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

 
 

Voedselinfectie 
 
 
Jaarlijks overlijden honderden Nederlanders aan een voedselinfectie.  
Toch heeft het lichaam een aantal veiligheidssystemen ingebouwd om te zorgen 
dat we niet snel ziek worden van iedere kleine infectie. Het maagzuur is er één 
van. Ook de persoonlijke weerstand van iemand is belangrijk.  
Voedsel wordt tegenwoordig op grote schaal industrieel geproduceerd.  
De kleinste onzorgvuldigheid kan daardoor grote gevolgen hebben.  
De consument wil tegenwoordig het liefst zo natuurlijk mogelijke producten, 
zonder conserveermiddelen.  
Soms stelt men ook te veel vertrouwen in de moderne keukenapparatuur. Het 
idee dat de magnetron als een soort sterilisator werkt, is niet terecht. Vaak blijft 
de binnenkant van het opgewarmde voedsel veel te koud. 
 
 

1p 1 Veel consumenten geven de voorkeur aan producten met een zo natuurlijk 
mogelijke samenstelling.  
Waar wordt, tijdens de bereiding van deze producten, zo weinig mogelijk gebruik 
van gemaakt? 
A van additieven 
B van verse grondstoffen 
C van voorschriften uit de warenwet 
 

2p 2 Uit het artikel blijkt dat persoonlijke weerstand een belangrijke rol speelt bij het 
risico op een voedselinfectie. 

 Noem twee manieren om de persoonlijke weerstand te verhogen. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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1p 3 Bij de consumptie van voedingsmiddelen is er altijd een kans op voedselinfectie.  
Bij welke groep voedingsmiddelen is deze kans het grootst? 
A bij voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong 
B bij voedingsmiddelen van plantaardige oorsprong 
C bij beide groepen voedingsmiddelen is het risico even groot 
 

1p 4 Ook grootschalig geproduceerd voedsel kan voedselinfecties veroorzaken.  
De kleinste onzorgvuldigheid kan juist daar grote gevolgen hebben. 

 Noem hiervoor een reden. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 5 Om producten te conserveren, worden deze in de levensmiddelenindustrie vaak 
verhit. Hiervoor kunnen verschillende verhittingsmethoden gebruikt worden. 

 Welke verhittingsmethode is voldoende om voor zure producten een 
houdbaarheid van 1 à 2 jaar te garanderen? 

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

1p 6 Een magnetronoven wordt gebruikt om maaltijden te verwarmen, maar is niet 
geschikt om producten te steriliseren. 

 Waarom niet? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 7 Om de houdbaarheid van producten te verhogen kunnen meerdere maatregelen 
worden genomen. Vaak wordt gebruik gemaakt van hulpstoffen. 
Welke hulpstof zal men vooral aantreffen in vette producten?  
A anti-oxidanten 
B geleermiddelen 
C stabilisatoren 
 

1p 8 Soms kunnen mensen ernstig ziek worden door de gifstoffen die door  
micro-organismen in levensmiddelen worden geproduceerd. 
Hoe worden deze gifstoffen ook wel genoemd? 
A allergische stoffen 
B sporen 
C toxinen 
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Afwasmiddel 
 
 

 

 
1p 9 Het product, zoals hierboven beschreven, wordt veel gebruikt in de 

levensmiddelenindustrie. 
Waarvoor wordt het gebruikt? 
A voor desinfectie 
B voor reiniging 
C voor sterilisatie 
 

 
Schoontje afwasmiddel 

Met echt citroensap.  
Is krachtig tegen vet en geeft 

een stralend resultaat. 
De wasactieve bestanddelen 
zijn biologisch afbreekbaar. 

 
Waarschuwing 

Buiten bereik van kinderen bewaren. 
In geval van inslikken onmiddellijk een 

arts raadplegen en etiket tonen. 
 

Doseeradvies 
Eén kneepje Schoontje afwasmiddel 

(5 ml) is voldoende voor de hele vaat. 
 

 INFORMATIE 
 Afwasmiddel citroen               500 ml 
 
 Productgegevens 
 anionogene oppervlakte-actieve stoffen 15-30% 
 niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen  < 5% 
 andere oppervlakte-actieve stoffen            < 5% 
 conserveermiddel, ethanol, kleurstof, parfum 
 
 Verpakkingsgegevens 
 papier: gebleekt 
 kunststof: polyethyleen, polypropyleen 
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1p 10 Op de verpakking van het afwasmiddel staat onder andere een doseeradvies. 
Wat wordt verstaan onder een doseeradvies? 
A een advies over hoe het middel gebruikt moet worden 
B een advies over hoe vaak het middel gebruikt mag worden 
C een advies over hoeveel middel per keer gebruikt moet worden 
 

1p 11 Volgens de productinformatie is het product gedeeltelijk biologisch afbreekbaar. 
Wat is een biologisch afbreekbare stof?  
A een stof die bestaat uit micro-organismen 
B een stof die door micro-organismen kan worden afgebroken 
C een stof die nooit belastend is voor het milieu 
D een stof die van bloemen en planten is gemaakt 
 

1p 12 Het product kan gevaarlijk zijn bij inwendig gebruik. 
 Waarom is het verstandig om het etiket aan de arts te laten zien, als iemand 

van dit middel heeft gedronken? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 13 Veel consumenten vinden het belangrijk dat een product biologisch afbreekbaar 
is. 
Welke delen van dit product zijn biologisch afbreekbaar? 
A de kunststof fles 
B de wasactieve bestanddelen 
C de gehele verpakking 
D het afwasmiddel en de verpakking 
 

2p 14 Schoontje afwasmiddel bevat een bepaald percentage anionogene oppervlakte-
actieve stoffen. 

 Hoeveel ml van deze stof bevat de fles maximaal? Schrijf de berekening op. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Appelmoes en jam 

 
1p 15 Veel producten worden geconserveerd door het toepassen van een combinatie 

van conserveermethoden. Hierdoor worden meerdere levensvoorwaarden van 
micro-organismen beïnvloed. 
Welke levensvoorwaarden van micro-organismen zijn beïnvloed bij een pot 
appelmoes die onbeperkt houdbaar is? 
A temperatuur, zuurgraad en water 
B temperatuur, water en zuurstof 
C zuurgraad, temperatuur en zuurstof 
D zuurgraad, zuurstof en water  
 

 

 
 
Sinds Flipje uit Tiel verdween, telt de 
Betuwe nog maar één jamfabriek: Geurts. 
Sinds 1888 in Dodewaard. Driehonderd 
verschillende soorten jam maken ze er, en 
appelmoes. 
 
Door onze verslaggever     
 
DODEWAARD 
 
Hij is zichtbaar trots op zijn nieuwe investering: een 
volautomatische appelmoeslijn, waarmee 72.000 kilo 
per dag gemaakt kan worden.  
Directeur D. Geurts van jam‐ en appelmoesfabriek 
Geurts in Dodewaard legt uit hoe de installatie 
werkt. Veel is er niet meer te zien van het 
productieproces. Het speelt zich af in roestvrijstalen 
ketels en pijpleidingen. 
Een werknemer op een vorkheftruck stort de appels 
buiten in de installatie. Vervolgens verdwijnen ze 
uit het zicht en worden volledig automatisch 
verwerkt. Aan het eind van het proces worden de 
potten gevuld. Er komen nauwelijks nog 
mensenhanden aan te pas. 
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1p 16 Bij de industriële productie van zowel jam als appelmoes speelt de refractie van 
het eindproduct een grote rol. 
Is de refractie van jam lager, gelijk aan of hoger dan de refractie van 
appelmoes? 
A lager 
B gelijk aan 
C hoger 
 

1p 17 Appelmoes en jam zijn beide van vruchten gemaakt, maar hebben een 
verschillende samenstelling. Toch zijn sommige producteigenschappen 
ongeveer gelijk. 
Welke producteigenschap is voor beide producten ongeveer gelijk? 
A de pH 
B het pectinegehalte  
C het suikergehalte 
 

1p 18 Zowel appelmoes als jam bevatten suiker.  
Welke suiker wordt bedoeld? 
A glucose 
B lactose 
C maltose 
D sacharose 
 

1p 19 In de jamfabriek wordt gedurende het hele jaar jam geproduceerd. Als er geen 
vers fruit verkrijgbaar is, wordt geconserveerd fruit gebruikt. 

 Noem twee manieren waarop vers fruit, dat bedoeld is als grondstof voor de 
industrie, kan worden geconserveerd. 

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

2p 20 Jam heeft een refractie van 63 - 65 °Brix. 
 Hoeveel gram suiker bevat een pot jam van 450 g minimaal? Schrijf de 

berekening op. Rond de uitkomst na boven af op een heel getal. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 21 Appels worden niet alleen verwerkt tot appelmoes, maar soms ook tot 
appelcompote of tot halvamoes. 
Op welk bestanddeel in de halvamoes heeft de aanduiding ‘halva’ betrekking? 
A op de hoeveelheid additieven  
B op de hoeveelheid appels 
C op de hoeveelheid conserveermiddel  
D op de hoeveelheid suiker  
 



 700017-1-650o 8 lees verder ►►►

1p 22 Eén van de producteigenschappen van zowel appelmoes als jam is de 
viscositeit van het product. 
Van welk product is de viscositeit het hoogst? 
A van appelmoes 
B van jam 
C van beide even hoog 
 

1p 23 Vele soorten jam worden als ‘extra jam’ op de markt gebracht. 
 Op welke eigenschap van de jam heeft de aanduiding ‘extra’ betrekking? 

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

1p 24 Na het schillen en snijden van appels is het risico aanwezig dat de appels bruin 
kleuren. Meestal is deze bruinkleuring ongewenst. 
Door welke behandeling is deze bruinkleuring te voorkomen? 
A door de appels af te spoelen met koud water 
B door de appels te besprenkelen met citroensap 
C door de appels te bestrooien met suiker en kaneel 
D door de appels zo snel mogelijk te drogen 
 
 

Kipfilet 
 
 
   Kipfilet 
      1 stuk 
 
Alle kipproducten worden gecontroleerd 
van boerderij tot supermarkt. Dit 
garandeert de kwaliteit van herkomst. De 
kwaliteit wordt bepaald door de voeding en 
de leefomstandigheden van de kippen. Het 
verpakken en transport van de 
kipproducten. Het unieke controlenummer 
op elke verpakking is het bewijs. 

 
Bereiding: 

In een pan ca. 12 minuten rondom braden. 
 
 
    Kip Consumentenservice 
    Postbus 100 
    1234 AB Barneveld 
    Internet: www.kip.nl 

 voedinswaarde per 100 g: 
Let op; geef schadelijke bacteriën geen 
kans. Zorg daarom dat deze bacteriën niet 
via de verpakking, uw handen of het 
keukengerei in uw eten terecht komen. 
Maak dit vlees door en door gaar om deze 
bacteriën uit te schakelen. 
 

 

  Energie  
  Eiwit 
  Koolhydraten 
  Vet 
 

 

490 kJ/120 Kcal
23,6 g

0 g
1,9 g
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1p 25 Op de productinformatie staat een controlenummer. Dit controlenummer wordt 
uniek genoemd. 

 Waarom wordt dit controlenummer uniek genoemd? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 26 Rauw kippenvlees kan besmet zijn met micro-organismen. 
Welke bacterie die voedselinfectie kan veroorzaken, komt in kippenvlees vooral 
voor?  
A Clostridium botulinum 
B Salmonella 
C Staphylococcus aureus 
D Streptococcus 
 

1p 27 Tijdens de bereiding van voedingsmiddelen in een productieruimte kunnen 
micro-organismen via kruisbesmetting worden overgebracht. 
Waarbij dient men extra op te passen voor kruisbesmetting?  
A bij het dragen van bedrijfskleding  
B bij het gebruik van reinigingsmiddelen  
C bij het gebruik van verpakkingsmaterialen  
D bij het gebruik van snij- en mengapparatuur in de productie 
 

1p 28 Op de buitenkant van kipfilet komen veel micro-organismen voor. 
Wat is de beste manier om micro-organismen op de buitenkant van kipfilet  
te doden? 
A de kipfilet afspoelen 
B de kipfilet diepvriezen 
C de kipfilet koelen 
D de kipfilet verhitten 
 

1p 29 Kipfilet is één van de vele artikelen die afkomstig zijn van slachtkuikens.  
Wat is een kipfilet? 
A een hele kip 
B drumsticks en kippenpoten 
C een uitgesneden stuk kippenborst 
D stukken kippenvlees met vel 
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Lunchroom 
 

     
  
Na het eindexamen werkt Marianne in een lunchroom.  
De verschillende producten in de lunchroom worden via zelfbediening verkocht. 
Marianne is verantwoordelijk voor de broodjesvitrine. 
 

1p 30 Voordat Marianne 's ochtends begint met werken, moet ze in de kleedruimte van 
de lunchroom enkele persoonlijke hygiënemaatregelen treffen. 

 Noem drie van die persoonlijke hygiënemaatregelen. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 31 Besmettingsbronnen voor voedsel zijn altijd en overal aanwezig. Dat geldt voor 
een gewone keuken, maar ook voor een lunchroom. 

 Noem drie besmettingsbronnen, die in een lunchroom aanwezig kunnen zijn.  
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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2p 32 Op vrijdagochtend komt een horecaleverancier verpakte en verse producten 
afleveren. Marianne moet deze producten controleren en op de juiste plaats 
opslaan. In onderstaande tabel staan de producten die geleverd worden.  

 Geef met een kruisje aan welke producten in de koelkast moeten worden 
opgeslagen. 

 
product koelkast 
koelverse afbakbroodjes  
rauwe kipfilet  
blikjes tonijn  
verse vleeswaren  
kilobakken huzarensalade  
tubes fritessaus  
 

2p 33 Vlak voor sluitingstijd van de lunchroom zijn een broodje filet americain en een 
broodje gezond overgebleven. Het broodje filet americain is besmeerd met 
halvarine en belegd met filet americain en sla. Het broodje gezond is niet 
besmeerd maar belegd met reepjes sla, tomaat, komkommer, ham, kaas en 
plakjes ei, gegarneerd met fritessaus. Beide broodjes zijn rond 16.00 uur 
klaargemaakt. 
In onderstaande tabel staat de houdbaarheid van de verschillende grondstoffen 
vermeld.  
 
grondstof maximale houdbaarheid in de koelkast 
brood 1 dag 
halvarine 4 weken 
filet americain consumeren op de dag van aankoop 
ham 4 dagen 
kaas 3 dagen 
gekookt ei 1 week 
gesneden groente 1 dag 
sla 2 dagen 
tomaat 1-2 weken 
komkommer 1-2 weken 
fritessaus 3 maanden 
 

 Waarom kan Marianne het broodje filet americain helemaal niet meer 
bewaren en het broodje gezond één dag? 

 
Het broodje filet americain kan niet bewaard worden omdat ................................. 
 
............................................................................................................................ 
 
Het broodje gezond kan één dag bewaard worden omdat .................................... 
 
............................................................................................................................ 
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2p 34 Eén van de werkzaamheden die Marianne dagelijks uitvoert, is het 
schoonmaken van de vitrine van de lunchroom. In de schoonmaakkast staan 
verschillende reinigings- en desinfectiemiddelen. 

 Geef met een kruisje aan of het product een reinigingsmiddel of een 
desinfectiemiddel is. 

 
product reinigingsmiddel desinfectiemiddel
waspoeder   
schuurmiddel   
chloorbleekloog   
schoonmaakazijn   
ammonia   
alcohol 70%   
 

1p 35 Er zijn veel producten in de handel, die ogenschijnlijk op elkaar lijken, maar in 
samenstelling verschillend zijn.  
Voorbeelden hiervan zijn: bak- en braadproducten, halvarine, margarine en 
boter. 
Van welk van deze producten is het vetgehalte meestal het hoogst? 
A van bak- en braadproducten 
B van boter 
C van halvarine 
D van margarine 
 

1p 36 Op dinsdagochtend na de weekendsluiting van de lunchroom komt de 
Keuringsdienst van Waren inspecteren. De ambtenaren van de Keuringsdienst 
komen onaangekondigd en controleren of de reiniging en desinfectie juist zijn 
uitgevoerd. Een van de voorwerpen die onderzocht worden, zijn de snijplanken. 

 Welke methode van microbiologisch onderzoek kunnen de ambtenaren 
hiervoor het best gebruiken? 

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

2p 37 De Keuringsdienst van Waren controleert niet alleen het effect van reiniging en 
desinfectie, maar ook een aantal andere punten. 

 Noem twee andere punten waarop de Keuringsdienst van Waren controleert. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Voedselinfectie 
 
 
Jaarlijks krijgen 4,5 miljoen Nederlanders diarree en worden 550.000 mensen 
ziek door besmet voedsel of besmet water. 
De boosdoeners zijn bacteriën, virussen en parasieten. Een veel voorkomende 
boosdoener is de Salmonella-bacterie. 
Jaarlijks sterven er 40 mensen door een salmonellainfectie. Meestal zijn dat 
heel oude mensen met een verzwakte weerstand. Eén van de meest 
voorkomende ziekteverschijnselen is diarree. De mensen met diarree zijn vooral 
kleine kinderen, tussen de 0 en 4 jaar. Kleine kinderen besmetten elkaar 
gemakkelijk. Vooral op scholen, in ziekenhuizen en kinderdagverblijven moet 
men daar voor oppassen. 
Besmet voedsel ontstaat in de keukens vaak door kruisbesmetting. 
50% van de 16 miljoen Nederlanders zegt hier ooit van gehoord te hebben en 
van deze groep zegt 33% er ook echt serieus op te letten. 
 
 

1p 38 In dit artikel wordt gesproken over voedselinfectie. 
Bij welk van de volgende producten is het risico op voedselinfectie het grootst? 
A bij eiersalade 
B bij oude kaas 
C bij vruchtensap 
D bij zuurkool 
 

2p 39 Van de 550.000 mensen die ziek worden van besmet voedsel of besmet water 
bezoekt slechts 15% een huisarts. De overige mensen worden beter zonder 
bezoek aan een huisarts. 

 Hoeveel Nederlanders worden na besmetting beter zonder bezoek aan een 
huisarts? Schrijf de berekening op. 

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

2p 40 Eén van de symptomen van voedselinfectie is diarree. 
 Noem nog twee symptomen die kunnen optreden bij voedselinfectie. 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Barbecue 
 
 
 

 
 
Barbecuegevoel belangrijker dan veiligheid 
 
De helft van de Nederlanders loopt het risico op een  
voedselinfectie na een barbecue. 
 
Een enquête in opdracht van het Voedingscentrum en de Voedsel‐  en  
Waren Autoriteit (VWA) toont aan dat de Nederlander niet kiest voor   
het veiliger voorgegaard vlees en niet let op de hygiëne. ʺIedereen geeft  
de voorkeur aan rauw vlees voor een ouderwets barbecuegevoelʺ, aldus  
een woordvoerder van het Voedingscentrum. Verder bestaat er  
een grote kloof tussen wat mensen denken en wat ze doen voor een  
schone en veilige barbecue. 
Driekwart van ruim 2000 ondervraagden zegt nooit ziek te zijn  
geworden, omdat ze strikt letten op hygiëne. Toch wast ongeveer  
de helft niet regelmatig de handen, gebruikt geen gescheiden bestek  
voor rauw en gaar vlees en bewaart overgebleven vlees dat buiten  
heeft gestaan voor een volgende dag. ʺAl deze handelingen vergroten  
de kans op voedselinfectie.ʺ Het Voedingscentrum en VWA  
beginnen deze week met de campagne ‘Barbecuen zonder buikpijn.’ 
 
 

1p 41 In het artikel “Barbecuegevoel belangrijker dan veiligheid” wordt een aantal 
hygiënische maatregelen genoemd. 
Naast het gebruik van voorgegaard vlees en schoon bestek wordt nòg een 
hygiënische maatregel genoemd.  
Welke maatregel is dat? 
A het gebruik van een veilige barbecue 
B het gebruik van een nieuwe barbecue 
C het vlees dat overblijft de volgende dag opbakken 
D het regelmatig wassen van de handen 
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1p 42 Eén van de gevaren van barbecuen is het verbranden of te donker kleuren van 
het vlees. De smaak wordt bitter en er ontstaat een afwijkende geur doordat de 
eiwitten in het vlees met suikers reageren. Bovendien ontstaan er stoffen die 
schadelijk zijn voor de gezondheid.  

 Hoe wordt de reactie genoemd, die voor deze verkleuring verantwoordelijk 
is? 

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

1p 43 Vlees dat op onvoldoende hygiënische wijze is bereid, kan mogelijk 
ziekteverwekkende micro-organismen bevatten.  
Hoe worden deze ziekteverwekkende micro-organismen ook wel genoemd? 
A pathogene micro-organismen 
B schimmels 
C thermofiele micro-organismen 
D virussen 
 

1p 44 In het artikel wordt een aantal hygiënische maatregelen genoemd. 
Waarom is het aan te raden om voorgegaard vlees te gebruiken om te 
barbecuen? 
A omdat voorgegaard vlees een hogere voedingswaarde heeft dan rauw vlees 
B omdat de smaak van voorgegaard vlees beter behouden blijft 
C omdat voorgegaard vlees minder vet bevat dan rauw vlees 
D omdat voorgegaard vlees een lager kiemgetal heeft dan rauw vlees 
 

2p 45 Om hygiënisch te kunnen werken zijn reiniging en desinfectie noodzakelijk.  
Een bepaalde groep desinfectiemiddelen bevat 4 - 8 vol % werkzame stof. 

 Hoeveel ml werkzame stof bevat een fles van 750 ml desinfectiemiddel uit 
deze groep maximaal? Schrijf de berekening op. 

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

1p 46 In het artikel wordt beweerd dat het gebruik van voorgegaard vlees op de 
barbecue veiliger is. Het vlees is wel gekookt, maar is niet steriel. 

 Hoe wordt de groep bacteriën genoemd, die het koken van vlees kan 
overleven? 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Kip in romige tandoori saus 
 

 
 

        

  
 
Inhoud 500 gram e 
 
Ingrediënten: 
kip (35%), bouillon, tomatenpuree, 
crème fraiche, paprika, ui, tarwe-
bloem, kokos, yoghurt, gemodificeerd 
maïszetmeel, plantaardige olie, tan-
doori kruiden, suiker, maltodextrine, 
kruiden en specerijen, peterselie, 
gemberpuree, zout, soja-saus, sambal 
oelek. 
 
voedingswaarde per 100 gram: 
energie                 533 kJ (128 kcal)
eiwit 8,0 gram
koolhydraat 7,0 gram
- waarvan suikers 2,5 gram
vet 7,5 gram
- waarvan verzadigd 5,0 gram
- enkelv. onverzadigd 2,0 gram
- meerv. onverzadigd 0,5 gram
vezel 0,5 gram
natrium 0,5 gram
 
Met toegevoegde vitaminen tot het 
oorspronkelijke gehalte. 
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3p 47 Maak met de gegevens op het etiket het kolommendiagram af. 
 

eiwit koolhydraat vet vezel natrium

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9

voedingsstof

gram

 
 

2p 48 Dit product bevat 35% kip. Kippenvlees bestaat gemiddeld voor 22% uit eiwit. 
 Hoeveel gram kipeiwit bevat 500 gram ‘Kip in romige tandoori saus’? Schrijf 

de berekening op. Rond het antwoord naar boven af op een heel getal. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

2p 49 De kip in romige tandoori saus bevat verschillende voedingsstoffen, zoals: vet, 
eiwit en koolhydraten. Daarnaast bevat het product water.  

 Hoeveel procent water bevat ‘Kip in romige tandoori saus’ maximaal? Schrijf 
de berekening op. Rond het antwoord naar boven af op een heel getal. 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Roomboter en margarine 
 
 
 

 

250 g e 
   tenminste houdbaar tot: zie zijkant 

 
Bevat 82% melkvet 
Gekoeld bewaren (max. 7 ºC) 

 
 
 

  
       plantaardig 
   vol van smaak      250 g e 
 
Voedingswaarde per 100 g product: 
energie 2970 kJ (720 kcal)
eiwit 0,2 g
koolhydraten 0,3 g
vet 80 g
 
Margarine bevat 80% vet 
 
Ingrediënten: plantaardige oliën en vetten*,  
water, zout 1%, emulgatoren (sojalecithine**, 
E471), droge melkbestanddelen, conserveer- 
middel (E200), voedingszuur (E330), aroma, 
kleurstof (E160a), 6,88 mcg vitamine A en  
0,075 mcg vitamine D3 per gram. 
*   Bevat sojaolie, geproduceerd met genetisch 
    gemodificeerde soja. 
** Uit genetisch gemodificeerd soja. 
 
Koel bewaren. 
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1p 50 De grondstof voor de bereiding van roomboter is room. 
Welke vetten komen in room voor? 
A alleen dierlijke vetten 
B alleen plantaardige vetten 
C dierlijke en plantaardige vetten 
 

1p 51 Voor de bereiding van margarine kunnen verschillende grondstoffen gebruikt 
worden. 
Welk product wordt veel gebruikt als grondstof voor de margarinebereiding? 
A boter 
B karnemelk 
C zonnebloemolie 
 

1p 52 Margarine wordt ook wel een emulsie genoemd. 
Waaruit bestaat een emulsie? 
A eiwit en water 
B vaste en vloeibare stof 
C vetten en olie 
D olie en water 
 

1p 53 Soms bevat margarine genetisch gemodificeerde soja. Deze informatie staat 
dan op de verpakking vermeld. 
Waarom staat deze vermelding op de verpakking? 
A om de extra kwaliteit aan te geven 
B omdat de smaak van de soja afwijkend is 
C omdat deze vermelding wettelijk verplicht is 
D omdat sommige mensen allergisch zijn voor soja 
 

1p 54 Margarine bestaat voor een gedeelte uit vetachtige stoffen. 
Hoeveel gram van deze stoffen bevat een pakje margarine van 250 gram 
ongeveer? 
A 10 gram  
B 80 gram  
C 200 gram  
D 250 gram  
 

1p 55 Boter en margarine moeten beide gekoeld bewaard worden. 
Bij welke temperatuur moet dit plaatsvinden? 
A bij -5 °C 
B bij  0 °C 
C tussen 2 °C en 7 °C 
D boven 15 °C 
 
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 56 Bij de bereiding van boter kunnen bepaalde stoffen worden omgezet door 
melkzuurbacteriën. 
Welk effect heeft dit op de pH van de boter? 
A de pH daalt 
B de pH stijgt 
C de pH verandert niet 
 

1p 57 Een lunchroom heeft in het assortiment belegde broodjes die bedoeld zijn voor 
mensen die bewust op hun gewicht willen letten.  
Welk product is het meest geschikt voor het besmeren van deze broodjes? 
A halvarine 
B margarine 
C roomboter 
 

1p 58 Margarine en halvarine zijn vaak verpakt in kunststof kuipjes. 
Wat is de beste manier om de lege kuipjes af te voeren? 
A in de gft afvalbak 
B in de oudpapierbak 
C met het chemisch afval 
D met het restafval 
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