informatie op knäckebröd A dient het knäckebröd op een droge plaats, niet bij 
het brood bewaard te worden. 

 Wat gebeurt er met het knäckebröd als het samen met brood in de broodtrommel 
wordt bewaard?  

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

1p  35 Knäckebröd B heeft een lager vetgehalte dan knäckebröd A, maar bevat toch evenveel 
energie. 

 Door welke groep voedingsstoffen wordt deze energie vooral geleverd? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  36 Knäckebröd B bevat ijzer. IJzer is belangrijk voor het lichaam. 
 Welke gebreksziekte ontstaat bij een tekort aan ijzer? 

 
..........................................................................................................................................  
 
 
MARGARINE EN OLIJFOLIE 
 
Hieronder staat de productinformatie van verpakkingen van margarine en olijfolie. 
 

Margarine 
 

Olijfolie 
Bevat 80% vet  100% olie 
   
Gemiddelde voedingswaarde  Gemiddelde voedingswaarde  
per 100 g  per 100 ml 
   
Energie                                 2989 kJ  Energie                                 3380 kJ 
   
Eiwit                                           0,1 g  Eiwit                                            0 g 
Koolhydraten                              0,4 g   
Vet                                           80    g  Vet                                            91 g 
- verzadigde vetzuren     40 g  - verzadigde vetzuren     14 g 
- onverzadigde vetzuren 40 g  - onverzadigde vetzuren 77 g 
Water                                       19,5 g  Water                                          0 g 

 
1p  37  Waarom wordt bij margarine de voedingswaarde uitgedrukt per 100 g en bij olijfolie 

uitgedrukt per 100 ml? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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1p  38 100 g margarine bevat 80 g vet.  
 Waaruit bestaat de overige 20 g voor het grootste deel? 

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

1p  39 Het Voedingscentrum geeft aan dat vloeibare vetten beter zijn voor hart- en bloedvaten 
dan vaste vetten. In vloeibare vetten zitten vetzuren die beter zijn voor hart- en 
bloedvaten.  

 Hoe heten deze vetzuren? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  40 Margarine bevat een aantal additieven die voorzien zijn van een E-nummer, bijvoorbeeld 
E222 emulgator, E202 conserveermiddel, E330 voedingszuur. 
Er zijn ook additieven zonder E-nummer. 

 Wat is het verschil tussen additieven met en additieven zonder E-nummer? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  41  Waarvoor dient een emulgator? 
 
..........................................................................................................................................  
 
 
VOEDING 
 

3p  42 Soms kan met de zintuigen worden vastgesteld of producten bedorven zijn. 
Hieronder staan in een schema drie producten. 

 Noteer bij elk product twee manieren om met de zintuigen vast te stellen of het 
product bedorven is. 

 

1 
 

 
brood 

2 

1 
 

 
vlees 

2 

1 
 
 
 
 
 

melk 
2 
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3p  43 Hieronder staan in een schema drie soorten micro-organismen. 
 Noteer achter elk micro-organisme de juiste naam. 

 
micro-organisme naam 

 

 
1 

 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
2p  44 Hieronder is de Voedingswijzer weergegeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de Voedingswijzer zijn vijf groepen voedingsmiddelen opgenomen. Drie daarvan zijn 
groente/fruit, vlees/vis en water.  

 Welke zijn de twee andere groepen? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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YOGHURT 
 
Melk dient als grondstof voor de bereiding van yoghurt. Bacteriën vormen bij dit proces de 
belangrijkste hulpstof. Door de bacteriën verzuurt de melk. 

 
2p  45 Om yoghurt te maken moet rauwe melk verschillende bewerkingen ondergaan. 

Hieronder staan de zes bewerkingen. 
 
1 yoghurt koelen 
2 reinigen 
3 toevoegen micro-organismen 
4 melk koelen tot 35 °C 
5 pasteuriseren 
6 broeden 

 Zet de nummers van de bewerkingen in de goede volgorde in het processchema. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1p  46 Door welke groep micro-organismen wordt de melksuiker tijdens de yoghurtbereiding  

omgezet in melkzuur? 
A bacteriën 
B gisten 
C schimmels 
D virussen 
 

1p  47 De optimumtemperatuur bij het kweken of bebroeden van de yoghurt is 35 °C. 
 Waarom wordt deze temperatuur de optimumtemperatuur genoemd? 

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

Start

Stop
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1p  48 Welke invloed heeft de verzuring van de melk op de pH? 
A De pH daalt. 
B De pH blijft constant. 
C De pH stijgt. 
 

1p  49 Tijdens de rijping wordt yoghurt behalve zuur, ook dik. Deze verdikking ontstaat doordat  
een stof in de melk verandert.  

 Welke stof is dat? 
 
..........................................................................................................................................  
 
 
HYGIËNE 
 
Voor een goede hygiëne zijn reiniging en desinfectie noodzakelijk.  
 

1p  50 Welk van onderstaande middelen is een desinfectiemiddel? 
A ammonia 
B chloorbleekloog 
C water 
D zeep 
 

1p  51 Waarvoor dient een desinfectiemiddel? 
A alleen voor het vernietigen van micro-organismen 
B alleen voor het verwijderen van productresten 
C zowel voor het verwijderen van productresten als voor het vernietigen van  

micro-organismen 
 

2p  52 Een vleeswarenfabriek heeft een muizenplaag in het grondstoffenmagazijn. 
 Noteer twee maatregelen die de chef van het magazijn moet nemen om de 

muizenplaag te bestrijden. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  53 Voor de lessen Verwerking Agrarische Producten heeft een school de volgende 
grondstoffen in voorraad: 10 kg zelfrijzend bakmeel, 10 kg bruine basterdsuiker, 1 zak 
speculaaskruiden.  
De grondstoffen staan in een voorraadruimte. De kwaliteit van deze grondstoffen moet 
behouden blijven. Daarom moet deze ruimte aan een specifieke eis voldoen. 

 Wat is de belangrijkste eis waaraan deze voorraadruimte moet voldoen? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p  54 Waarvoor dient een reinigingsmiddel? 
A alleen voor het vernietigen van micro-organismen 
B alleen voor het verwijderen van productresten 
C zowel voor het verwijderen van productresten als voor het vernietigen van  

micro-organismen 
 

1p  55 Anne en Martijn gebruiken bij het practicum ‘kwarkbereiding’ een glazen pot als 
verpakking. De pot is niet goed schoon. Er zitten nog aangekoekte restjes in. Martijn wil 
de pot in sodawater desinfecteren en naspoelen met lauw water. Anne is het hier niet 
mee eens. Ze zegt: “De aangekoekte restjes moeten eerst met een borstel verwijderd 
worden voordat de pot in sodawater wordt ondergedompeld”. 

 Leg uit waarom Anne gelijk heeft. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

2p  56 Werknemers in de levensmiddelenindustrie die een productieruimte betreden, moeten een 
aantal persoonlijke hygiënische maatregelen nemen. 

 Noem twee van deze maatregelen. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

400011-1-618o* 




