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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
KAPUCIJNERS 
 
Hieronder is een etiket weergegeven van kapucijners. 
 

 
 

1p  1  Wat is het gewicht van de kapucijners in het blik? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  2 Op het etiket staat achter de gewichtsaanduiding 425 g een ‘e’. 
 Wat betekent 425 g e? 

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

1p  3 In de fabriek is aan de kapucijners een oplossing van water en zout toegevoegd. 
 Hoe heet deze oplossing? 

 
..........................................................................................................................................  
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MICROBIOLOGIE 
 
Bacteriën, schimmels en gisten zijn micro-organismen. Er zijn producten die gemaakt 
worden met één van deze micro-organismen. Micro-organismen kunnen ook producten 
bederven. 
 

1p  4 Welk product wordt gemaakt met behulp van bacteriën? 
A aardappelpuree 
B jam 
C sinaasappelsap 
D yoghurt 
 

1p  5 Voor welke kaassoort is bij de bereiding een reincultuur van schimmels noodzakelijk? 
A Camembert 
B Edammer kaas 
C Goudse kaas 
D Maaslander kaas 
 

1p  6 Bij welk product is gisting onderdeel van het productieproces? 
A appelmoes 
B wijn 
C vruchtensap 
D zoetzure augurken 
 

1p  7 Op gepasteuriseerde melk staat THT 02-03-2004. 
Tot welke datum is de melk tenminste houdbaar? 
A tot 3 februari 2004 
B tot 2 maart 2004 
C tot 3 maart 2004 
D tot 2 april 2004 
 

1p  8 Wat gebeurt er met eieren die bederven? 
A De eieren beschimmelen. 
B De eieren gisten. 
C De eieren rotten. 
D De eieren worden zuur. 
 

1p  9 Wat gebeurt er met brood dat bederft? 
A Het brood beschimmelt. 
B Het brood gist. 
C Het brood rot. 
D Het brood wordt zuur. 
 

1p  10 Wat gebeurt er met appelsap dat bederft? 
A Het appelsap gist. 
B Het appelsap rot. 
C Het appelsap wordt zuur. 
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ZUURKOOL 
 
Zuurkool wordt vaak in kunststof verpakt. Hieronder staat een gedeelte van een 
verpakking afgebeeld. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  11 Waarvan is deze zuurkool gemaakt? 
A van bloemkool 
B van Chinese kool 
C van groene kool 
D van witte kool 
 

1p  12 Het netto gewicht is 520 gram. 
Wat betekent netto gewicht? 
A het gewicht van de zuurkool 
B het gewicht van de zuurkool en de verpakking  
C het gewicht van de zuurkool en het vocht 
D het gewicht van de zuurkool, de verpakking en het vocht 
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1p  13 Het uitlekgewicht van de zuurkool is 500 g. 
Waaraan is 500 g gelijk? 
A aan 0,05 kilogram 
B aan 0,5 kilogram 
C aan 5 kilogram 
D aan 50 kilogram 
 

1p  14 Tijdens de productie van zuurkool wordt regelmatig de zuurgraad van de kool gemeten. 
Wat gebeurt er met de zuurgraad van de kool tijdens het productieproces? 
A De zuurgraad wordt lager. 
B De zuurgraad blijft hetzelfde. 
C De zuurgraad wordt hoger. 
 

1p  15 Hoe wordt kool verzuurd tot zuurkool? 
A door azijn toe te voegen 
B door citroenzuur toe te voegen 
C door natuurlijke verzuring 
 

1p  16 De kool die gebruikt wordt als grondstof om er zuurkool van te maken, heeft een 
zuurgraad van 7. 
Wat geeft deze zuurgraad aan? 
A dat de kool zuur is 
B dat de kool neutraal is 
C dat de kool basisch is 
 

1p  17 Welke micro-organismen zijn noodzakelijk voor de bereiding van zuurkool? 
A bacteriën 
B gisten 
C schimmels 
D virussen 
 

1p  18 Tot welk soort afval behoort de kunststofverpakking van zuurkool? 
A tot het chemisch afval 
B tot het oud papier 
C tot het restafval 
 

1p  19 Bij de productie van verpakte zuurkool ontstaat afval.  
Welk van dit afval behoort tot het gft? 
A afvalwater 
B snij-afval van de kool 
C zout 
 

1p  20 Waar kan deze zuurkool volgens de verpakking het best bewaard worden? 
A in de keukenkast 
B in de koelkast 
C in het vriesvak of diepvriezer 
 
 



 

400032-2-816o 6 ga naar de volgende pagina 

WITBROOD 
 
Voor het maken van een Mexicaanse tosti zijn de volgende ingrediënten nodig: 
− 2 sneetjes witbrood 
− ¼ groene paprika 
− 1 eetlepel roomboter 
− 2 eetlepels smeerkaas 
− 3 plakjes chorizo (Spaanse cervelaatworst) 
 

2p  21 Hieronder staat een afbeelding van de voedingswijzer. 
 
 
      1         2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      4        3 
 

 Noteer in onderstaande tabel in welk vak van de voedingswijzer de ingrediënten 
thuishoren. 

 

ingrediënt hoort thuis in vak 

witbrood  

paprika  

roomboter  

smeerkaas  

chorizo  
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1p  22 Witbrood wordt gemaakt van bloem.  
Hieronder staat een afbeelding van een dwarsdoorsnede van een tarwekorrel. 
 

 
 Van welk deel van de tarwekorrel wordt bloem gemaakt? 

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

2p  23 Een brood weegt 800 gram.  
 Hoeveel sneetjes van 40 g kunnen er uit één brood gesneden worden? Schrijf de 

berekening op. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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BROOD 
 
In onderstaand cirkeldiagram staat waar brood gekocht wordt. 

 
1p  24  Waar kopen de mensen het minst brood? 

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

2p  25  Wat is het percentage (%) brood dat in bakkerswinkels verkocht wordt? Schrijf de 
berekening op. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
Hieronder staat een tabel met het aantal grammen brood dat per dag per persoon wordt 
gegeten. 
 

leeftijd  mannen  vrouwen  
1 tot 4 jaar   68 gram   65 gram  
4 tot 7 jaar   96 gram   89 gram  

7 tot 10 jaar  123 gram  101 gram  
10 tot 13 jaar  140 gram  116 gram  
13 tot 16 jaar  157 gram   130 gram  
16 tot 19 jaar  191 gram  135 gram  
19 tot 22 jaar  179 gram  125 gram  
22 tot 50 jaar  173 gram  120 gram  
50 tot 65 jaar  165 gram  112 gram  

65 jaar en ouder  144 gram  108 gram  
 

1p  26  Welke leeftijdsgroep eet het meeste brood? 
 
..........................................................................................................................................  
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2p  27 Een sneetje brood weegt 40 gram. 
 Hoeveel sneetjes brood eet een vrouw, in de leeftijd van 22 tot 50 jaar, per dag? 

Schrijf de berekening op. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
In onderstaande tabel staat hoeveel gram brood er per eetmoment per persoon per dag 
werd gegeten. 
 
eetmoment 1988 1993 1998 
ontbijt    42 gram   40 gram   39 gram 
lunch    81 gram   80 gram   78 gram 
tussendoor    14 gram   14 gram   14 gram 
warme maaltijd      4 gram     4 gram   …. gram 
totale broodconsumptie 141 gram 138 gram 136 gram 
 
Bron: Voorlichtingsbureau Brood 
 

1p  28  Op welk van de eetmomenten werd het meeste brood gegeten? 
 
..........................................................................................................................................  
 

2p  29  Hoeveel gram brood werd in 1998 tijdens de warme maaltijd gegeten? Schrijf de 
berekening op. 

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

1p  30 In de tabel staat de totale broodconsumptie van 1988, 1993 en 1998. 
Wat gebeurt er met de totale broodconsumptie? 
A De totale broodconsumptie neemt af. 
B De totale broodconsumptie blijft gelijk. 
C De totale broodconsumptie neemt toe. 
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DRINKYOGHURT  
 
Hieronder staat de verpakking van Driyo drinkyoghurt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  31 Iemand heeft drie pakjes Driyo drinkyoghurt leeggedronken.  
Hoeveel heeft hij dan gedronken? 
A minder dan een halve liter 
B tussen een halve en een hele liter 
C één liter 
D meer dan één liter 
 

1p  32 Hoeveel gram koolhydraten zitten er in één pakje drinkyoghurt? 
A   12,5 gram 
B   25   gram 
C   70   gram 
D 294   gram 
 

1p  33 De drinkyoghurt kan in niet geopende verpakking buiten de koelkast worden bewaard. 
Welke conserveringsmethode is toegepast bij deze drinkyoghurt? 
A blancheren 
B pasteuriseren 
C steriliseren 
 

1p  34 Tot wanneer is een geopend pakje drinkyoghurt in de koelkast houdbaar volgens de 
verpakking?  
A tot de T.H.T. – datum  
B maximaal drie dagen na opening 
C onbeperkt  
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HYGIËNE 
 
Hoe hygiënisch men ook werkt, er is altijd een risico van besmetting door  
micro-organismen. 
 

1p  35 Wat is de beste manier om het risico van besmetting zo klein mogelijk te maken? 
A de voedingsmiddelen regelmatig proeven 
B minstens één keer per week de werkplek opruimen 
C regelmatig de handen wassen en desinfecteren 
 

1p  36 Ongedierte in voeding kan een gevaar opleveren voor de gezondheid. 
 Waardoor kan ongedierte dit gevaar opleveren? 

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

1p  37 Handdoeken vormen een risico voor infecties door micro-organismen.  
 Op welke wijze kan het overbrengen van infecties door handdoeken verminderd 

worden? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  38 Na de bereiding van voedsel moeten gebruikte materialen worden afgewassen. 
Wat kun je hiervoor het best gebruiken? 
A heet water 
B heet water en afwasmiddel 
C koud water 
D koud water en afwasmiddel 
 

1p  39 Wat is de beste maatregel om kruisbesmetting te voorkomen? 
A keukenapparatuur met een doek schoonmaken 
B rauwe producten apart houden van bereide producten 
C rauwe producten extra fijnmalen  
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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SOORTEN BROOD 
 
Hieronder staat een tabel met de gegevens van de voedingswaarde van verschillende 
soorten brood. 
 
broodsoort eenheid gewicht 

(g) 
energie 
(kcal) 

eiwit (g) vet (g) koolhydraten 
(g) 

melkwit 1 snee 40 95 3 1 18 
volkoren 1 snee 40 80 3 1 14 
tarwe 1 snee 40 85 3 1 16 
krenten 1 snee 40 95 3 1 18 
meergranen 1 snee 40 80 3 1 14 
 

1p  40  Welke broodsoort levert 85 kcal per snee brood? 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  41 De verschillende broodsoorten leveren niet dezelfde hoeveelheid energie. 
Door welke voedingsstof wordt dat verschil veroorzaakt? 
A eiwit 
B koolhydraten 
C vet 
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