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 CONSUMPTIEF-BREED CSE KB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 58 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 65 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. 
 
Wie controleert de regels die in de Arbo-wet staan? 
A de Arbeidsinspectie 
B de Voedsel en Waren Autoriteit (De Keuringsdienst van Waren) 
C het Ministerie van Volksgezondheid 
D het Ministerie van VROM 
 
Sommige voedingsmiddelen worden bewerkt zodat je ze langer kunt bewaren. 
Hoe wordt deze bewerking genoemd? 
A conserveren 
B consumeren 
C homogeniseren 
D standaardiseren 
 
Op welke manier worden alle ziektekiemen gedood? 
A door te koelen tot de 5 °C 
B door te verhitten tot boven de 100 °C 
C door te verhitten tot de 80 °C 
D door te vriezen tot onder de -20 °C 
 
Je hebt huzarensalade gemaakt en je bewaart die in de koelkast. De salade doe je in een 
plastic bewaarbak en je plakt er een sticker op.  
Op de uitwerkbijlage is een sticker weergegeven 

 Schrijf op de sticker in de uitwerkbijlage drie belangrijke punten op voor het bewaren 
van deze huzarensalade. 

 
In olijfolie zitten veel vetzuren. 
Deze vetzuren hebben een gunstige invloed op het voorkomen van hart- en vaatziekten. 
Hoe heten deze vetzuren? 
A enkelvoudig onverzadigde vetzuren 
B meervoudig onverzadigde vetzuren 
C tweevoudig onverzadigde vetzuren 
D verzadigde vetzuren 
 

1p  1 
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In de volgende tabel staat een overzicht van de koelkasttemperatuur in een bepaalde 
periode. 
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Op welke dag of dagen was de koelkast te warm voor de opslag van gesneden groenten? 
A op 3-4-03, 6-4-03, 7-4-03 en 9-4-03 
B op 6-4-03 en 9-4-03 
C op 6-4-03, 7-4-03 en 9-4-03 
D op 9-4-03 
 
In een product zitten 1000 bacteriën. 
Bij gunstige omstandigheden verdubbelen deze bacteriën zich elke 20 minuten. 
Hoeveel bacteriën zitten er na 180 minuten in dat product? 
A   16000 
B   64000 
C 128000 
D 512000 
 
Wat hebben alle bacteriën altijd nodig om zich te kunnen vermeerderen? 
A kooldioxide 
B licht 
C voedsel 
D zuurstof 
 
Werkbanken, machines en gereedschappen in de keuken en bakkerij zijn vaak gemaakt 
van RVS staal. 

 Waarom is RVS zo geschikt voor de bereiding van voedsel? 
Schrijf twee eigenschappen op. 

 
Je moet voor tien gasten huzarensalade maken. 
Deze salade wordt in een driegangen menu als voorgerecht geserveerd. 
Hoeveel salade moet je maken? 
A   500 gram 
B 1000 gram 
C 2500 gram 
D 5000 gram 
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Vanessa moet aardappelblokjes voor een huzarensalade blancheren. 
Ze zet een pan met ruim water op het vuur en ze voegt zout toe. 
Daarna doet ze de aardappelblokjes in het water en brengt dit aan de kook. 

 Welke grote fout in de werkwijze heeft Vanessa gemaakt? 
 

 In welke twee bekende samengestelde salades wordt varkensvlees en/of rundvlees 
gebruikt? 

 
Waaruit bestaat een French dressing? 
A uit olie, azijn, slagroom en ui 
B uit olie, azijn, tomatenketchup en ui 
C uit olie, azijn, yoghurt en ui 
D uit olie, azijn, zout en ui 
 

 Waarom moet je bij het maken van een French dressing eerst de smaakstoffen aan de 
azijn toevoegen voordat je de olie erdoor roert? 

 
Op de uitwerkbijlage zijn in een tabel vier groepen technieken opgenomen. 

 Zet alle onderstaande technieken op de juiste plaats in de tabel op de uitwerkbijlage. 
 

mengen – blancheren – snijden – napperen – snipperen – wassen – schillen 
 

 Waarom mag je een Russisch ei niet garneren met plakjes gerookte kip? 
 
Met welke techniek moet je de vis voor een vissalade gaar maken? 
A pinceren 
B pocheren 
C rissoleren 
D sauteren 
 

 Waarom is een convenience huzarensalade langer houdbaar dan een zelfgemaakte 
huzarensalade? Schrijf één reden op. 
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Bij het garneren van een huzarensalade is het mooi om schijfjes gecanneleerde 
komkommer te gebruiken. Hieronder zijn vier mesjes afgebeeld. 
 

mesje 1 mesje 2 

  

mesje 3 mesje 4 

 
 

 
Met welk mesje moet je een komkommer canneleren? 
A mesje 1 
B mesje 2 
C mesje 3 
D mesje 4 
 
Hoe heet de techniek die op onderstaand plaatje toegepast wordt? 

 
A napperen 
B plisseren 
C poleren 
D tourneren 
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 Welke duidelijke fout in de snijtechniek wordt in onderstaande afbeelding gemaakt? 
 

 
 
Hieronder is een digitale weegschaal afgebeeld. Op een van de knoppen staat  
de letter ‘T’. 
 

 
 

 Hoe heet deze ‘T’ knop? 
 

 Wat is het voordeel van deze ‘T’ knop? 
 
Een werknemer moet de temperatuur van het vlees controleren, dat zojuist 
binnengekomen is van de slager. Hij steekt een digitale thermometer tussen een kipfilet. 
Daarna steekt hij deze thermometer tussen een biefstuk. 

 Welke fout maakt deze werknemer bij het meten van de temperatuur? 
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Hieronder is een uitrolmachine afgebeeld. 
 

 
 
Op welke plaats op de afbeelding is de machine beveiligd, zodat je niet met je handen 
tussen de walsen kunt komen? 
A op plaats 1 
B op plaats 2 
C op plaats 3 
D op plaats 4 
 
Tamara moet een deegstuk verdelen en opbollen met een halfautomatische  
verdeel-opbolmachine. Hieronder staan de acht handelingen die zij moet verrichten in 
willekeurige volgorde. 
1 met een hendel de messen vrijmaken 
2 de drukplaat in de machine schuiven 
3 de hefboom naar boven bewegen 
4 de drukplaat met 30 bolletjes eruit halen 
5 de hefboom naar beneden bewegen en het deegstuk persen 
6 met een hendel de opbolplaat laten ronddraaien 
7 met de hand ontgassen en gelijkmatig verdelen over de drukplaat 
8 met de hefboom het deegstuk verdelen in 30 stukjes 
 
Handeling 7 is de eerste handeling. 
Handeling 4 is de laatste handeling. 
Welke volgorde is de juiste? 
A 7 – 8 – 3 – 1 – 6 – 2 – 5 – 4 
B 7 – 2 – 6 – 1 – 5 – 8 – 3 – 4 
C 7 – 2 – 5 – 1 – 8 – 6 – 3 – 4 
D 7 – 5 – 2 – 8 – 1 – 5 – 3 – 4 
 
In de broodbakkerij wordt steeds vaker gebruik gemaakt van een remrijskast. 
Wat is hiervan de voornaamste reden? 
A het verbeteren van de kwaliteit van de producten 
B het verkorten van de nachtarbeid 
C het verkorten van de rijstijd van de producten 
D het verminderen van het gistverbruik 
 

1p  25 

1p  26 
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Hieronder staan foto’s van machines en gereedschappen die nodig zijn voor de bereiding 
van gevulde koeken. 
 

 

  
a b c 

  
 

d e f 
 
In welke volgorde moeten deze machines en gereedschappen gebruikt worden? 
A b – a – c – e – d – f 
B c – a – c – e – f – d 
C c – b – a – d – e – f 
D c – b – a – f – e – d 
 
Bij het maken van een zetdeeg moet je de margarine verwerkbaar maken. 
Hoe wordt deze techniek genoemd? 
A abricoteren 
B conditioneren 
C koelen 
D verwarmen 
 
Je moet frangipane maken voor penseegebakjes. 

 Welke grondstof moet er aan amandelspijs worden toegevoegd om deze luchtig te 
kunnen roeren/wrijven? 

 
Hoeveel procent zout moet altijd toegevoegd worden aan een normaal broodrecept? 
A 1% 
B 2% 
C 3% 
D 4% 
 

1p  28 
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Hieronder staat een recept voor een broodproduct. 
 

 
bloem 
gist 
zout 
melkpoeder 
suiker 
kleinbroodcrèmepoeder 
water 
 

100%
6%
2%
5%
2%

10%
56%

 
Voor welk broodproduct is dit recept? 
A voor gevlochten luxe broodjes 
B voor krokante maanzaadbollen 
C voor pistolets 
D voor stokbrood 
 

 Noem een hulpgrondstof uit het recept bij vraag 32 die ervoor zorgt dat het 
broodproduct lang mals blijft. 

 
In de narijskast zijn de temperatuur en de RV belangrijk. 

 Waar staan de letters RV voor? 
 
Je tarwepuntbroodjes hebben een temperatuur van 27 °C als ze de narijskast ingaan. 
Wat moet het klimaat zijn in de narijskast? 
A 25 °C en 50% RV 
B 25 °C en 70% RV 
C 29 °C en 50% RV 
D 29 °C en 80% RV 
 
Krokant kleinbrood heeft een lagere baktemperatuur en een langere baktijd dan zacht 
kleinbrood. 
Waarom is dat zo? 
omdat je dan een broodje krijgt 
A dat malser is 
B dat een krokante korst heeft 
C dat een fijne structuur heeft 
D dat een kleiner volume heeft 
 

 Waarom noemt men in een zetdeeg de bloem, de vetstof en de suiker 
hoofdgrondstoffen? 

 
Elk van de drie hoofdgrondstoffen van een zetdeeg heeft zijn specifieke eigenschappen 
tijdens het bakproces. 
Op de uitwerkbijlage is in een tabel een aantal eigenschappen opgenomen. 

 Schrijf achter elke eigenschap de juiste hoofdgrondstof. 
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Voor hoeveel personen is een standaardkamer in een hotel ingericht? 
A voor 1 persoon 
B voor 2 personen 
C voor 3 personen 
D voor 4 personen 
 
Wat betekent het als een hotel in de vijfsterrenklasse wordt ingedeeld? 
A dat het hotel een eerste klas hotel is 
B dat het hotel een uitmuntende service biedt 
C dat het eten van het hotel van voortreffelijke kwaliteit is 
D dat het hotel tot een internationale hotelketen behoort 
 
Wat wordt in een hotel onder een ‘suite’ verstaan? 
A een kamer met apart zit- en slaapgedeelte 
B een kamer met dakterras 
C een kamer met fraai uitzicht 
D een luxe kamer met balkon 
 
Een klant van een reisbureau heeft in een brochure over een bungalowpark onderstaande 
afbeelding aangetroffen. De klant vraagt aan jou wat dat betekent. 
 

 
 
Welke accommodatie wordt bedoeld met de afbeelding? 
A dancing/discotheek 
B fitness 
C kantine 
D wandelgebied 
 
Een gezin boekt een vakantie naar Griekenland en kiest voor een accommodatie met een 
‘all inclusive-verzorging’. 
Wat houdt de term ‘all inclusive’ in? 
Dat houdt in dat bij de boekingsprijs 
A allerlei extra’s zoals dranken en snacks niet inbegrepen zijn. 
B de aangeboden faciliteiten in het hotel inbegrepen zijn. 
C deelname aan excursies ook inbegrepen is. 
D verschillende sportfaciliteiten niet inbegrepen zijn. 
 
Om een land te bezoeken en er te verblijven, is vaak een speciale vergunning of visum 
vereist. 

 In welk document wordt een visum vermeld? 
 

1p  39 
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Behalve je nationaliteit, naam, geboortedatum en geboorteplaats staat er nóg een 
persoonsgegeven in een persoonsbewijs. 
Welk persoonsgegeven is dat? 
A de kleur van je haar 
B de kleur van je ogen 
C de lengte 
D het gewicht 
 
Bij welke overnachtingsvorm wordt ook gesproken over een vervoerende 
verblijfsaccommodatie? 
A bij een bungalowtent 
B bij een cruise liner 
C bij een jeugdherberg 
D bij een pension 
 
Als bewijs van een reservering van een kamer in een hotel ontvang je van het reisbureau 
een document. 
Hoe heet dit document? 
A een passagebiljet 
B een reis- en kredietbrief 
C een traveller cheque 
D een voucher 
 
Hieronder staat een afbeelding van een internationale camping kaart. 
 

 
 
Waarvoor wordt deze kaart in de praktijk het meest gebruikt? 
A als bankpas 
B als creditcard 
C als identiteitsbewijs 
D als reisverzekering 
 
Wat is uiteindelijk de belangrijkste bedrijfsdoelstelling voor een eigenaar van een 
horecabedrijf? 
A dat de gasten het naar de zin hebben 
B dat er goede secundaire arbeidsomstandigheden voor het personeel zijn 
C dat het bedrijf een gezond bedrijfsresultaat heeft 
D dat het eten van een goede kwaliteit is 
 

1p  45 
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Op het onderstaande plaatje zie je de plattegrond van Asten. 
In het plaatje zijn vier plaatsen aangegeven voor de vestiging van een nieuw 
horecabedrijf. 
 

 
 
Op welke plaats kun je het beste een wegrestaurant beginnen en op welke plaats het 
beste een ijssalon? 
 

wegrestaurant ijssalon 
A  plaats 1  plaats 2 
B  plaats 1  plaats 3 
C  plaats 2  plaats 3 
D  plaats 2  plaats 4 
 
Voor welk type bedrijf wordt het hoogste opleidingsniveau van het personeel gevraagd? 
A voor een à la carte restaurant 
B voor een lunchroom 
C voor een pannenkoekenhuis 
D voor een snackbar 
 
Welk restaurant is een eetcafé? 
A een restaurant met plateservice waar eenvoudige gerechten geserveerd worden 
B een restaurant waar alleen à la carte gerechten geserveerd worden 
C een restaurant waar specialiteiten geserveerd worden 
D een restaurant waarbij alleen eten afgehaald kan worden 
 

1p  50 

1p  51 

1p  52 



500011-1-717o 13  ga naar de volgende pagina 

Je wilt een hotel boeken van een zeer hoge kwaliteitsklasse en met zeer luxe 
voorzieningen. 
Welk hotel kun je dan het beste boeken? 
A Hotel Boszicht + 
B Hotel Heidezicht +++++ 
C Hotel Maaszicht * 
D Hotel Zeezicht ***** 
 
Op de uitwerkbijlage staat een tabel waarin je accommodaties kunt indelen als  
logies -, maaltijd - en drankverstrekkende accommodaties. 
Je moet de volgende accommodaties indelen: 
− lunchroom 
− botel 
− pension 
− bistro 
− sportkantine 
− trekkershut 
− partycatering 
− café 
− pub 
 

 Zet deze accommodaties op de juiste plaats in de tabel op de uitwerkbijlage. 
 
Je mag elke accommodatie maar één keer gebruiken en alle vakken moeten ingevuld 
worden. 
 
In verzorgings- en bejaardenhuizen wordt vaak gewerkt volgens de kooktechniek 
'ontkoppeld koken'. Bij hotels wordt deze techniek ‘sousvide’ genoemd. 

 Schrijf in drie korte stappen op hoe deze kooktechniek in zijn werk gaat. 
 

1p  53 

2p  54 

2p  55 

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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In het onderstaande artikel wordt gesproken over passanten. 
 

Supers mikken op passanten 
UTRECHT -  Supermarkten 
richten zich in toenemende 
mate op ‘on the move’ 
consumenten. De Albert Heijn 
in het Utrechtse winkelcentrum 
Hoog Catharijne heeft een 
speciale counter voor 
passanten ontwikkeld. Hier 
wordt, aan de buitenzijde van 
de winkel, een uitgebreid 
convenience assortiment 
aangeboden. Haastige 
consumenten kunnen er terecht 
voor kant-en-klaarmaaltijden, 
sandwiches en PET-flesjes. 

 
Wat zijn passanten? 
A mensen die een winkel binnenlopen en nog niet weten wat ze gaan kopen 
B mensen die langs een winkel lopen en misschien in een impuls iets gaan kopen 
C mensen die speciaal voor alle producten naar een bepaalde winkel komen 
D mensen die speciaal voor een bepaald product naar een winkel komen 
 
In het artikel is sprake van een ”convenience assortiment”. 

 Wat betekent “convenience assortiment” in dit artikel? 
 
In de onderstaande grafiek wordt de verkoop van sandwiches, diverse snacks en  
broodjes gezond in Nederlandse benzinestations weergegeven. 
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Legenda: 

 
 
Vergelijk de verkooppercentages van de drie producten in de tijd. 

 Welke trend is in de grafiek af te lezen in het voedingsgedrag van de consument? 
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