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

CHOCOLADEMELK 

Hieronder is een etiket van ChocoMelk afgebeeld. 
 

ChocoMelk 
chocolademelk (UHT) 

goed schudden voor gebruik 
koel serveren 

Ingrediënten: 
Ged. afgeroomde melk, suiker, cacao (1,9%), 

stabilisator (carrageen). 
voedingswaarde per 100 ml product 

energie 
 

380 kJ 
90 kcal 

eiwi�en 3,6 g 
koolhydraten 13,0 g 
ve�en 2,7 g 

na opening max.  
3 dagen houdbaar in de koelkast 

inh. 0,2 liter e 
 

 
Op de verpakking van ChocoMelk staat de afkorting UHT vermeld. 
Over welke eigenschap van chocolademelk geeft deze afkorting informatie? 
A over de energiewaarde 
B over de manier van conserveren  
C over de voedingswaarde 
D over het aantal milliliters in de verpakking 
 
ChocoMelk bevat 2,7 gram vet per 100 ml product. 
Met welk vetgehalte komt dit het meest overeen? 
A met het vetgehalte van karnemelk 
B met het vetgehalte van slagroom 
C met het vetgehalte van volle melk 
 
Na opening van de verpakking is de chocolademelk beperkt houdbaar. 
Waardoor wordt de beperkte houdbaarheid vooral veroorzaakt? 
A door teruglopende viscositeit 
B door uitzakken van cacaopoeder  
C door microbiologische veranderingen 
D door oxidatie van vetten 
 

1p  1 

1p  2 

1p  3 

A 
B 
C 
D 

 
 

A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X 
X

A 
B 
C 
D 

  (1) 



600017-1-621o 3  ga naar de volgende pagina 

Op de verpakking staat vermeld: 'na opening max. 3 dagen houdbaar in de koelkast'. 
Wat gebeurt er met de ChocoMelk als deze toch langer bewaard wordt? 
A gaat gisten 
B wordt ranzig  
C gaat schimmelen 
D wordt zuur  
 
De inhoud van de afgebeelde verpakking is 0,2 liter. 
Met hoeveel deciliter komt de inhoud van één pakje ChocoMelk overeen? 
A met 0,2 deciliter 
B met 2 deciliter 
C met 20 deciliter 
D met 200 deciliter 
 
Onder het kopje 'voedingswaarde' op de verpakking van ChocoMelk staat onder andere 
het eiwitgehalte vermeld. 

 Hoeveel gram eiwitten bevat de inhoud van één pakje ChocoMelk? Schrijf de 
berekening op. 

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

..........................................................................................................................................  
 
De ingrediënten in ChocoMelk zijn afkomstig van verschillende agrarische producten. 
Welke ingrediënten in de chocolademelk zijn van plantaardige herkomst? 
A de cacao en de melk 
B de melk en de suiker 
C de suiker en de cacao 
 
De inhoud van een pakje ChocoMelk is gemiddeld 0,2 liter. 

 Welke aanduiding geeft aan dat het om gemiddeld 0,2 liter gaat? 

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

1p  4 

1p  5 

2p  6 

1p  7 

1p  8 
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SINAASAPPELSAP 

Hieronder zijn de productgegevens van perssinaasappelen en van een pakje 
sinaasappelsap afgebeeld. 
 

 PERSSINAASAPPELEN 
Voedingswaarde per 100 g 

energie 
eiwit 
koolhydraten 
  waarvan suikers 
vet 
  waarvan verzadigd 
voedingsvezel 
natrium 

195 kJ (45 kcal) 
1,0 g 
11 g 
11 g 

0 g 
0 g 

1,0 g 
0 g 

percentage van de dagelĳks
aanbevolen  hoeveelheid: 

vitamine C 82% 49 mg  
 

puur sap 
sinaasappel 

uit geconcentreerd sinaasappelsap 

1 liter e 
Ingrediënt: 
sinaasappelsap uit geconcentreerd sinaasappelsap. 

Ongeopend zonder koeling ten minste houdbaar tot: zie 
bovenzĳde. Na openen beperkt houdbaar. 

Koel bewaren en serveren. 
Voor gebruik goed schudden. 

voedingswaarde per 100 ml 
energie 175 kJ (40 kcal) 
eiwit 0,5 g 
koolhydraten 9,0 g 
  waarvan suikers 9,0 g 
vet 0 g 
  waarvan verzadigd 0 g 
voedingsvezel 0 g 
natrium 0 g 

Percentage van de aanbevolen dagelĳkse hoeveelheid: 
vitamine C 50% 30 mg  

 
Een pakje sinaasappelsap is, ongeopend, lang houdbaar. 
Welke conserveringsmethode is hierbij toegepast? 
A pasteurisatie 
B sterilisatie 
C suikertoevoeging 
 
Op de verpakking van het sinaasappelsap staat de aanduiding 'uit geconcentreerd 
sinaasappelsap'. 

 Welk bestanddeel van sinaasappelsap wordt tijdens het concentreren van het sap 
grotendeels verwijderd? 

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

1p  9 

1p  10 
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Waardoor wordt de energie die 100 milliliter sinaasappelsap bevat, voornamelijk 
geleverd? 
A door de koolhydraten 
B door het eiwit 
C door het water 
 
Tijdens de bereiding van pakjes sinaasappelsap gaat vitamine C verloren. 
Voor welke bewerking geldt dit vooral? 
A voor het afvullen  
B voor het koelen 
C voor het transporteren 
D voor het verhitten 
 
Bij de bereiding van sinaasappelsap uit perssinaasappelen blijft pulp over. 
Leid uit de productgegevens af hoeveel gram suiker de pulp per 100 gram bevat.  
A   2 gram 
B   9 gram 
C 11 gram 
 
Zowel op het etiket van de perssinaasappelen als op het etiket van het sinaasappelsap 
staat het vitamine C gehalte in procenten van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid 
vermeld.  

 Hoeveel bedraagt de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine C, uitgaande van 
de gegevens op het etiket van de perssinaasappelen? Schrijf de berekening op. 
Antwoord op een heel cijfer afronden. 

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

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

HACCP OP DE GROENSCHOOL 

Een VMBO-groenschool wil voor het vak ‘Verwerking Agrarische Producten’ een  
HACCP-plan invoeren. De leerlingen van de vierde klas krijgen de opdracht informatie 
over HACCP te verzamelen. 
 
Bij welke organisatie kunnen de leerlingen het best naar gegevens over HACCP 
informeren? 
A bij de ARBO-dienst 
B bij de gemeentelijke reinigingsdienst 
C bij de Onderwijsinspectie 
D bij de Voedsel en Waren Autoriteit 
 
Welk onderwerp valt onder de regelgeving voor HACCP? 
A brandveiligheid 
B opslagcondities van producten 
C productdeclaraties 
D tilvoorschriften 
 

1p  11 

1p  12 

1p  13 

2p  14 

1p  15 

1p  16 
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HACCP-voorschriften betreffen onder andere ook de reiniging van productieruimten.  
De leerlingen besluiten een aantal voorschriften op te stellen voor de reiniging van het 
lokaal. Zo moet aan het einde van elke VAP-les de vloer van het lokaal goed gereinigd 
zijn. 
Er liggen twee reinigingsvoorschriften. Deze zijn in onderstaand schema opgenomen. 
 
 voorschrift 1 voorschrift 2 

voorreinigen door vegen door voorspoelen 

hoofdreiniging met chloorbleekloog met allesreiniger 

desinfectie met alcohol niet nodig 

drogen met hete lucht met een trekker 

eindcontrole visueel bepaling kiemgetal 

 
Je bent het niet eens met de voorschriften zoals deze hierboven geformuleerd zijn omdat 
er fouten in staan en je besluit beide voorschriften te combineren tot één juist voorschrift. 

 Formuleer in onderstaand schema het juiste voorschrift. Maak gebruik van de 
 onderdelen uit de voorschriften 1 en 2. 
 

 voorschrift  

voorreinigen   

hoofdreiniging   

desinfectie  

drogen  

eindcontrole  

 
Na enkele weken besluiten de leerlingen een nieuw aandachtspunt in te voeren:  
de persoonlijke hygiëne van de gebruikers van het VAP-lokaal. 
De maatregelen worden verplicht gesteld aan iedereen die het VAP-lokaal binnenkomt. 
Ze moeten haalbaar en betaalbaar zijn en natuurlijk te maken hebben met hygiëne. 

 Noem drie maatregelen die aan bovenstaande eisen voldoen. 

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

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

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

2p  17 

3p  18 
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RESIDU OP DRUIVEN 

Hieronder staat de tekst van een waarschuwingsadvertentie over druiven. 
 

WAARSCHUWING 
Te hoog residugehalte 

op Grapo 
druiven uit Turkĳe. 

Geconstateerd is dat Grapo druiven uit Turkĳe (pitloze wi�e 
druiven) verkocht in een plastic bakje van 500 gram met 
deksel onder de merknamen "Grapeland" en "Santop" of met 
merkloos etiket, voorzien van streepjescode 8723712779250 en 
8911841780014, te hoge residugehaltes aan 
gewasbeschermingsmiddelen beva�en. Deze druiven zĳn 
aangeboden in de winkels van diverse supermarktketens.  
Dringend wordt aangeraden deze druiven niet te 
consumeren. 
Indien u het etiket van de druiven gekocht in een supermarkt 
(s.v.p. naam van de supermarkt vermelden), uw naam, 
woonplaats en uw bankrekeningnummer opstuurt naar 
Antwoordnummer 68, 5723 JH Haarlem (postzegel niet nodig) 
onder vermelding van "Recall Happy Grapes b.v.", wordt uw 
aankoopbedrag gerestitueerd. 

Voor meer informatie kunt u bellen naar 
telefoonnummer 069 – 561 23 00 

 
 
In de advertentie wordt gesproken over een residugehalte. 

 Wat is een residu? 

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

..........................................................................................................................................  
 
De lezer van de advertentie wordt dringend aangeraden de druiven niet te consumeren. 
Wat betekent dit concreet voor de consument? 
A De druiven kunnen beter niet gegeten worden. 
B De druiven kunnen Salmonellavergiftiging veroorzaken. 
C De druiven mogen niet geconserveerd worden. 
D De druiven zijn niet geschikt als garnering. 
 
Het etiket van de druiven kan worden teruggestuurd onder vermelding van "Recall Happy 
Grapes b.v." 
Wat wordt in de voedingsmiddelensector verstaan onder een recall-actie? 
A een gratis telefoonnummer 
B een gratis proefmonster 
C een reclame-actie 
D een terughaal-actie 
 

1p  19 

1p  20 

1p  21 



600017-1-621o 8  ga naar de volgende pagina 

APPELSTROOP 

Hieronder staat een etiket van Rinse Appelstroop afgebeeld. 
 

Rinse Appelstroop 
Ingrediënten: 
suikerbietensap, appelsap, citroensap, geleermiddel: (appel) pectine. Vruchtgehalte: 160 g 
appels per 100 g rinse appelstroop. Totaal natuurlĳk suikergehalte: 55% (dit zĳn de 
natuurlĳke suikers van de suikerbieten en appels).  
Droog bewaren.  
Voedingswaarde per 100 gram. 
voedingswaarde appelstroop jam pindakaas suikerstroop 
energie in kJ 1115 1008 2709 1238 
eiwit in g 2,3 0,2 26,2 0,0 
koolhydraten in g 63,3 60 16,2 74,0 
  wv. suikers in g 56,2 49,8 10,1 74,0 
ve�en in g 0,0 0,0 53,1 0,0 
  wv. verzadigde vetzuren in g 0,0 0,0 6,6 0,0 
voedingsvezels in g 3,0 0,2 1,3 0,0 
natrium in g 0,06 0,03 0,25 0,0 
ĳzer in mg 7,7  * 0,4 2,9 0,0 
vruchtgehalte in g per 100 g 160 60 0,0 0,0 

NETTO 350 g e 
*  = 55% van de dagelĳks aanbevolen hoeveelheid ĳzer. 

Tenminste houdbaar tot: zie deksel.  
 
Appelstroop is buiten de koelkast lang houdbaar, ook na opening. 
Waardoor wordt deze houdbaarheid na opening vooral veroorzaakt? 
A door de verhitting van de appelstroop tijdens de bereiding  
B door de hoge refractie van de appelstroop  
C door de gebruikte verpakking van de appelstroop 
D door het hoge ijzergehalte van de appelstroop 
 
De appelstroop bevat onder andere geleermiddel. 
Wat is de functie van geleermiddel in de appelstroop? 
A het verbeteren van de kleur 
B het verbeteren van de smaak 
C het verhogen van de viscositeit 
D het verlagen van het kiemgetal 
 
Voor de bereiding van appelstroop is een bepaalde hoeveelheid appels nodig. 

 Hoeveel gram appels is nodig voor de bereiding van 350 gram appelstroop? Schrijf de 
berekening op. 

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

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

1p  22 

1p  23 

2p  24 
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Het eiwitgehalte van pindakaas is veel hoger dan dat van appelstroop. 
 Hoeveel maal is het eiwitgehalte van pindakaas hoger? Schrijf de berekening op. 

Antwoord op één cijfer achter de komma afronden. 

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

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

..........................................................................................................................................  
 
Volgens de productinformatie op het etiket bevat appelstroop 56,2 gram suikers per 
100 gram product. 

 Hoeveel gram overige koolhydraten bevat appelstroop per 100 gram? Schrijf de 
berekening op. Antwoord op één cijfer achter de komma afronden. 

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

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

..........................................................................................................................................  
 
De tabel op het etiket geeft informatie over het koolhydraatgehalte van andere producten.  
Welke bewering is juist? 
A De koolhydraten in suikerstroop bestaan alleen uit suikers. 
B Het suikergehalte van jam is hoger dan dat van appelstroop. 
C Jam bestaat voor bijna honderd procent uit suiker. 
D Suikerstroop bevat alleen koolhydraten en eiwitten.  
 
De tabel op het etiket van appelstroop geeft ook informatie over het vetgehalte van 
andere producten. 
Wat zegt de tabel over het vetgehalte van de producten? 
A Appelstroop, jam en suikerstroop bevatten alleen onverzadigde vetzuren. 
B Appelstroop, jam en suikerstroop bevatten geen vetten. 
C Het vetgehalte van pindakaas is ongeveer tweemaal zo hoog als het suikergehalte. 
D Pindakaas bevat meer koolhydraten dan vetten. 
 

2p  25 

2p  26 

1p  27 

1p  28 
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ZUURKOOL 

Zuurkool wordt vaak in kunststof verpakt. Hieronder is een verpakking van zuurkool 
afgebeeld. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De productie van zuurkool bestaat voor het grootste deel uit een verzuringsproces. 
Welk bestanddeel in de kool wordt tijdens de verzuring vooral omgezet? 
A eiwit 
B koolhydraten 
C vezels 
D vitamine C 
 
Tijdens de productie van zuurkool wordt aan de witte kool 1,5% keukenzout toegevoegd.  

 Hoeveel zout moet worden toegevoegd aan 800 gram witte kool? Schrijf de 
berekening op. 

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

..........................................................................................................................................  
 
Het toevoegen van zout aan de kool is aan een maximum gebonden. 

 Wat kunnen de gevolgen voor de melkzuurbacteriën zijn als er meer dan 1,5% zout 
wordt toegevoegd? 

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

1p  29 

2p  30 

1p  31 

NETTO GEWICHT: 520 g 
 

UITLEKGEWICHT: 500 g 
 

NATUREL ZUURKOOL 
 

Ingrediënten: 
Wi�e kool en zout 
 

KOEL EN DONKER BEWAREN. 
 

Zuiver natuurlĳk, geen geur-, 
kleur- of smaakstoffen 
toegevoegd. 
Bevat geen conserveermiddelen 
conform de warenwet. 
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Het verzuringsproces van witte kool is een bacteriologisch proces.  
Welke groep bacteriën is voor de verzuring verantwoordelijk? 
A aerobe bacteriën 
B anaerobe bacteriën 
C thermofiele bacteriën 
D thermoresistente bacteriën 
 
Tijdens de bereiding van zuurkool verandert de pH van de kool. 

 Teken hieronder in de grafiek het verloop van de pH van de kool tijdens het 
verzuringsproces. 
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Na de verzuring wordt zuurkool soms verpakt in kunststof zakjes en daarna 
geconserveerd. 

 Door welke hittebehandeling wordt deze zuurkool langer houdbaar gemaakt? 

..........................................................................................................................................  
 
Tijdens de productie van zuurkool is er onder andere sprake van osmose. 
Welke stof is hiervoor vooral verantwoordelijk? 
A keukenzout 
B melkzuur 
C vitamine C 
D zuurstof 
 
Yoghurt en zuurkool worden beide gemaakt met behulp van melkzuurbacteriën. Voor de 
productie van yoghurt wordt een reincultuur van melkzuurbacteriën aan de melk 
toegevoegd. 
Waardoor komen de melkzuurbacteriën, voor de productie van zuurkool, in de kool 
terecht?  
A door luchtinfectie 
B door natuurlijke flora op de kool 
C door toevoeging van een reincultuur 
D door toevoeging van een melkzuuroplossing 
 

1p  32 

2p  33 

1p  34 

1p  35 

1p  36 
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TARWE EN MACARONI 

De basisgrondstof voor de productie van macaroni is tarwe. Door verschillende manieren 
van bewerken kunnen er verschillende soorten macaroni geproduceerd worden. Zoals 
bijvoorbeeld volkoren macaroni. 
 
Hieronder staan de productinformatie van volkorenmacaroni en van 4 granen macaroni 
afgebeeld. 
 

volkoren macaroni 
Ingrediënten: 

volkoren tarwegriesmeel. 
voedingswaarde per 

100 gram ongekookte pasta 
energie 
 

1305 kJ 
305 kcal 

eiwit 
koolhydraten 
  waarvan suikers 
vet 
  waarvan verzadigd 
voedingsvezel 
natrium 

11,3 g 
61,0 g 

0,9 g 
2,0 g 
0,4 g 

10,3 g 
0,008 g 

vitaminen 
B1 
niacine 

 

0,46 mg  33%* 
5,1 mg  28%* 

mineralen 
fosfor 
ĳzer 
magnesium 

 
340 mg  43%* 
3,3 mg  24%* 

128 mg  43%* 

* % van de Aanbevolen Dagelĳkse 
Hoeveelheid (ADH) 

Heb je vragen of suggesties? 
Bel of mail naar de klantenservice. 

Telefoonnummer: 0800-4589997 
e-mail: klantenservice@macaroni.nl  

 
 

4 granen macaroni 
Ingrediënten:  
volkorentarwemeel, tarwegriesmeel, 
havermeel, roggemeel, maïsmeel.   

voedingswaarde per  
100 gram ongekookte pasta  

energie  
 

1485 kJ  
350 kcal  

eiwit  
koolhydraten  
  waarvan suikers  
vet  
  waarvan verzadigd  
voedingsvezel  
natrium  

10,8 g  
72,4 g  

4,8 g  
1,9 g  
0,4 g  
3,4 g  

0,003 g  

Heb je vragen of suggesties?  
Bel of mail naar de klantenservice.  

Telefoonnummer: 0800-4589997  
e-mail: klantenservice@macaroni.nl   
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Welke voedingsstof bevat droge macaroni het meest? 
A fosfor 
B koolhydraten 
C magnesium 
D vet 
 
Volkorenmacaroni bevat ruim 15% minder energie dan 4 granen macaroni. Voor een 
gedeelte wordt dit verschil veroorzaakt door het gehalte aan voedingsvezel. 
Door welke andere voedingsstof van de macaroni wordt dit verschil vooral veroorzaakt? 
A door het eiwit  
B door de koolhydraten 
C door het natrium 
D door het vet 
 
Macaroni behoort tot de zogenaamde pastaproducten. 
Welk bestanddeel is kenmerkend voor pastaproducten? 
A eiwit 
B vet 
C zetmeel 
 
Ongekookte macaroni is lang houdbaar.  

 Welke levensvoorwaarde voor micro-organismen ontbreekt waardoor ongekookte 
macaroni lang houdbaar is? 

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

1p  37 

1p  38 

1p  39 

1p  40 
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Dwarsdoorsnede van
een tarwekorrel 

Hieronder is een tarwekorrel afgebeeld. 
 

 
 
Volkoren meel bevat de meelkern. 
Welk ander deel of welke andere delen van de korrel bevat volkoren meel nog meer? 
A kiem 
B zemel 
C zemel en kiem 
D zemel, kiem en baardje 
 
Tarwe wordt vaak opgeslagen in silo’s.  

 Noem twee factoren die ervoor zorgen dat de tarwe tijdens de opslag niet 
beschimmelt.  

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

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

1p  41 

2p  42 

baard

kiem

zemel
(vliesje)

meelkern 
(h t(het binnenste)
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ZUIVELBOERDERIJ 

Joleen werkt zaterdags op een zuivelboerderij. Ze assisteert bij de bereiding van kaas en 
yoghurt. Soms helpt ze mee in het veehouderijgedeelte van het bedrijf. Na sluiting moet 
Joleen nog opruimen en de productieruimte, de winkel en het toilet schoonmaken. 
  
Op de vloer van de productieruimte zijn veel kalkplekken aanwezig. 
Welk middel kan Joleen het best gebruiken om de kalkplekken te verwijderen? 
A chloor 
B schoonmaakazijn 
C schuurmiddel 
D soda 
 
In een kast op de zuivelboerderij zijn alle schoonmaakmiddelen opgeslagen. 
Er staan reinigingsmiddelen en middelen die gebruikt worden voor desinfectie. 

 Kruis in de tabel aan welke middelen het best voor reiniging kunnen worden gebruikt 
en welke voor desinfectie. 

 
naam reiniging desinfectie 

chloorbleekloog   

ontkalker   

70%-ige alcohol   

afwasmiddel   

groene zeep   
 
Hieronder is een pictogram afgebeeld dat op het etiket van één van de reinigingsmiddelen 
staat. 
 

 
 

 Wat betekent dit pictogram? 

..........................................................................................................................................  
 
De baas van Joleen verplicht haar tijdens het reinigen en desinfecteren de persoonlijke 
beschermingsmiddelen te gebruiken. 

 Noem twee voorbeelden van persoonlijke beschermingsmiddelen die Joleen moet 
gebruiken. 

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

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

1p  43 

2p  44 

1p  45 

1p  46 
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Soms werkt Joleen ook mee in het veehouderijgedeelte van het bedrijf. Voordat ze daarna 
de productieruimte van het zuivelgedeelte weer binnen gaat, kleedt ze zich om. Ze wast 
haar handen met zeep en wrijft ze daarna in met een alcoholoplossing. 

 Waarom moet Joleen haar handen inwrijven met een alcoholoplossing na het wassen 
met zeep? 

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

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

MICROBIOLOGIE 

Voor het bereiden van sommige producten worden micro-organismen, zoals bacteriën 
gebruikt. 

 Noem twee producten waarbij bacteriën worden gebruikt voor de bereiding. 

..........................................................................................................................................  
  
 
Veel micro-organismen vormen sporen. Het doel van deze sporenvorming kan 
verschillend zijn. 

 Welk micro-organisme vormt sporen met als doel te overleven onder ongunstige 
omstandigheden? 

..........................................................................................................................................  
 
Onderstaande groeicurve geeft een beeld van de groei van micro-organismen bij 
verschillende temperaturen. 
 

0 10 20 30 40
temp (˚C)

groei

 
 

 Welke temperatuur is in deze groeicurve de minimumtemperatuur? 

..........................................................................................................................................  
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HYGIËNE 

Hieronder is een artikel afgebeeld. 
 

Aantal voedselgerelateerde ziekten in Europa neemt toe 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) registreert sinds 1980 
jaarlĳks voedselgerelateerde ziekten zoals besme�ingen veroorzaakt 
door Salmonella en Campylobacter.  
In het onlangs verschenen rapport meldt de organisatie dat het aantal 
voedselgerelateerde ziekten in Europa toeneemt. 
Veertig procent van de besme�ingen vindt plaats in het huishouden. 
Volgens de WHO zĳn voedselinfecties in bĳna alle gevallen te 
voorkomen door bĳvoorbeeld voldoende verhi�ing, ople�endheid bĳ 
rauwe producten, het voorkomen van kruisbesme�ing, goed bewaren 
en adequate hygiënische bereiding. 
  

 
Ziekten die veroorzaakt worden door voedsel, noemen we voedselgerelateerde ziekten. 
Voedselgerelateerde ziekten zijn onder andere te voorkomen door producten op een 
goede manier te bewaren. 
Welke van de volgende manieren van bewaren heeft een verhoogd risico op 
voedselinfectie? 
A augurken op zoetzuur in de koelkast 
B gevulde koeken bij kamertemperatuur 
C huzarensalade bij kamertemperatuur 
D slagroomtaart in de diepvries 
 
'Voldoende verhitting' is geen duidelijke aanduiding om voedselinfectie door bijvoorbeeld 
Salmonella te voorkomen. 
Welke kerntemperatuur is minimaal vereist om besmetting door Salmonella in kipfilet te 
voorkomen? 
A  37 °C 
B  70 °C 
C 100 °C 
D 121 °C 
 
In het artikel wordt gesproken over kruisbesmetting. 
Waardoor kan kruisbesmetting worden voorkomen? 
A door alle materialen voldoende te desinfecteren 
B door alle producten homogeen te mengen 
C door magere en vette producten gescheiden te houden  
D door rauwe en bereide producten gescheiden te houden 
 
Welke handeling verkleint de kans op besmetting? 
A alleen natuurlijke ingrediënten gebruiken  
B de grondstoffen voldoende klein snijden 
C de producten volgens voorschrift verhitten 
D op economisch verantwoorde wijze inkopen 
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Welk ziektebeeld kan wijzen op een voedselinfectie?  
A blaren in de mond 
B bloedarmoede 
C Engelse ziekte 
D maag- en darmklachten 
 

KOOLHYDRAATARM BROOD 

Koolhydraatarm brood is één van de broodvarianten op de markt. Onderstaande folder 
geeft nadere informatie. 
 

Lekker & Slank 
 Koolhydraatarm 
Lekker & Slank is een nieuw brood exclusief gebakken door uw ambachtelĳke bakker.  
Lekker & Slank hee� ten opzichte van regulier brood een duidelĳk lager koolhydraatgehalte,  
het bevat slechts 15,3% koolhydraten. 

Ingrediënten 
Lekker & Slank is een koolhydraatarm brood gebakken met alleen natuurlĳke grondstoffen zoals 
tarwe, zonnebloempi�en, lĳnzaad en soja. Tarwe is vezelrĳk, stimuleert de darmwerking en zorgt 
voor een lekkere smaak. Zonnebloempi�en en lĳnzaad beva�en meervoudig onverzadigde 
vetzuren en helpen het cholesterolgehalte op peil te houden. Soja bevat veel plantaardig eiwit en 
hee� hierdoor een hoge voedingswaarde. 

Bewegen 
Overgewicht ontstaat sneller dan u denkt. Het is van belang uw gewicht goed in balans te houden. 
Bĳ gezond leven hoort bewegen. Bewegen is niet alleen belangrĳk om meer energie te verbruiken 
en dus gemakkelĳker op gewicht te blĳven, maar ook voor uw gezondheid als geheel. 

Bewaaradvies 
Lekker & Slank is gebakken met alleen natuurlĳke grondstoffen en blĳ� lang smakelĳk en mals.
U kunt dit brood ook goed in de vriezer bewaren. 

Geschikt voor een koolhydraatarm menu  
 

 Hoeveel gram koolhydraten bevat één snee brood van 35 gram? Schrijf de berekening 
op. Antwoord op één cijfer achter de komma afronden. 

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

..........................................................................................................................................  
 
In het artikel worden meerdere grondstoffen genoemd, die gebruikt worden voor de 
bereiding van koolhydraatarm brood. 

 Welk van de genoemde grondstoffen is afkomstig van een peulvrucht? 

..........................................................................................................................................  
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De energie die een product levert, wordt voornamelijk bepaald door de samenstelling van 
het product. Zo leveren één gram eiwit en één gram koolhydraten elk 4 kcal. Eén gram vet 
levert 9 kcal. 
 

broodsoort eiwit in g  
per 100 g brood 

vet in g 
per 100 g brood 

koolhydraten in g 
per 100 g brood 

tarwebrood 8 2 43 

 
 Bereken met behulp van bovenstaande informatie de hoeveelheid energie die 

geleverd wordt door 100 gram tarwebrood. Schrijf de berekening op. 

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

..........................................................................................................................................  
 
In de folder wordt de term 'slank' gebruikt om het koolhydraatarm brood aan te prijzen. 
Maar alleen een laag gehalte aan koolhydraten betekent nog niet dat je er slank van 
wordt. 

 Welk standaardgegeven, dat je van koolhydraatarm brood slank wordt, ontbreekt in de 
productinformatie? 

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

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

2p  58 

1p  59 


