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Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 60 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 68 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Lees eerst het artikel 'Meergranenbrood met vitamine E en calcium' in de bijlage voordat 
je de vragen 1 tot en met 10 beantwoordt. 
 
Wat is een ambachtelijke bakker? 
een bakker die 
A de meeste producten zelf maakt 
B geen doorverkoopartikelen verkoopt 
C werkt met bake-off en make-off producten 
D zijn brood van de fabriek inkoopt 
 
De omzet van een aantal markten stijgt. 

 Welke twee markten worden in dit artikel genoemd? 
 
Waarom wordt de nieuwe broodmix verrijkt met vitamine E? 
A om een malsere kruim te krijgen 
B om gezondheidsredenen 
C om het brood langer vers te houden 
D om meer kleur op het brood te krijgen 
 

 Waarom wordt de nieuwe broodmix verrijkt met calcium?  
Noem twee redenen. 

 
Welke toevoeging aan brood is al jaren gebruikelijk? 
A fluor 
B gejodeerd zout 
C ijzer 
D vitamines A en D 
 
Hoe kun je weten of er een markt is voor een nieuw product? 
A door de klanten in de winkel het nieuwe product te laten proeven 
B door een consumentenonderzoek te doen 
C door een spaaractie op banketproducten te starten 
D door een web-site te openen 
 

 Hoe kan de bakker het nieuwe product gericht promoten?  
Noem twee manieren. 

 
Functional food is in de regel iets duurder dan gewoon brood. 

 Waarom kan de functional foodmarkt toch nog steeds groeien? 
Noem twee redenen. 

 
 Wat is het verschil tussen functional food en gewone voeding? 

 
 Waarom is communicatie over een nieuw product naar de consument belangrijk? 

 
 Geef vier voorbeelden van persoonlijke hygiëne. 
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In een recept staat: ideale deegtemperatuur 20 °C.  
Voor welk type deeg geldt dit? 
A voor getoerd gerezen deeg 
B voor gevuld kleindeeg 
C voor krokant kleindeeg 
D voor ongevuld kleindeeg 
 

 Waarom wordt getoerd gerezen deeg met ijskoud water gemaakt? 
 

 Welke techniek wordt hieronder toegepast? 
 

 
 
Welke vetstof wordt gebruikt bij het toeren van croissants? 
A cakemargarine 
B crèmemargarine 
C korstmargarine 
D walsmargarine 
 

 Hoe kan een bakker zelf van getoerd gerezen deeg een bake-off product maken? 
 
Bij welke temperatuur wordt een product van getoerd gerezen deeg afgebakken? 
A bij 180 °C 
B bij 200 °C 
C bij 220 °C 
D bij 240 °C 
 
Waarom wordt bij het bakken van getoerd gerezen deeg na 10 minuten de stoom uit de 
oven gelaten? 
A om de producten niet te laten uitdrogen 
B om een krokante korst te krijgen 
C om in één keer veel warmte uit de oven te laten 
D om meer volume te krijgen 
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Waar moet de grootte van de deegkamer ingesteld worden? 
 

 
 
A bij 1 
B bij 2 
C bij 3 
D bij 4 
 

 Hoe wordt de bakplaat voor hartige producten geprepareerd? 
 
Hoe lang worden pizzabroodjes gebakken? 
A   8 minuten 
B 16 minuten 
C 24 minuten 
D 32 minuten 
 
Wat is het belangrijkste bestanddeel in topping voor pizzabroodjes?  
A kaas 
B paprika 
C tomaat 
D ui 
 
Welke grondstof is belangrijk bij het 'gratineren' van hartige producten? 
A blokjes ham 
B kaas 
C paprikapoeder 
D topping 
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Hoe kunnen pizzabroodjes die over 15 minuten gegeten worden, het best warm gemaakt 
worden? 
A drie minuten in de magnetron op de hoogste stand 
B een kwartier in een warmkast van 40 °C 
C tien minuten in een oven van 200 °C 
D vijftien minuten in een koekenpan 
 

 Welke onderstaande technieken worden gebruikt bij het maken van hartige 
schnecken? 
Kruis de technieken aan op je antwoordblad. 

 
kneden  
uitrollen  
decoreren  
glaceren  
spuiten  
indrukken  
snijden  

 
Neem dit schema over op je antwoordblad. 
 

 Noem drie voordelen van het gebruik van halffabrikaten. 
 
Wat zijn voorbeelden van bake-off producten? 
A allerlei soorten broodjes 
B bonbons en chocoladeartikelen 
C kant en klare gevulde taartbodems 
D marsepeinproducten met St. Nicolaas 
 
Hoe kunnen balen bloem en meel het beste bewaard worden? 
A in een donkere ruimte 
B in een droge ruimte  
C in een koele ruimte 
D in een vochtige ruimte 
 
Met welke grondstof kan het deeg voor roombroodjes verbeterd worden?  
A met eierstruif 
B met gist 
C met krokant broodpoeder 
D met zout 
 
Waarom wordt het zetmeel bij instant roompoeder voorbehandeld? 
A om de gele room luchtiger te krijgen zonder opkloppen 
B om een gele kleur te krijgen 
C om geen klonten in de gele room te krijgen 
D om zonder verwarmen het vocht te kunnen binden 
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Waar wordt de looprichting van de uitrolband bepaald?  
 

 
 
A bij 1 
B bij 2 
C bij 3 
D bij 4 
 
Welk ingrediënt is het minst bederfelijk? 
A citroenrasp 
B kristalsuiker 
C patentbloem 
D slagroom 
 
Het onderstaand recept levert 510 gram beslag op.  
 

 
 
Hoeveel eierstruif heb je nodig voor 1530 gram beslag? 
A 300 gram 
B 450 gram 
C 600 gram 
D 750 gram 
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Hoeveel beslag is nodig voor een kapselplaatje van 30 x 32 cm? 
A de halve hoeveelheid 
B dezelfde hoeveelheid 
C de dubbele hoeveelheid 
D de drievoudige hoeveelheid 
 

 Wat is 'au bain marie' verwarmen? 
 

 Wat is ‘spatelen’? 
 
Bij welke temperatuur wordt kapsel gebakken? 
A 150 °C 
B 180 °C 
C 210 °C 
D 240 °C 
 
Kenmerken van een goed kapsel zijn: luchtig, smakelijk en een strakke vorm. 

 Noem nog één kenmerk. 
 
Waarom mag aan warm beslag geen garnituur toegevoegd worden? 
A omdat de vulling dan zakt 
B omdat het beslag dan over de rand van de vorm bakt 
C omdat het kapsel dan aan de bovenkant openscheurt 
D omdat het kapsel dan krimpt 
 
Bij het maken van een warm beslag worden per ongeluk alle grondstoffen in één keer bij 
elkaar gedaan.  
Wat zal het gevolg zijn? 
A dat er langer gebakken moet worden bij een lagere temperatuur 
B dat er langer geklopt en gebakken moet worden 
C dat er ondanks verwarmen en langdurig kloppen géén luchtig kapsel ontstaat 
D dat er tien minuten langer geklopt moet worden 
 
Wat kun je doen om kapsel malser te maken? 
een deel van de  
A boter vervangen door margarine 
B een deel van het eierstruif vervangen door eidooier 
C kristalsuiker vervangen door poedersuiker 
D tarwebloem vervangen door tarwemeel 
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Je wilt een cacaobeslag maken.  
Wat moet je doen? 
A 10% eieren extra toevoegen aan het recept 
B 15% cacaopoeder toevoegen aan het recept 
C 15% kristalsuiker vervangen door cacaopoeder 
D 15% van de bloem vervangen door cacaopoeder 
 
Tot welke productgroep behoren slagroomgebakjes? 
A gewichtsgoed 
B groot stukwerk 
C klein stukwerk 
D nat gebak 
 
Welk beslag is de basis voor het gebak in onderstaande afbeelding? 
 

 
 
A cacaobeslag 
B cakebeslag 
C soezenbeslag 
D warm beslag 
 
Wat is de juiste werkvolgorde? 
A beslag maken, oven aan, slagroom kloppen en vruchten snijden 
B beslag maken, oven aan, vruchten snijden en slagroom kloppen 
C oven aan, beslag maken, vruchten snijden en slagroom kloppen 
D oven aan, slagroom kloppen, beslag maken en vruchten snijden 
 

 Waarom moet het kapsel goed afgekoeld zijn voor je het met slagroom vult? 
 

 Welk garnituur kun je voor slagroomgebak gebruiken? 
 
Hoeveel suiker wordt aan verse slagroom toegevoegd? 
A 10% 
B 20% 
C 30% 
D 40% 
 
Wat moet je niet doen met verse slagroom? 
A bewaren bij 4 °C 
B ongeklopt invriezen 
C opkloppen bij een lage temperatuur 
D opkloppen in stand 2 van de planeetmenger 
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Wat moet als eerste gedaan worden als de gebakjes klaar zijn? 
A de gebakjes koelen 
B de werkbank schoonmaken 
C het gereedschap opruimen 
D overgebleven kapsel invriezen 
 
Slagroomschnitten hebben een standaardmaat.  
Welke maat is dat ongeveer? 
A   5 x 10 cm 
B  10 x 20 cm 
C  15 x 15 cm 
D    Ø 18 cm 
 

 Wat moet je als eerste doen als je de planeetmenger gaat schoonmaken? 
 
Bij het maken van cake volgens de koude methode kan het beslag gaan schiften. 
Wanneer gebeurt dat?  
Als je de  
A boter en bloem te snel door elkaar roert. 
B eieren te snel door de bloem draait. 
C eieren te snel door de suiker/boter massa draait. 
D suiker te snel door de boter klopt. 
 
Op welke manier moet de boter voor cake volgens de warme methode worden 
behandeld? 
A licht verwarmen 
B luchtig kloppen 
C verhitten 
D zalfachtig roeren  
 
Waaraan herken je een cake, die te warm gebakken is? 
A De bovenkant van de cake laat los. 
B De cake heeft een klein volume. 
C De cake heeft een zogenaamde kam. 
D De cake is ingezakt. 
 
Welke vetstof kun je het beste gebruiken voor zetdegen? 
A cakemargarine 
B crèmemargarine 
C halvarine  
D korstmargarine 
 
De bakplaat voor Goudse moppen is te vet gesmeerd. 
Wat heeft dat voor resultaat bij het bakken? 
A dat het koekje korter bakt 
B dat het koekje langer bakt 
C dat het koekje meer uitdrijft 
D dat het koekje stugger bakt 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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 Hoe wordt de onderstaande bakplaatverdeling genoemd? 
 

 
 
Hieronder staat een aantal kenmerken van een groep gebakjes. 
 

 
Voor deze gebakjes worden blikjes gefonceerd met boterdeeg. 
Er wordt frangipane in de gefonceerde blikjes gespoten. 
Na het bakken worden de bakjes meestal opgespoten met crème. 
Gebruikelijk is dat de gebakjes daarna geglaceerd worden. 
 

 
 Welke groep gebakjes hebben deze kenmerken? 

 
 Waarmee zijn de gebakjes in de onderstaande afbeelding geglaceerd? 
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