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 LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 38 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

Naam kandidaat __________________________________  Kandidaatnummer _______________

VERWERKING AGRARISCHE PRODUCTEN CSE KB 

Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSE KB bestaat uit twee deelexamens waarvan dit er één is. 
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 

KOP SOEP 

Hieronder is de productinformatie van kerriesoep afgebeeld. 
 

63 g / 3 zakjes à 21 g e 
Voedingswaarde per 100 ml 
bereid product 

energie 180 kJ (45 kcal) 
eiwit 0,5 g 
koolhydraten 6,0 g 
   waarvan suikers 1,0 g 
vet 2,0 g 
   waarvan verzadigd 1,0 g 
voedingsvezel 0 g 
natrium 0,43 g 

Ingrediënten na bereiding: 
water, groenten (tomaat, wortel, ui), 
aardappelzetmeel, glucose, croûtons, 
plantaardig vet, zout, smaakversterker 
(E621), 0,5% kerrie, suiker, rijst, 
melksuiker, melkeiwit, gistextract, 
plantaardige olie, kruiden, dierlijk 
vet, stabilisator (E340), aroma's. 
Bereiden: doe de inhoud van 1 zakje  
in een kop. Voeg al roerende 175 ml 
kokend water toe. 

 
 
Voor de bereiding van de soep is een bepaalde hoeveelheid water nodig. 

 Hoeveel ml water is nodig voor de bereiding van drie koppen kerriesoep? Schrijf de 
berekening op. 

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

..........................................................................................................................................  
 
Met behulp van de productinformatie kan worden berekend, wat de samenstelling van het 
bereide product zal zijn. 

 Hoeveel gram vet bevat 350 ml kerriesoep? Schrijf de berekening op. 

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

..........................................................................................................................................  
 
Welke conserveermethode is gebruikt bij dit soeppoeder? 
A blancheren 
B drogen 
C indikken 
D pasteuriseren 
 

2p  1 

2p  2 

1p  3 
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B 
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MICROBIOLOGISCH ONDERZOEK VAN OPPERVLAKKEN 

Om het kiemgetal te bepalen, zijn er verschillende methoden in omloop. 
Voor een vloeistof geldt dat het kiemgetal het aantal micro-organismen per ml is. Voor 
een vaste stof geldt dit per gram. Voor oppervlakken wordt het aantal micro-organismen 
bepaald per cm2. 
 
Het kiemgetal wordt bepaald in een petrischaal met als voedingsbodem Plate Count Agar. 

 Welke stof in de voedingsbodem zorgt ervoor dat deze bij afkoeling stolt? 

..........................................................................................................................................  
 
Op een pot met Plate Count Agar staat als dosering aangegeven: 38 gram per liter water. 

 Hoeveel P.C.A.-poeder is dan nodig voor de bereiding van 725 ml voedingsbodem? 
Schrijf de berekening op. 

..........................................................................................................................................  
 
De reageerbuizen voor de fysiologische zoutoplossing hebben elk een inhoud van 15 ml. 
In totaal is 365 ml steriele fysiologische zoutoplossing in voorraad. Tijdens het vullen van 
de buizen gaat 20 ml zoutoplossing verloren. 

 Hoeveel buizen kunnen dan nog gevuld worden? Schrijf de berekening op. 

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

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

1p  4 

2p  5 

2p  6 
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PIZZA 

Hieronder is de informatie opgenomen, die op de verpakking staat van een pizza. Deze 
informatie gaat over de bereiding, het gewicht, de samenstelling en de voedingswaarde 
van de pizza. 
 

 
 
Op de verpakking van de pizza zijn verschillende ingrediënten vermeld. 

 Welk ingrediënt heeft ervoor gezorgd dat de pizzabodem gerezen is? 

..........................................................................................................................................  
 
Op de verpakking van de pizza zijn verschillende baktijden vermeld. 

 Waarom worden er verschillende baktijden vermeld? 

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

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

1p  7 

1p  8 
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De pizza bevat vet.  
Welke van onderstaande vetten past in een cholesterolverlagend dieet? 
A enkelvoudig onverzadigd vet 
B meervoudig onverzadigd vet 
C verzadigd vet 
 
Vis bevat veel vitamine A. 

 Welke gebreksziekte kan ontstaan door gebrek aan vitamine A? 

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

 Hoeveel gram inktvisringen bevat de pizza? Schrijf de berekening op. 

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

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

MICROBIOLOGIE 

Bacteriën, schimmels en gisten zijn micro-organismen. Er zijn producten die gemaakt 
worden met één van deze micro-organismen. Micro-organismen kunnen ook bederf van 
producten veroorzaken. 
 
Voor de bereiding van sommige voedingsmiddelen zijn micro-organismen onmisbaar. 

 Noem twee van deze voedingsmiddelen.  

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

..........................................................................................................................................  
 
Een product als chocolade zal microbiologisch niet snel bederven. 
Welke levensvoorwaarde ontbreekt hiervoor? 
A temperatuur 
B water 
C zuurgraad 
D zuurstof 
 
In een petrischaal wordt een vloeibaar monster geënt voor het bepalen van het algemeen 
kiemgetal. 
Op welke wijze moet dit kiemgetal bepaald worden? 
A door kweken in een vloeibaar medium 
B door kweken op een coli-bodem 
C door kweken op een P.C.A.-bodem 
D door microscopisch onderzoek 
 

1p  9 

1p  10 

2p  11 

2p  12 

1p  13 

1p  14 
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CORNFLAKES, CUSTARD EN MAIZENA 

Hieronder staan drie verschillende producten uit de voedingsmiddelenindustrie. 
De drie producten worden gemaakt uit één en hetzelfde akkerbouwproduct. 
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Voor het bereiden van custardpudding voor vier personen is één liter melk nodig. 
Hoeveel dl melk is dat per persoon? 
A 1    dl 
B 2    dl 
C 2,5 dl 
D 5    dl 
 
Welk product heeft de hoogste viscositeit?  
A custardpap 
B custardpudding 
C custardvla 
 
Hoeveel custardpoeder is nodig voor het bereiden van één liter saus? 
A 10 – 12 gram 
B 20 – 30 gram 
C 25 – 30 gram 
D 50 – 60 gram 
 
De energie in custardpoeder wordt vooral geleverd door 
A eiwit. 
B koolhydraten. 
C vet 
 

STAGE LOPEN IN EEN VLEESWARENBEDRIJF 

Ted loopt stage in een vleeswarenbedrijf. Hier worden aan het eind van het 
productieproces de gesneden vleeswaren op een lopende band gelegd. De medewerkers 
pakken de vleeswaren van de band en leggen ze op een schaaltje. 
 
Voordat Ted de fabriek in mag, moet hij een witte jas aantrekken en een petje opzetten. 
Waarom moet dat? 
A om duidelijk zichtbaar te zijn 
B omdat hij het product controleert 
C voor de veiligheid 
D voor de hygiëne 
 
Overal in dit bedrijf dragen de werknemers schoenen met stalen neuzen. Deze dienen als 
persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 Noem nog twee persoonlijke beschermingsmiddelen die door de werknemers kunnen 
worden gebruikt. 

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

..........................................................................................................................................  
 
Tijdens zijn stage komt Ted op een afdeling waar verschillende specerijen zijn 
opgeslagen. 

 Aan welke opslagconditie moet deze afdeling minstens voldoen? 

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

1p  15 

1p  16 

1p  17 

1p  18 

1p  19 

1p  20 

1p  21 



500012-1-736o 8  ga naar de volgende pagina 

VOORBEHANDELEN VAN MELK 

Hieronder is de productinformatie van twee pakken halfvolle melk afgebeeld. Het verschil 
tussen de twee soorten melk is gelegen in de hittebehandeling die de melk heeft 
ondergaan. De samenstelling van de twee soorten melk is gelijk. 
 

 

 

pak 1 pak 2 
 

 Welke hittebehandeling heeft de melk van pak 1 ondergaan? 

..........................................................................................................................................  
 
Welk pak melk moet na het openen koel bewaard worden? 
A beide pakken 
B pak 1 
C pak 2 
 

 Tot welke groep micro-organismen behoren de sporen die pasteurisatie overleven? 

..........................................................................................................................................  
 
Beide pakken melk zijn nog maar voor de helft gevuld en ze staan in de koelkast. De 
koelkast heeft een temperatuur van 4 °C. 

 Kruis aan welke bacteriën zich bij deze temperatuur het best kunnen 
vermenigvuldigen. 

 

 thermofiele 
bacteriën 

mesofiele 
bacteriën 

psychrofiele 
bacteriën 

de melk in pak 1    

de melk in pak 2    
 

1p  22 

1p  23 

1p  24 

2p  25 
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Bij hittesterilisatie van melk veranderen sommige eigenschappen van de melk. 
 Kruis aan wat waar of niet waar is. 

 
Eigenschap waar niet waar 
De smaak van de melk verandert.   
Het vetgehalte van de melk verandert.   
De kleur van de melk verandert.   
 
Melk bevat onder andere vitamine A, B1 en D. 
Welke van deze vitamines zijn in vet oplosbaar? 
A vitamine A en D 
B vitamine A en B1 
C vitamine B1 en D 
 

DRINKBOUILLON 

Hieronder is de verpakking afgebeeld van een drinkbouillon.  
Het bouillonpoeder is verpakt in afzonderlijke zakjes van elk 3,5 gram. Het poeder dient in 
kokend water te worden opgelost. 
 

  
 

 
Op de verpakking staat: drinkbouillon in droge vorm. 

 Welke levensvoorwaarde voor de groei van micro-organismen ontbreekt in een zakje 
drinkbouillon? 

..........................................................................................................................................  
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 

2p  26 

1p  27 

1p  28 
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Na het toevoegen van kokend water aan de bouillonpoeder moet deze worden geroerd. 
Waarom moet dat? 
A om de bouillon af te koelen 
B om de bouillon te mengen 
C om de bouillon te steriliseren 
D om de bouillon te verwarmen 
 
De drinkbouillon bevat ook de smaakversterkers E621 en E631. 

 Wat betekent de letter E in de aanduidingen E621 en E631? 

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

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

1p  29 

1p  30 


