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

 
1p  1 Welk voedingspatroon wordt met dit symbool aangegeven? 

 

 
A het boeddhistische voedingspatroon 
B het hindoestaanse voedingspatroon 
C het macrobiotische voedingspatroon   
D het vegetarische voedingspatroon 
 

2p  2 Voor het voeren van telefoongesprekken, heb je een telefoonlijn nodig. 
 Noem nog twee toepassingen waarvoor de telefoonlijn gebruikt kan worden. 

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

1p  3 Hoe noemen we een gesprek tussen koks onderling, waarbij de planning van de dag 
besproken wordt? 
A beoordelingsgesprek 
B functioneringsgesprek 
C voortgangsgesprek 
D werkoverleg   
 

1p  4 Als we ons branden aan hete voorwerpen, dan kunnen we eerste, tweede of  
   derdegraadsbrandwonden oplopen.  
   Welke verbranding is het meest ernstig? 

A eerstegraadsverbranding 
B tweedegraadsverbranding 
C derdegraadsverbranding   
 

1p  5 Waar moet je op letten bij het in ontvangst nemen van een pak patentbloem? 
A aroma en U.H.T.-datum 
B prijs en temperatuur 
C smaak en temperatuur 
D T.H.T.-datum en verpakking   

A 
B 
C 
D

 
 

A 
B 
C 
D

XB (2) (3) X  X
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  (1) 
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1p  6 Wat is een voorbeeld van een macro-organisme? 
A bacterie 
B gist 
C muis   
D schimmel 
 

1p  7 Waarvoor dient de commode in het restaurant? 
A als opslagplaats van gekoelde dranken 
B als servieskast voor bestek en mise-en-place materialen   
C als tafel om vuile borden op te zetten tijdens het debarrasseren  
D als werkvlak om de flessen wijn op open te maken 
 

1p  8 Aan tafel 6 zitten drie mannen. 
Je hebt vanaf de bar de bestelling voor tafel 6 meegekregen: een kop cappuccino, een 
glas bier van de tap en een flesje sinas. 
Wat is de juiste serveervolgorde? 
A bier, cappuccino, sinas   
B bier, sinas, cappuccino 
C cappuccino, bier, sinas 
D sinas, bier, cappuccino 
 

1p  9 Je hebt op de bijzettafel in het restaurant twee borden klaargezet op een rechaud. 
Het vlees wordt uitgeserveerd. De aardappelen en groenten worden ingezet.  

 Wat is de vakterm voor deze wijze van serveren? 
 
..........................................................................................................................................  
 

2p  10 Op onderstaande foto’s worden draagmethoden afgebeeld. 
 Noteer bij 1 en 2 de naam van de afgebeelde draagmethode. 

 

 
1 =  
..........................................................................................................................................  
 

 
2 =  
..........................................................................................................................................  
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1p  11 De ‘Espresso bar’ doet cacaopoeder op de cappuccino. Bij het ‘Amsterdams koffiehuis’ 
strooien ze bruine basterdsuiker op de cappuccino. 
Wie strooit het juiste op de cappuccino? 
A alleen de ‘Espresso bar’   
B alleen het ‘Amsterdams koffiehuis’ 
C beide zaken doen het fout 
D beide zaken doen het goed 
 

1p  12 Een gast bestelt thee met citroen. 
Hoe serveer je de citroen bij de thee?  
A drie schijfjes citroen op een schoteltje 
B een glaasje citroensap apart op een side-plate 
C een partje citroen in een citroenknijper op een schoteltje   
D een schijfje citroen op de rand van het kopje 
 
 
Lees eerst de volgende tekst en beantwoord daarna de vragen 13 en 14. 
 
Twee gasten zitten aan een tafel in het restaurant. Er is een couvert gedekt zoals op de 
afbeelding. 
 

 
 
 

1p  13 Gast 1 bestelt een spaghetti bolognese. 
 Welke aanpassing van het couvert is er nodig? 

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

1p  14 Gast 2 bestelt roerei met stokbrood en boter. 
Welke aanpassing van het couvert is juist? 
A alleen de lepel weghalen   
B het grote bestek vervangen door klein bestek 
C het kleine mes en de side-plate weghalen 
D het kleine mes op de side-plate en de lepel weghalen 
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1p  15 Waar moet een gastheer zijn diendoek laten als hij de doek even niet nodig heeft? 
A in zijn broekzak 
B op de bar 
C op de gueridon   
D over zijn schouder 
 

1p  16 Op de foto zie je drie koffiekopjes. 
 

 
 
Welk kopje gebruik je voor het serveren van cappuccino? 
A kopje A   
B kopje B 
C kopje C 
 

1p  17 Een gast maakt telefonisch een reservering. De gastvrouw noteert de naam, het adres en 
het telefoonnummer van de gast. 
Welke andere gegevens moeten ook nog gevraagd en genoteerd worden? 
A de datum, de tijd, roken of niet roken  
B het aantal personen, de tijd, de datum en of er speciale wensen zijn   
C hoeveel dames, hoeveel heren en hoeveel kinderen er komen en de datum 
D hoeveel dames, hoeveel heren, de datum en de tijd 
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1p  18 Je opent een fles wijn voor de gasten. Op het etiket staat onder andere: 2000. 
Wat wordt aangegeven met het getal 2000? 
A dit is het jaar waarin de druiven geplukt zijn   
B dit is het jaar waarin de wijn gebotteld is 
C dit is het jaar waarin de wijn op dronk was 
D er zijn 2000 flessen van deze wijn gebotteld 
 

1p  19 De keuken van het restaurant wordt opgeruimd. In een geopend blik zitten nog wat 
stukjes mandarijn. Dit restant mandarijn wordt in de koeling bewaard.  

 Waarom moeten de stukjes mandarijn uit het blik gehaald en in een afruimbak 
bewaard worden?  

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

1p  20 Wat is een voorbeeld van convenience food? 
A een bouquet garni 
B een diepvriespizza   
C een fles slaolie 
D een kist aardappelen 
 

1p  21 Wat is een voorbeeld van decoreren? 
A een ei pellen 
B een gaatje prikken in de luchtkamer van een ei dat gekookt moet worden 
C een gekookt ei laten schrikken onder de koude kraan 
D een gevuld ei versieren met een plukje peterselie   
 

1p  22 Van welk deel van het varken worden schnitzels gesneden? 
A de achterham   
B de buik 
C de karbonadestreng 
D de schenkel 
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1p  23 Welk deel van de karbonadestreng is het meest mals? 
A haaskarbonade   
B halskarbonade 
C nekkarbonade 
D schouderkarbonade 
 

1p  24 Welke eigenschap hebben alle karbonades? 
A het is altijd varkensvlees 
B het is rood vlees 
C het vlees heeft een bot   
D het vlees is mager  
 

1p  25  Waarom wordt bij gepaneerd vlees een plakje citroen als garnituur gegeven? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  26 Met welk doel wordt wit vlees vóór het bakken gebloemd? 
A om de baktijd te verkorten 
B om uitdrogen te voorkomen en het vlees bruin te laten kleuren   
C omdat je dan vanzelf al gebonden saus krijgt 
D om de baktijd te verkorten en om een gebonden saus te krijgen 

 
1p  27 Je bent vlees aan het bakken en de vlam slaat in de pan. 

Wat moet je doen? 
A voorzichtig blussen met warm water 
B voorzichtig de pan pakken en naar buiten brengen  
C voorzichtig een deksel op de pan doen   
D van de pan afblijven en het vuur laten branden tot het vanzelf dooft 
 

1p  28 Met welk doel rijgt een kok vetreepjes door het vlees? 

 
A om de bereidingstijd van het vlees te verkorten 
B om het vlees er mooier uit te laten zien omdat de vetreepjes zichtbaar zijn als het 

vlees gesneden is 
C om te voorkomen dat het vlees droog wordt tijdens de bereiding   
D om te voorkomen dat het vlees uit elkaar valt  
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1p  29 Wat is de juiste manier om een bevroren tournedos te ontdooien? 
A in de koelcel leggen   
B op de hoogste stand in de magnetron verhitten 
C op een werkbank in de keuken leggen 
D zachtjes sudderen op een laag vuur 
 

1p  30 Wat is de vakterm voor het vocht dat bij het ontdooien van vlees vrijkomt? 
A depot 
B drab 
C drip   
D vleessap 
 

1p  31 Hieronder staan de Franse benamingen van gaarheid van gebakken vlees. 
 Noteer achter elke Franse term, de juiste Nederlandse betekenis: 

 
 -  saignant: ……………………………..…… 
 
 -  à point: ……………………………… …… 
 
 -  bien cuit: ……………………...………….. 
 
 
Lees eerst de volgende tekst en beantwoord daarna de vragen 32 en 33. 
 

Door vervelende berichten in de kranten en op tv gaan mensen soms meer  
nadenken over wat ze eten. Er waren berichten over een mond- en 
klauwzeerepidemie, over BSE, over de varkenspest, de vogelziekte en berichten  
over salmonella in kippenvlees en garnalen. 
Deze problemen met vlees kunnen voor mensen de reden zijn om vegetarisch te  
gaan eten. In restaurants groeit de vraag naar vegetarische producten. 

 
 

1p  32 Aan welke voedingsstof kan bij een vegetarisch eetpatroon een tekort ontstaan?  
A eiwitten   
B mineralen 
C vetten 
D vitamines 
 

2p  33 In bovenstaande tekst wordt duidelijk, dat mensen vegetarisch gaan eten vanwege de 
ziektes van de dieren en de verontreiniging van het vlees. 

 Welke andere redenen kunnen mensen hebben om vegetarisch te eten?  
Geef twee redenen. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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1p  34 Je moet voor een lacto-vegetariër een salade bereiden. 
Welke salade mag hij wel eten? 
A een salade met gekookt kalfsvlees 
B een salade met haring 
C een salade met noten en knolselderij  
D een salade met vleeswaren  
 

1p  35 Welke technieken zijn geschikt voor de bereiding van een hele venkelknol? 
 

 
 
A gratineren en roosteren 
B pocheren en bakken 
C roosteren en stoven 
D stoven en koken   

 
1p  36 Welke twee groenten worden op smaak gebracht met nootmuskaat? 

 
A bloemkool en sperziebonen  
B kapucijners en zuurkool  
C worteltjes en doperwten 
D zuurkool en witlof 
 

1p  37 In welke vorm snij je iets ‘en chinoise’? 
A blokjes 
B bolletjes 
C reepjes 
D ruitjes   
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1p  38 Waarom voeg je bij de bereiding van pasta wat olie toe aan het kookvocht? 
A dan is de pasta sneller gaar 
B dan krijgt de pasta een mooiere kleur 
C dan kun je de pasta beter afspoelen met koud water 
D dan voorkom je dat de pasta aan elkaar plakt   

 
1p  39 De kok kookt spaghetti al dente.  

Wat is de Nederlandse benaming voor deze manier van spaghetti koken? 
A beetgaar   
B gaar 
C melig 
D plakkerig 
 

1p  40  Met welke groente wordt pastadeeg groen gekleurd? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  41 De peterselie is geplukt, maar is nu nog te grof om in de soep te strooien als garnituur.  
Hoe heet de techniek om de peterselie met een mes fijn te maken? 
A ciseleren  
B hakken   
C snipperen 
D trancheren 
 

1p  42 Je moet snel een paar liter bouillon maken. Je neemt uit het magazijn een pot 
bouillonpoeder, je doet er water bij en klaar is de bouillon. 
Tot welke groep van producten behoort de bouillonpoeder? 
A halffabrikaten   
B kant-en-klaar producten 
C vacuüm verpakte producten 
D verkoopklare producten 

 
1p  43 De kok heeft bouillon getrokken van een soepkip. Het kippenvlees wordt ook in de soep 

verwerkt. 
Wat is de vakterm voor het vlees van de botten halen bij een kip? 
A ontvlezen 
B pellen 
C plukken   
D uitsnijden 

 
1p  44  Wat voeg je toe aan een magere mirepoix om een vette mirepoix te krijgen? 

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

1p  45 Waarmee kan een soep gebonden worden? 
A ragout 
B roux   
C salpicon 
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2p  46  Waardoor kan een bouillon tijdens de bereiding blind worden? 
 Geef twee mogelijke oorzaken. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  47 Bij het opmaken van een fruitsalade, spuiten we met een spuitzak rozetten slagroom op 
het bord. 
Wat is de vakterm voor deze handeling? 
A draperen 
B dresseren 
C garneren   
D napperen 
 

1p  48 De kleur van de vrucht is groengeel. De vorm lijkt op een ster.  
Over welke vrucht gaat het? 
A carambola   
B dadel 
C kiwi 
D mango 

 
1p  49 Welke grondstoffen worden verwerkt in een vruchtenbavarois? 

A eidooier, gelatine en slagroom 
B gelatine, slagroom en suiker   
C melk, gelatine en suiker 
D slagroom, eidooier en suiker 
 

1p  50 We willen de stukjes vruchtvlees van een sinaasappel gebruiken zonder de velletjes of de 
vliezen.  
Met welke techniek moet de sinaasappel bewerkt worden? 
A ontvliezen 
B pellen 
C uitsnijden  
D raspen 
 

1p  51 Van de schil van een citroen moet je heel dunne schilletjes schrapen zonder dat het wit 
van de citroen ook meekomt.  
 

 
Hoe heet het afgebeelde gereedschap dat je hiervoor gebruikt? 
A canneleermesje 
B dunschiller 
C rasp 
D zesteur   
 

1p  52 Welk garnituur wordt verwerkt in een French dressing? 
A augurk en bieslook 
B augurk en komkommer 
C bieslook en ui 
D peterselie en ui   
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Lees eerst de volgende tekst en beantwoord daarna de vragen 53 tot en met 57. 
 
Jan krijgt van zijn praktijkdocent de opdracht een kaassaus te maken voor het gratineren 
van bloemkool. 
 

1p  53 Van welke saus is de kaassaus afgeleid? 
A bechamelsaus   
B mayonaisesaus 
C remouladesaus 
D witte wijnsaus 
 

1p  54 Welke roux moet gebruikt worden voor het maken van kaassaus? 
A blanke   
B blonde 
C bruine  
 

1p  55 Voor de kaassaus moet Jan gebruikmaken van houdbare volle melk die in het magazijn 
staat. 

 Welke conserveertechniek is toegepast op deze melk? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  56  Welk gegeven op de verpakking moet Jan controleren vóórdat hij de melk verwerkt in 
de saus? 

 
..........................................................................................................................................  
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1p  57 Welk apparaat is het meest geschikt om de bloemkool met kaassaus te gratineren? 
 

   
A      B 

 
 
 
 

   
 

C      D 
 

2p  58  Welke omschrijving past bij welke techniek? 
Noteer in de kolom ‘nummer’ het nummer van de juiste omschrijving van de 
genoemde techniek. Eén voorbeeld is al ingevuld. 
 

techniek nummer  kies een omschrijving 
napperen 2 1 opmaken van een schaal of bord 
dresseren  2 bedruipen of bedekken met saus 
reduceren  3 in dunne plakken snijden 
trancheren  4 inkoken 

 
1p  59 Een leerling-kok snijdt een wortel 'brunoise' voor in de soep. 

Hoe groot moet hij de stukjes wortel snijden? 
A 0,5 x 0,5 cm   
B 1,0 x 1,0 cm 
C 1,5 x 1,5 cm 
D 2,5 x 2,5 cm 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina!



400031-2-750o* 14 ga naar de volgende pagina einde 

1p  60 Welke vetstof heb je nodig voor het roerbakken van groenten? 
A halvarine 
B olijfolie   
C roomboter 
D vleesjus 


