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 CONSUMPTIEF-BAKKEN CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 

Dit examen bestaat uit 50 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 53 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
woensdag 23 juni
9:00 – 10:30 uur

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 

1p  1 Welke bloem- of meelsoort wordt gebruikt voor het maken van gevuld kleinbrood? 
A patentbloem 
B roggebloem 
C tarwemeel 
D Zeeuwse bloem 
 

1p  2 Wat is de makkelijkste vorm voor kleinbrood? 
A bolletjes 
B gevlochten  
C kadetjes 
D puntjes 
 
Het onderstaand recept heb je nodig voor het beantwoorden van de vragen  
3 tot en met 7. 
 
 
Krentenbollen 
 
Patentbloem   750 gram 
Gist      60 gram 
Zout      15 gram 
Suiker      30 gram 
Krentenbroodpoeder 60 gram 
Kleinbroodcrème  60 gram 
Water     450 gram 
 
Vulling:  
Krenten    75 gram 
Rozijnen     300 gram 
Fruitmix     75 gram 
 

 
1p  3  Welke grondstof moet in de koelkast bewaard worden? 

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

1p  4  Wat is het verschil in kleur en grootte tussen krenten en rozijnen? 
 
..........................................................................................................................................  
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1p  5 Met welke grondstof kan de deegtemperatuur gestuurd worden? 
A met bloem 
B met gist 
C met krentenbroodpoeder 
D met water 
 

1p  6  Hoe noemt men de machine waarin of waarmee het deeg gemaakt wordt? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  7 Hoeveel krentenbollen komen uit dit recept? 
A   30 stuks 
B   60 stuks 
C   90 stuks 
D 120 stuks 
 

1p  8 Wanneer is deeg voor gevuld kleinbrood goed gekneed? 
A als de temperatuur 20 oC is 
B als er een vliesje te trekken valt 
C als het deeg goed stevig is 
D als het deeg mooi glimt 
 

1p  9 De gewenste deegtemperatuur voor krentenbollen is ongeveer 23 °C. 
Hoe warm of koud moet de vulling zijn, als deze door het deeg verwerkt wordt? 
A 13 °C 
B 18 °C 
C 23 °C 
D zo uit de koelkast 
 

1p  10 Wanneer wordt de vulling bij krentenbollen door het deeg gedraaid? 
A bij het kneden van de grondstoffen 
B bij het mengen van de grondstoffen 
C na het kneden van het deeg 
D na het vormen van de deegstukken 
 
De vragen 11 en 12 gaan over de producten uit onderstaande afbeelding. 
 

 
 

1p  11  Wat is de baktemperatuur van deze producten? 
 
..........................................................................................................................................  
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1p  12 Wat is de baktijd van deze producten? 
A  5 minuten 
B 10 minuten 
C 15 minuten 
D 20 minuten 
 

1p  13 Bij het bereiden van deeg voor rozijnenbollen is dubbel water gebruikt. 
Wat moet er toegevoegd worden om deze fout te herstellen? 
A alle grondstoffen 
B alle grondstoffen behalve water 
C alleen de hoofdgrondstoffen 
D alleen de vulling 
 

1p  14 Waarmee worden tarwerozijnenbollen vóór het bakken behandeld om ze mooi te laten 
glanzen? 
A met boter 
B met ei-strijksel 
C met koffiemelk 
D met wieks 
 

1p  15 Hoe groot is het percentage bloem in een basisrecept voor krokant kleinbrood? 
A     2% 
B     6% 
C   55% 
D 100% 
 

1p  16 Hoe heten onderstaande broodjes? 
 

 
 

A kaiserbroodjes 
B pistolets 
C tijgerbolletjes 
D zachte witte bolletjes 
 

1p  17 Wat zijn de eigenschappen van een krokant broodje? 
A Ze hebben een droge korst en harde kruim. 
B Ze hebben een krokante korst en gele kruim. 
C Ze hebben een krokante korst en zachte kruim. 
D Ze hebben een zachte korst en stevige kruim. 
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1p  18 Hoe worden krokante broodjes gebakken ten opzichte van krentenbollen? 
A korter en heter 
B korter en flauwer 
C langer en flauwer 
D langer en heter 
 

1p  19 Wat is de beste manier om onderstaande broodjes na het bakken te verpakken? 
 

 
 
A eerst laten afkoelen en daarna in een papieren broodzak verpakken 
B eerst laten afkoelen en daarna in plastic verpakken 
C meteen na het bakken in een papieren broodzak in de koelkast 
D meteen na het bakken in plastic verpakken 
 

1p  20  Hoe heten onderstaande broodjes? 
 

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

1p  21 Welke van de onderstaande producten kunnen het beste bij soep geserveerd worden? 
 

A B C D 
 

1p  22 Welk product bevat de minste calorieën? 
A een broodje hamburger 
B een broodje kroket 
C een broodje rosbief 
D een broodje zalmsalade
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1p  23  Noem één brood- en één banketproduct dat met Kerst wordt gegeten. 
 
broodproduct: ………………………………………………………………………………………… 
 
banketproduct:………………………………………………………………………………………… 
 

1p  24  Hoe heet het deeg waarvan onderstaande koeken gemaakt zijn? 
 

 
 
..........................................................................................................................................  
 
Het onderstaand recept heb je nodig voor het beantwoorden van de vragen  
25 tot en met 31. 
 
   rondo’s 
 
 Zeeuwse bloem 350 gram 
 margarine   210 gram 
 citroenrasp      7 gram 
 zout        2 gram 
 basterdsuiker  210 gram 
 ei       30 gram 
 bakpoeder       7 gram 
 

1p  25  Welke vetstof kan in plaats van margarine gebruikt worden om een fijnere smaak te 
krijgen? 

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

1p  26 Hoeveel hoofdgrondstoffen staan in dit recept? 
A 2 
B 3 
C 4 
D 5 
 

1p  27  Welke vulling wordt gebruikt in rondo’s? 
 
..........................................................................................................................................  
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1p  28 In het recept van de rondo’s is bakpoeder  
A een bindende stof. 
B een smaakstof. 
C een vloeiende stof. 
D een werkende stof. 
 

1p  29 Hoe moet de bakpoeder verwerkt worden? 
A mengen door de boter 
B mengen met de kruiden 
C oplossen in het deegvocht 
D zeven door de bloem 
 

1p  30 Waarvoor wordt zout toegevoegd aan dit recept? 
A voor de houdbaarheid 
B voor de kleur 
C voor de smaak 
 

1p  31 Welke grondstof uit dit recept zorgt voor het uitvloeien van het deeg tijdens het bakken? 
A de margarine 
B de Zeeuwse bloem 
C het ei 
D het zout 
 

1p  32 Wat is verplicht bij een uitrolmachine? 
A dat de banden het deeg snel aanvoeren 
B dat de banden het deeg snel afvoeren 
C dat de machine de voorgeschreven werkhoogte heeft 
D dat de machine stopt als het rek voor de walsen opgetild wordt 
 

1p  33  Noem twee soorten stukswerk, die gemaakt worden van boterdeeg. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  34 Waarmee zijn onderstaande koeken gevuld? 
 

 
 
A met amandelspijs 
B met appelstukjes 
C met frambozenbessenmoes 
D met frangipane 
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1p  35 Waaruit bestaat amandelspijs? 
uit amandelen en 
A bloem 
B bonen 
C suiker 
D zetmeel 
 

1p  36  Wat is de verhouding amandelen en suiker in amandelspijs? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  37  Waarmee wordt spijs voor de gevulde koeken vermengd om het spuitbaar te maken? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  38  Van welke twee grondstoffen is citroenrasp gemaakt? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  39 Welke grondstof zorgt het meest voor de luchtigheid (brosheid) van de koekjes tijdens het 
bakken? 
A de bakpoeder 
B de basterdsuiker 
C de citroenrasp 
D het ei 
 

1p  40 Waaraan moeten de speculaaskruiden worden toegevoegd bij het maken van boterdeeg?  
A aan de bloem 
B aan de boter 
C aan de suiker 
D aan de vochtbestanddelen 
 

1p  41 Penseegebakjes worden met een dun laagje fondant bedekt. 
Hoe wordt dit genoemd? 
A abrikoteren 
B fonceren 
C glaceren 
D tremperen 
 

2p  42 In het hygiëneplan voor de brood- en banketbakkerij staat een aantal gereedschappen 
genoemd. 

 Noem twee aandachtspunten bij het schoonmaken van de (kogellager-)rolstok. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  43 Wat is verplicht bij het gebruik van een planeetmenger met een bekken van 20 liter? 
A dat de deeghaak veel omwentelingen maakt 
B dat de machine een veiligheidsrek heeft 
C dat de machine op een werktafel staat 
D dat het bekken gekoeld is 
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1p  44 Het deeg voor korst is iets te slap. 
Hoe kan dit hersteld worden? 
A door bloem toe te voegen 
B door het deeg te laten rusten 
C door langer te kneden 
D door vetstof toe te voegen 
 

1p  45 Hoe wordt de vetstof verdeeld in korstdeeg? 
A door te kruimelen 
B door te toeren 
C door te wrijven 
 

3p  46 De werkzaamheden voor het maken van amandelbroodjes staan hieronder in alfabetische 
volgorde. 
 
bakken  
dichtvouwen  
in de suiker drukken  
korstdeeg op maat snijden  
korstdeeg uitrollen 2 
op de bakplaat zetten   
snijden  
vochtig maken  
vulling aanbrengen  
vulling aanmaken 1 

 
 Nummer de werkzaamheden voor het maken van amandelbroodjes in de juiste 

volgorde van 1 tot en met 10. De nummers van de eerste twee werkzaamheden zijn al 
ingevuld. 

 
1p  47  Waar begint de spijsvertering? 

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

1p  48 Welke werkzaamheden moet je verrichten volgens HACCP? 
A de bestellijst bijwerken 
B de verkooppunten registreren 
C de werktijden registreren 
D het logboek temperaturen koel- en vrieskasten bijhouden 
 

1p  49 Bij welk onderwerp komt het begrip GFT voor? 
A bij de Arbowet 
B bij de HACCP 
C bij de Warenwet 
D bij het milieu 
 

1p  50 Welk spuitje is het meest geschikt om spritsstukken mee te spuiten? 
 

A B C D  

einde 400031-2-756o* 


