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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
 
Hieronder staat een spiraalkneder afgebeeld. 
 

 
 
Volgens de veiligheidseisen, mag je deze machine niet gebruiken. 
Waarom niet? 
A De machine heeft geen veiligheidsrooster. 
B De machine is niet helemaal van R.V.S. gemaakt. 
C De R.V.S. staaf in het midden is verboden.   
 
Welke instantie zal deze kneedmachine afkeuren wanneer dit bedrijf gecontroleerd wordt? 
A de Arbeidsinspectie 
B de KEMA 
C de Keuringsdienst van Waren 

1p  1 

 2 1p 
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In onderstaande tabel staan zes verschillende bewerkingen om voedsel langer houdbaar 
te maken. 

 Zet in de tabel de juiste naam achter elke bewerking.  
 Kies uit: drogen, vacumeren, steriliseren, koelen, pasteuriseren, invriezen. 
 
bewerking naam bewerking 

verlagen van de temperatuur tot – 40 °C  

verhitten tot boven 100 °C  

onttrekken van zuurstof rond een product  

verlagen van de temperatuur tot 4 °C  

verhitten tot ongeveer 70 °C  

verlagen van de vochtigheidsgraad  

 
Kippenvlees en kippeneieren kunnen besmet zijn met de salmonella bacterie. 
Op welke manier maak je deze bacterie onschadelijk? 
A door invriezen tot –18 °C 
B door koelen tot 4 °C 
C door verhitten boven 70 °C 
 
Tot welke groep voedingsmiddelen behoren suikers en zetmeel? 
A tot de eiwitten 
B tot de koolhydraten 
C tot de vetten 
 
Tussen welke twee temperaturen is het gevaar voor bederf het grootst? 
A tussen de 0 °C en 20 °C 
B tussen de 20 °C en 40 °C 
C tussen de 40 °C en 60 °C 
 
Een blik gevuld met vleeswaren staat helemaal bol. 
Wat is daarvan de oorzaak? 
A De fabrikant heeft het blik veel te vol afgevuld. 
B Het blik is niet goed gesteriliseerd. 
C Het blik is niet goed koel bewaard geweest. 
 
Een leerlingkok snijdt kip met een koksmes in vierkante blokjes op een blauwe snijplank. 
Daarna snijdt hij met hetzelfde mes op een groene snijplank een wortel in reepjes van 
3mm x 3mm x 4 cm. 

 Welke twee grote fouten maakt deze leerlingkok wat betreft de hygiëne? 

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

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

3p  3 

1p  4 

 5 1p 

 6 1p 

1p  7 

2p  8 
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Een leerling heeft zich verbrand aan een hete bakplaat. Je gaat deze brandwond 
behandelen. 
Wat moet je als eerste doen? 
A de brandwond met boter insmeren 
B de brandwond met brandzalf insmeren 
C de brandwond onder de koude kraan houden 
 
Het is belangrijk om afval van papier, glas en blik te scheiden. 

 Geef hiervoor één reden. 

.......................................................................................................................................... 
 
Wat doet een keurmeester van de Keuringsdienst van Waren? 
A Hij controleert de rusttijden en de werktijden. 
B Hij controleert de veiligheid in een bedrijf. 
C Hij neemt voedselmonsters van voedingsmiddelen. 
 
Wat doe je als je een bekken desinfecteert? 
A Je doodt de bacteriën. 
B Je verwijdert vet. 
C Je lost vuil op. 
 
Hoe heet het systeem waarbij de oude voorraad voor de nieuwe voorraad wordt gezet 
zodat de oude voorraad eerst gebruikt wordt? 
A Fifo systeem 
B HACCP systeem 
C Hygiëne code 
 
Hoe heet de techniek waarbij je een product in blokjes snijdt? 
A en brunoise 
B en chinoise 
C en julienne 
 
Hoe heet een boterdeeg dat je kunt uitrollen? 
A een roerdeeg 
B een wrijfdeeg 
C een zetdeeg 
 
Hoe wordt de laatste rijsperiode die vóór het bakproces komt, genoemd? 
A narijs 
B ovenrijs 
C voorrijs 
 
Tijdens het rijsproces vindt er een chemisch proces plaats in het deeg. Er ontstaan 
verschillende nieuwe stoffen. 

 Welke stoffen worden er tijdens het rijsproces gevormd? 
 Schrijf twee van deze stoffen op. 

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

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

 9 1p 

1p  10 

 11 1p 

 12 1p 

 13 1p 

 14 1p 

 15 1p 

 16 1p 

1p  17 
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Michel moet een lunch verzorgen voor 40 personen. 
Het buffet bestaat uit verschillende soorten gevuld kleinbrood en een kop heldere 
juliennesoep. Het nagerecht bestaat uit een pudding buffet met verschillende soorten 
pudding en gevulde flensjes. 
Hoeveel liter soep moet Michel maken als de inhoud van een soepkop 200 ml is? 
A   8 liter 
B 10 liter 
C 12 liter 
 
Hieronder is een samengebonden groentepakket afgebeeld. 
 

 
 
Bij het trekken van een bouillon gebruikt Michel onder andere zo'n groentepakket. 
Hoe heet dit groentepakket? 
A bouquet garni 
B fond 
C mire poix 
 
In een braadslee kleurt Michel de beenderen mooi bruin in de oven. 
Hoe wordt dit bruin kleuren in de oven genoemd? 
A blancheren 
B napperen 
C pinceren 
 

 18 1p 

 19 1p 

1p  20 
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Wanneer je in een kortere tijd de smaakstoffen uit de groenten wil trekken moet je het 
groentemengsel in kleinere gelijkmatige stukjes snijden. 
Hoe wordt dit groentemengsel genoemd? 
A bouquet garni 
B fond 
C mire poix 
 
Bij het trekken van de bouillon is er gestold eiwit boven op de bouillon komen drijven. 
Hoe heet de techniek om dit eiwit te verwijderen? 
A afschuimen 
B doorroeren 
C ontvetten 
 
Na het trekken van de bouillon moet deze worden gezeefd. 
Wat is in dit geval een ander woord voor zeven? 
A passeren 
B pinceren 
C sauteren 
 
Michel moet de soepgroenten apart van de soep blancheren. 

 Schrijf hiervoor één reden op.  

.......................................................................................................................................... 
 
Welke werkzaamheid behoort tot de mise-en-place bij het maken van een heldere soep? 
A het inscheppen van de soep in een soepkom 
B het snijden van de groenten 
C het uitserveren van de soep 
 
Welke vorm hebben de groenten in een heldere juliennesoep? 
A blokjes 
B reepjes 
C ruitjes 
 
Michel vult de flensjes met banketbakkersroom gemaakt van instant gele roompoeder. 
Hij wil twee en een halve liter banketbakkersroom maken. 
Voor één liter banketbakkersroom is 400 gram instant gele roompoeder nodig. 

 Hoeveel instant gele roompoeder moet hij gebruiken? 

.......................................................................................................................................... 
 
Je maakt banketbakkersroom van instant gele roompoeder. Je verhit de 
banketbakkersroom niet. Toch zal de pudding gaan binden. 
Hoe komt het dat de pudding gaat binden?  
A De instant gele roompoeder bevat extra zetmeel zodat dit meer vocht opneemt. 
B De instant gele roompoeder bevat minder zetmeel zodat het water gemakkelijker 

bindt. 
C De zetmeelkorrels hebben een voorbehandeling gehad zodat deze vocht opnemen. 
 

1p  21 

1p  22 

1p  23 

 24 1p 

 25 1p 

 26 1p 

1p  27 

 28 1p 
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Je maakt gebruik van custardpoeder voor het bereiden van een pudding. 
Bij welke temperatuur is het zetmeel in de pudding volledig verstijfseld? 
A 50 °C 
B 70 °C 
C 90 °C 
 
Er zijn maaltijdverstrekkende bedrijven en logiesverstrekkende bedrijven. 
Hieronder volgen zes verschillende bedrijven. 
hotel, lunchroom, party-catering, jeugdherberg, pension, restaurant. 

 Zet de bedrijven in de juiste kolom.  
 
logiesverstrekkende bedrijven maaltijdverstrekkende bedrijven 
  

  

  

 
Er zijn bakkers die in de winkel op bestelling producten afmaken met bijvoorbeeld 
banketbakkerspudding, slagroom of vruchten. 
Hoe heten deze producten? 
A bake-off producten 
B convenience producten 
C make-off producten 
 
In de onderstaande tabel staan acht producten uit de bakkerij. 
Vier van deze producten zijn gemaakt van korstdeeg, en vier zijn gemaakt van een 
gistdeeg. 

 Geef met een kruisje aan of de producten gemaakt worden van een gistdeeg of van 
een korstdeeg. 

 
soort product korstdeeg gistdeeg 
kokosbroodjes   

schnecken   

appelgondels   

amandelenveloppen   

roombroodjes   

appelflappen   

pizzabroodjes   

saucijzenbroodjes   

 
 

1p  29 

 30 2p 

1p  31 

2p  32 
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In een Hollands koffiebroodje wordt als vulling banketbakkersroom gebruikt. 
Wat horen er nog meer in de vulling van een Hollands koffiebroodje? 
A kokos en bigareaux 
B krenten en rozijnen 
C sukade en hazelnoten 
 
In onderstaande tabel staan producten die per stuk of per gewicht verkocht kunnen 
worden. 

 Geef met een kruisje aan welke producten per stuk en welke per gewicht worden 
verkocht. 

 
soort product per stuk per gewicht 
Goudse moppen   

appelflappen   

jan hagel   

pitmoppen   

saucijzenbroodjes   

pizzabroodjes   

 
Een bakker wil in zijn winkel voorgebakken krokante broodjes verkopen, zodat de klanten 
deze broodjes thuis verder af kunnen bakken. 
Op welke manier moet hij deze broodjes voorbakken? 
A met een licht bruine kleur net niet gaar bakken bij een temperatuur van 230 °C 
B met een mooie bruine kleur gaar bakken bij een temperatuur van 260 °C 
C met weinig kleur net gaar bakken bij een temperatuur van 200 °C 
 
Een bakker wil broodjes niet vanuit de diepvries verkopen maar in een verpakking. De  
broodjes moeten buiten de koeling minstens een maand goed blijven. 
Waarin kan hij deze broodjes het best verpakken? 
A in een gasverpakking 
B in een steriele plastic zak 
C in een vacuüm verpakking 
 
Veel bakkerijen gaan over tot het afbakken van producten in een winkeloven. Dit heeft 
voor de bakker verschillende voordelen. 

 Schrijf twee voordelen op van het afbakken van producten in de winkel. 

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

.......................................................................................................................................... 
 
Veel bakkerijen kopen korstdeeg in kant en klare stukken van 2,5 kg in. 
Op welke manier moet je deze dikke stukken diepgevroren korstdeeg ontdooien voordat 
je deze kunt verwerken tot korstproducten? 
A in plastic verpakt in de bakkerij 
B in plastic verpakt in de koelkast 
C in plastic verpakt in de rijskast 
 

 33 1p 

2p  34 

1p  35 

1p  36 

2p  37 

1p  38 
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Hieronder staat een recept. 
 
 
1000 gram patentbloem 
    20 gram zout 
  600 gram water 
1000 gram korstmargarine 
 
 
Voor welk soort deeg is dit recept? 
A voor boterdeeg 
B voor korstdeeg 
C voor zacht klein brood 
 
Welke twee eigenschappen moet een korstdeegproduct hebben na het afbakken? 
A droog en krokant 
B mals en zacht 
C stevig en compact 
 
Welk deeg bevat de meeste vetstof? 
A deeg voor appelflappen 
B deeg voor Hollandse koffiebroodjes 
C deeg voor pizzabroodjes 
 
Met Sinterklaas worden er in de bakkerij veel amandel-boterletters verkocht. 
Van welk soort deeg worden deze letters gemaakt? 
A van boterdeeg 
B van korstdeeg 
C van zacht brooddeeg 
 
Een bakker wil een broodjeszaak beginnen waar hij veel belegde broodjes en bake-off 
producten kan verkopen. 
Waar kan hij zijn nieuwe broodjeszaak het beste vestigen? 
A in een drukke winkelstraat 
B in een supermarkt 
C op een bedrijventerrein  
 
Een bakker heeft een winkel in een wijk waar veel jonge gezinnen wonen met veel twee 
verdieners. 
Op welke productengroep kan deze bakker zich het beste specialiseren? 
A op diverse soorten gebak 
B op gemakproducten 
C op grootbroodproducten 
 
Een bakker heeft een bakkerij met daarvoor een winkel waarin hij zijn producten verkoopt. 
Hij wil op een andere plaats nog een winkel beginnen. 
Hoe wordt deze winkel dan genoemd? 
A een filiaal 
B een instore bakkerij 
C een konditorei 
 

 39 1p 

 40 1p 

 41 1p 

1p  42 

1p  43 

1p  44 

1p  45 
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Piet reist voor zijn werk veel met het vliegtuig. Het bedrijf betaalt dit en Piet reist daarom 
Business Class. 
Wat voor reis gaat Piet boeken? 
A een goedkope reis 
B een luxe en comfortabele reis 
C een toeristische reis 
 
In Nederland staat op de rekening van een camping vaak nog een extra kleine bijdrage 
naast de verblijfskosten en de BTW. 
Wat is de naam van die extra bijdrage? 
A reisbelasting 
B toeristenbelasting 
C vakantiebelasting 
 
Bij toerisme bestaat er een verschil tussen een attractie en een evenement. 
Welk voorbeeld is een evenement? 
A de dierentuin Artis in Amsterdam 
B het openluchtmuseum in Arnhem 
C het popfestijn Pinkpop in Landgraaf 
 
Je gaat met vrienden een weekend naar Duitsland. 
Welk document heb je nodig? 
A een rijbewijs 
B een identiteitskaart 
C een visum 
 
Lees onderstaande tekst voor het beantwoorden van de vragen 50 tot en met 53. 
 
 
 Kom lekker zomeren in Drenthe in hotel 'De Stobbe' in Ruinen voor een midweek 
 of weekend h.p. Zwembad en sauna zijn bij het hotel aanwezig. Ook zijn er 
 wandel- en fietsroutes verkrijgbaar. 
 Prijzen vanaf € 174,- p.p. inl. 0522-471224. 
 
 
Wat krijg je als je boekt voor een weekend h.p. in hotel 'De Stobbe'? 
A logies en lunch 
B logies, ontbijt en diner 
C logies, ontbijt en lunch 
 
Het zwembad van hotel 'De Stobbe' is een onderdeel van het arrangement dat het hotel 
zijn gasten biedt. 
Hoe wordt dit onderdeel genoemd? 
A een aanvullende dienst 
B een attractie 
C een recreatieve voorziening 
 
Van Groningen kun je met de trein naar Hoogeveen. Van Hoogeveen kun je met de bus 
naar Ruinen. In Ruinen kun je met de taxi naar het hotel. 
Wat zijn vormen van openbaar vervoer? 
A de bus en de taxi 
B de trein en de bus 
C de trein en de taxi 

1p  46 

 47 1p 

1p  48 

1p  49 

1p  50 

1p  51 

1p  52 
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In hotel 'De Stobbe' staat het ontbijt uitgestald op een grote tafel. De gasten kunnen zo hun 
ontbijt zelf samenstellen. 

 Wat is de naam van dit ontbijt? 

.......................................................................................................................................... 
 
Bij Ponypark Slagharen kun je een midweekarrangement boeken voor € 100,- p.p. all-in. 
Wat voor toeristische activiteit is het Ponypark Slagharen? 
A een attractie 
B een evenement 
C een excursie 
 
Er wordt een overnachting met ontbijt in een hotel gereserveerd. Het ontbijt is eenvoudig 
en bestaat uit brood met jam en koffie of thee (zoals gebruikelijk in Zuid Europese 
landen). 
Hoe wordt zo’n ontbijt genoemd? 
A American breakfast 
B Continental breakfast 
C English breakfast 
 
Op onderstaand kaartje wordt met een pijl een bekende toeristische attractie aangegeven.  
 

Eindhoven

RotterdamRotterdam

Den Haag
UtrechtUtrecht

Rotterdam

Utrecht

 
 
De attractie is geschikt voor jong en oud. 
Wat is de naam van de attractie? 
A Apenheul 
B Dolfinarium 
C Efteling 
 
 

1p  53 

 54 1p 

1p  55 

1p  56 


