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

 
 

Vet Wijzer 
 
Het voedingscentrum (www.voedingscentrum.nl) publiceert veel 
voorlichtingsmateriaal over de consumptie en de eigenschappen van vetten: één 
van de folders heet 'Vet Wijzer'. Hieronder staat een gedeelte van de tekst van 
de folder. 
 

Vet Wijzer 
Let op verborgen vet! 

 
Eet u, net als de meeste Nederlanders, te veel verzadigd (=verkeerd) vet? 
Als u vaak volvette kaas (48+), worst, koek, gebak of snacks neemt, eet u waarschijnlijk te veel 
verkeerd vet. U kunt het vet in deze producten niet zien, het zit in het eten verborgen. Zo bestaan 
volvette kaas en de meeste soorten worst voor bijna eenderde deel uit vet. 
Het eten van te veel verzadigd vet verhoogt de kans op hart- en vaatziekten. Met simpele 
aanpassingen in het dagelijkse eetpatroon kunt u gezonder en ook lekker eten. 
Let daarbij vooral op verborgen vet! 
 
Er is gezond en minder gezond vet. Het ezelsbruggetje Verzadigd = Verkeerd,  
Onverzadigd = Oké is een handig hulpmiddel voor een gezonder eetpatroon. 
 

 
Verzadigd vet = Verkeerd 
 
Verzadigd vet kan het cholesterolgehalte in 
het bloed laten stijgen. Dit vergroot de kans op 
hart- en vaatziekten. 
Verzadigd vet zit vooral verborgen in volvette 
kaas (48+), worst, vet vlees, volle 
melkproducten, koek, gebak, snacks en 
zoutjes. Ook in harde margarine en bak- en 
braadvet zit vooral verzadigd vet. 
 

 
Onverzadigd vet = Oké 
 
Onverzadigd vet verlaagt het 
cholesterolgehalte van het bloed en vermindert 
de kans op hart- en vaatziekten.  
Onverzadigd vet zit vooral in vloeibare 
vetsoorten. Of er goed vet in een product zit, 
is alleen op het etiket te zien. Check dus het 
etiket! 
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1p 1 In de tekst staat een aantal keren de term 'verborgen vet'. 
 Welk vet wordt hiermee bedoeld? 

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

1p 2 Als ezelsbruggetje geeft het Voedingscentrum aan: 
'Verzadigd vet = Verkeerd, Onverzadigd vet = Oké'. 
Consumptie van verzadigde vetten kan het cholesterolgehalte in het bloed 
verhogen. 

 Waarom is het niet goed als het cholesterolgehalte in het bloed gaat stijgen? 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

2p 3 In de tekst van de folder staat een aantal producten die veel verborgen 
verzadigde vetten bevatten.  

 Geef in onderstaande tabel met kruisjes aan of het product veel of weinig 
verzadigd vet bevat:  

 
2p 4 Voedingsmiddelen met een hoog vetgehalte hebben ook positieve 

eigenschappen. Ze zijn onder andere een bron van vetoplosbare vitamines. 
 Noem twee vitamines die in vet oplosbaar zijn. 

 
1 .....................................................................................................................  
 
2 .....................................................................................................................  

product bevat veel  
verzadigd vet 

bevat weinig  
verzadigd vet 

boterhamworst   
tonijn uit blik   
jam   
volle melk   
belegen kaas   
drop   
ketchup   
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1p 5 Ons lichaam kan niet zonder vetzuren. Vetten leveren essentiële vetzuren zoals 
linolzuur en linoleenzuur.  

 Wat zijn essentiële vetzuren? 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 6 Zuivelproducten kunnen verschillen in vetgehalte. 
Welk zuivelproduct heeft het hoogste vetgehalte? 
A boter 
B karnemelk 
C slagroom 
D volle melk 
 
Hieronder staat een tekst over verantwoord frituren. 
 

Ja, ik kom graag bij  
cafetaria’s die verantwoord frituren 

 
 
 
                         Spelregels verantwoord frituren 
                         Cafetaria’s die verantwoord frituren beperken zich niet alleen  
                         tot het gebruik van vloeibaar frituurvet, maar houden zich ook 
                         aan de 'Spelregels verantwoord frituren'.  
                         Het frituurvet wordt tijdig ververst, is altijd op de juiste  
                         temperatuur en van optimale kwaliteit. Meer informatie over de 
                         spelregels vindt u op www.friturenindehoreca.nl. 
 
 
 
 
 
 

1p 7 Cafetaria's die verantwoord frituren, doen dat in vloeibaar frituurvet in plaats van 
in vast frituurvet. 

 Waarom is het beter voor de gezondheid om producten te eten, die 
gefrituurd zijn in vloeibaar vet? 

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Microbiologisch onderzoek 
 
Microbiologisch onderzoek is een belangrijk onderdeel van de kwaliteitscontrole 
in de levensmiddelenindustrie. Micro-organismen kunnen de kwaliteit van 
producten nadelig beïnvloeden, maar zijn soms ook onmisbaar bij de bereiding 
ervan. 
 

 
 

1p 8 Om het kiemgetal van een product te bepalen, wordt vaak gebruik gemaakt van 
een voedingsbodem. Veel voedingsbodems bevatten agar-agar. 

 Wat is de functie van agar-agar in de voedingsbodem? 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 9 Tijdens de voorbereiding van het gieten van een petrischaal moet onder andere 
de vloeibare voedingsbodem worden gesterisileerd. 

 Waarom moet de voedingsbodem steriel zijn? 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 10 Bij microbiologisch onderzoek worden, naast algemene voedingsbodems zoals 
PCA, ook specifieke voedingsbodems gebruikt. 

 Wat wordt verstaan onder een specifieke voedingsbodem? 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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2p 11 Nadat met een pipet een bepaalde hoeveelheid monster in de petrischaal is 
gedaan, wordt de voedingsbodem op lauwwarme temperatuur in de schaal  
gegoten. 

 Geef twee redenen waarom de voedingsbodem lauwwarm moet zijn. 
 
1 .....................................................................................................................  
 
2 .....................................................................................................................  
 

2p 12 Aan een petrischaal die melk bevat wordt 15 ml voedingsbodem toegevoegd. In 
totaal is 0,75 liter voedingsbodem voorradig. Er wordt rekening mee gehouden 
dat 10% van de vloeibare voedingsbodem verloren gaat. 

 Hoeveel petrischalen kunnen dan gegoten worden? Schrijf de berekening 
op. 

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

2p 13 Een monster waarin een hoog kiemgetal wordt verwacht, wordt tien keer 
verdund. Van dit verdunde monster wordt met een pipet 1 ml in een petrischaal 
gedaan. Na drie dagen bebroeden worden er 400 kolonies geteld. 

 Wat is het kiemgetal van het oorspronkelijke monster? 
Schrijf de berekening op. 

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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1p 14 Eén van de meest gebruikte voedingsbodems in de microbiologie is PCA. 
Waarvoor staat de afkorting PCA? 
A Plate Control Agar 
B Plate Count Agar 
C Product Control Agar 
D Product Count Agar 
 

1p 15 Na het gieten en laten stollen van de voedingsbodem wordt de petrischaal 
ondersteboven in een broedstoof neergezet. 

 Waarom wordt de petrischaal ondersteboven neergezet? 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 16 Soms wordt er, na het toevoegen van een monster en na het stollen van de 
eerste laag voedingsbodem, nog een laag voedingsbodem gegoten. 
Van welke groep micro-organismen wordt op deze manier het kiemgetal 
bepaald? 
A van aerobe micro-organismen 
B van anaerobe micro-organismen 
C van osmofiele micro-organismen 
D van psychrofiele micro-organismen 
 

1p 17 Micro-organismen groeien niet allemaal even snel bij dezelfde temperatuur.  
Ze kennen een minimum-, een optimum- en een maximumtemperatuur.  
De groeisnelheid kan worden uitgezet in een grafiek. 
 
 

groei-
snelheid

temperatuur ( C)
0 5 37 45

 
 
Welke uitspraak over bovenstaande grafiek is juist? 
A Alle micro-organismen sterven af bij de optimumtemperatuur. 
B Boven de maximumtemperatuur blijft het kiemgetal gelijk. 
C Bij de maximumtemperatuur sterven alle micro-organismen direct af. 
D Onder de minimumtemperatuur is het kiemgetal van het product nul. 
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Temperatuurtabel 
 
In de grootkeuken en de horeca is het erg belangrijk om 
temperatuurvoorschriften nauwkeurig te volgen. 
Hieronder staat een temperatuurtabel die in de horeca wordt gebruikt. 
 
 
temperatuurtabel: 
 
diepgevroren 
diepgekoeld 
gekoeld 
gevaarlijke temperatuurzone 
(micro-organismen kunnen zich vermeerderen) 
warmhouden 
au bain-marie 
verhitten 
koken 
frituren 
 

 
 
 

= 
= 
= 
= 
 

= 
= 
= 
= 
= 
 

 
 
 

-18 
0 tot 4 
2 tot 7 

7 tot 55 
 

65 
80 tot 85 

75 
100 
175 

 

 
 
 
°C  of lager 
°C 
°C 
°C 
 
°C  of hoger 
°C 
°C  of hoger 
°C 
°C 
 

 
1p 18  Wat wordt verstaan onder 'au bain-marie'? 

A de maximum bewaartemperatuur van een product 
B de minimum bewaartemperatuur van een product 
C het indirect verwarmen in een waterbad 
D het verhitten in een stoombad 
 

1p 19 De temperatuur tussen 7 en 55 °C wordt in de tabel  
'gevaarlijke temperatuurzone' genoemd. In deze zone kunnen micro-organismen 
zich vermeerderen. 
Voor welke groep micro-organismen geldt dit vooral? 
A voor aerobe micro-organismen 
B voor anaerobe micro-organismen 
C voor mesofiele micro-organismen 
D voor psychrofiele micro-organismen 
 

1p 20 De zogenaamde 'kerntemperatuur' is in de horeca een bekend begrip.  
Deze geldt bijvoorbeeld voor snacks die gebakken zijn en in een vitrine bewaard 
worden.  
Wat zal de kerntemperatuur van deze snacks zijn? 
A minimaal 65 °C 
B minimaal 75 °C 
C 80 tot 85 °C  
D minimaal 100 °C 
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1p 21 Niet elke verhittingsmethode staat garant voor het doden van alle  
micro-organismen. 
Bij welke methode zullen, gedurende dezelfde tijd, de meeste micro-organismen 
worden gedood? 
A bij frituren in olijfolie 
B bij koken in een pan water 
C bij pasteuriseren in een warmwaterbad 
D bij verwarmen in een magnetronoven 
 

1p 22 Het invriezen van producten moet zo snel mogelijk gebeuren. Daarna moet het 
product bij constante temperatuur bewaard worden. Wanneer dit niet gebeurt, 
gaat dit ten koste van de kwaliteit. Vooral bij diepvrieskuikens is de kans dan 
groter dat er drip ontstaat. 
Wat wordt verstaan onder drip bij diepvrieskuikens? 
A dat het vlees door micro-organismen bederft 
B dat het vlees droog en taai wordt 
C dat er vochtverlies ontstaat tijdens het ontdooien 
D dat het vlees verkleurt 
 

1p 23 Waardoor zijn diepgevroren producten meerdere weken houdbaar? 
A doordat de enzymen in het product niet actief zijn 
B doordat de groei van de micro-organismen stil ligt 
C doordat het product door diepvriezen gedroogd is 
D doordat het kiemgetal van het product nul is 
 

1p 24 De begrippen blancheren, pasteuriseren en steriliseren staan niet in de 
temperatuurtabel. Toch komen deze bewerkingen vaak voor in de 
voedingsmiddelenindustrie.  
Bij welke temperatuur wordt over het algemeen geblancheerd? 
A bij ongeveer   30 °C 
B bij ongeveer   40 °C 
C bij ongeveer   80 °C 
D bij ongeveer 121 °C 
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Pizza salami 
 
Hieronder staat de productinfo van een Pizza salami. 
 

 
1p 25 Tot welke productgroep behoort salami? 

A tot de groenten 
B tot de kruiden en specerijen 
C tot de vlees- en vleeswaren 
D tot de zuivelproducten 
 
 
 

Pizza salami 
  
 DIEPVRIES 
  

BEREIDINGSWIJZE 
Verwarm de oven voor op 225 °C (bij 
heteluchtoven op 180 °C). Verwijder de 
verpakking en plaats de bevroren pizza 
in het midden van de oven en bak de 
pizza in ca. 15 minuten. De pizza is klaar 
als de kaas gesmolten is en de korst licht 
bruin is. 
 
 
BEWAARADVIES 
In de koelkast: (max. 7 °C): 1 dag. 
In het vriesvak of diepvriezer: 
 

 
Na ontdooiing niet opnieuw invriezen.  
Bij voorkeur niet in verpakking 
ontdooien. 
 
Ten minste houdbaar tot einde: 
zie zijkant doos. 
 
 

* - 6 °C  1 week 

** - 12 °C 2 weken 

*** - 18 °C zie houdbaarheidsdatum 

 
 
 
INGREDIËNTEN 
Tarwebloem*1, tomatenpuree 22,3%,  
kaas*2 11,3%, water, varkensvlees 5,7%,  
plantaardige olie (raapzaadolie),  
paprika 4,6%, varkensvet, ui, tomaat, prei,  
gist, zout, gemodificeerd aardappelzetmeel, 
suiker, maïskiemolie, rijsmiddel (E500), 
antiklontermiddel (E535), kleurstof (E160a), 
geconcentreerd limoensap, geconcentreerd 
citroensap, roggebloem*1, specerijen*3, 
kruiden. Bevat 8,6% salami. 
 
E-nummers zijn door de EU goedgekeurde hulpstoffen. 
 

Bevat de allergenen: 
*1 gluten/tarwe, *2 melkeiwit/lactose, *3 selderij. 

Dit product kan sporen van ei, soja, mosterd en pinda 
bevatten. 

 
Voedingswaarde per 100 g Pizza salami 

930 kJ (222 kcal) 
Eiwit 8,5 g   
Koolhydraten 22,7 g  - waarvan suikers 1,6 g 
Vet 10,8 g  - waarvan verzadigd 3,1 g 
 - enkelv. onverzadigd 5,4 g 
 - meerv. onverzadigd 2,3 g 
Voedingsvezel 2,3 g   
Natrium 0,59 g    
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1p 26 Voor de bereiding van een pizzabodem wordt tarwebloem gebruikt. 
Welke voedingsstof bevat de droge stof van tarwebloem vooral? 
A eiwit 
B gluten 
C vet 
D zetmeel 
 

2p 27 De Pizza salami bevat 8,6% salami. 
 Hoeveel gram salami bevat een pizza van 350 gram? Schrijf de berekening 

op. Rond de uitkomst af op een geheel getal. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

2p 28 Een aantal ingrediënten van de Pizza salami is afkomstig van een 
akkerbouwproduct.  

 Noem drie van die ingrediënten. 
 
1 ......................................................................................................................  
 
2 ......................................................................................................................  
 
3 ......................................................................................................................  
 

1p 29 Doorstralen is een dure conserveringsmethode. Daarom worden weinig 
producten op die manier geconserveerd. 
Welk ingrediënt in Pizza salami wordt meestal wel doorstraald? 
A gist 
B specerij 
C suiker 
D tarwebloem 
 

2p 30 Pizzadeeg heeft een luchtige structuur.  
 Welke twee ingrediënten zorgen voor deze structuur? 

 
1 ......................................................................................................................  
 
2 ......................................................................................................................  
 

1p 31 De Pizza salami is bereid met plantaardige olie. Plantaardige olie zal niet snel 
microbiologisch bederven. 
Welke levensvoorwaarde voor micro-organismen ontbreekt hiervoor? 
A warmte 
B voeding 
C water 
D zuurstof  
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1p 32 De Pizza salami bevat gluten. Gluten behoren tot de allergenen. 
Welke twee andere ingrediënten in de Pizza salami kunnen allergenen 
bevatten? 
A gist en zout 
B kaas en specerijen 
C rijsmiddel (E500) en kleurstof (E160a) 
D specerijen en kleurstof (E160a) 
 

1p 33 Tijdens het bakken van de pizza kleurt de bodem lichtbruin. 
Welke twee reacties kunnen deze bruinkleuring veroorzaken? 
A caramellisatie en maillardreactie 
B eiwitdenaturatie en verstijfseling 
C gisting en caramellisatie 
D verstijfseling en maillardreactie 
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Fristi drinkyoghurt 
 

 
2p 34 Hierboven staat de productinformatie van Fristi drinkyoghurt. 

Fristi Oranje Fruit bevat een bepaalde hoeveelheid calcium. 
 Hoeveel mg calcium bevat 30 cl Fristi Oranje Fruit?  

Schrijf de berekening op. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 35 Iedereen heeft dagelijks een bepaalde hoeveelheid calcium nodig. 
Hoeveel ml Fristi Bosfruit moet men drinken om aan de aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid calcium te voldoen? 
A 100 ml 
B 200 ml 
C 400 ml 
D 800 ml 

 

Fristi 
 
Drinkyoghurt bereid uit magere yoghurt met vruchtensap 
 
Ingrediënten: magere gefermenteerde melk, melkbestanddelen (weipermeaat), multi-
vruchtensap uit geconcentreerd sap 6% (druif, appel, bes, aardbei, framboos, braam, kers), 
suiker, glucose-fructosestroop, stabilisator (pectine), aroma, calciumlactaat, kleurstof 
(karmijnzuur). 
 
per 100 ml Rood Fruit Bosfruit Rood Fruit 

GST
Oranje Fruit 

energie 280 kJ/65 kcal 280 kJ/65 kcal 140 kJ/30 kcal 280 kJ/65 kcal 

eiwit (g) 2,5 2,5 2,5 2,5 

koolhydraten (g) 
waarvan: 
- saccharose (g) 
- lactose (g) 

14

5,1
3,7

16,2

12,5
3,7

5,0

0,1
3,7

14,0 
 

5,1 
3,7 

vet (g) 
waarvan: 
- verzadigd vet (g) 

0

0

0

0

0

0

0 
 

0 

voedingsvezel (g) 0 0,5 2,5 0 

calcium (mg) 100 
(38% ADH per 

300 ml)

100 
(25% ADH 

per 200 ml)

100 
(25% ADH per 

200 ml)

100  
(38% ADH 

per 300 ml) 
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1p 36 Fristi bevat gemiddeld 2,5 gram eiwit per 100 ml product. 
 Van welke grondstof die voor de bereiding van Fristi gebruikt wordt, zal dit 

eiwit vooral afkomstig zijn? 
 
........................................................................................................................  
 

2p 37 Fristi Oranje Fruit bevat onder andere sacharose en lactose. 
 Hoeveel gram overige koolhydraten bevat Fristi Oranje Fruit per 100 ml? 

Schrijf de berekening op. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 38 Bij één Fristi-product staat 'GST' achter de productnaam.  
Dit betekent: geen suiker toegevoegd. 
Op welk gehalte aan voedingsstof in de Fristi heeft dit vooral invloed? 
A op het gehalte aan eiwitten 
B op het gehalte aan koolhydraten 
C op het gehalte aan verzadigd vet  
D op het gehalte aan voedingsvezels 
 

2p 39 Fristi Rood Fruit GST bevat 5,0 g koolhydraten per 100 ml product. 
 Hoeveel procent van deze koolhydraten bestaat uit lactose?  

Schrijf de berekening op. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 40 Aangeraden wordt om Fristi voor gebruik te schudden. 
Waarom wordt dit aangeraden? 
A omdat de enzymen onwerkzaam worden 
B om de melkeiwitten op te lossen 
C om de vruchtensuikers op te lossen 
D om het product homogeen te maken 
 

1p 41 Om Fristi lang houdbaar te maken wordt het product gepasteuriseerd. 
Waarom is pasteurisatie voldoende? 
A omdat Fristi veel conserveermiddelen bevat 
B omdat Fristi veel suiker bevat 
C omdat Fristi een lage pH heeft 
D omdat Fristi luchtdicht verpakt is 
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1p 42 Niet alle bestanddelen in Fristi leveren evenveel energie per 100 ml. 
Welk bestanddeel levert per 100 ml Fristi de minste energie? 
A calcium 
B eiwit 
C lactose 
D vet 
 

2p 43 De hoeveelheid energie in Fristi wordt, per 100 ml, zowel in kJ als in kcal 
uitgedrukt. 

 Hoeveel kcal bevat een glas Fristi Oranje Fruit van 175 ml?  
 Schrijf de berekening op. Rond de uitkomst af op een heel getal.  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 44 Voor de bereiding van Fristi is pectine als stabilisator gebruikt. 
Welke invloed zal pectine hebben op de drinkyoghurt? 
A De drinkyoghurt zal een zoetere smaak krijgen.  
B De drinkyoghurt zal dunner worden. 
C De samenstelling van de drinkyoghurt zal langer homogeen blijven. 
D Het aantal micro-organismen in de drinkyoghurt zal afnemen. 
 

1p 45 Niet alle soorten Fristi bevatten evenveel voedingsvezel. 
Welk bestanddeel/bestanddelen in Fristi zal de meeste voedingsvezel bevatten? 
A de melkbestanddelen 
B de kleurstof  
C het aroma  
D het vruchtensap 
 

1p 46 Sommige soorten Fristi bevatten voedingsvezel. De hoeveelheid voedingsvezel 
in een product heeft nauwelijks invloed op de energie-inhoud van het product. 

 Waardoor hebben vezels nauwelijks invloed op de energie-inhoud van het 
product? 

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Barbecueën zonder buikpijn 
 
Het voedingscentrum heeft de folder 'Barbecue wijzer' uitgegeven. Hieronder 
staat een gedeelte van de tekst van de folder. 
 

Barbecueën 
zonder buikpijn 

 
Barbecueën geeft een vrij gevoel. Maar hoe gezellig ook, denk wel na. 
Want hoe warmer het is, hoe gemakkelijker bacteriën en virussen ons ziek 
kunnen maken. Ze komen gemakkelijk via de handen, snijplank of vuil bestek op 
het eten terecht. Ook vlees dat niet goed gaar is, kan voor problemen zorgen. 
Geniet volop van eten in de buitenlucht, maar houd het wel veilig! 
 
Op eten zitten bacteriën en virussen. Meestal zijn ze onschuldig, maar sommige 
bacteriën en virussen veroorzaken via het eten nare voedselvergiftigingen of       
-infecties met buikgriep, misselijkheid of braken. Campylobacter of salmonella 
op rauwe kip bijvoorbeeld. 
Maar ook ander rauw vlees is een bron van besmetting. Vaak is de oorzaak van 
voedselvergiftigingen niet duidelijk, omdat het meestal een paar dagen duurt 
voor je er ziek van wordt. Rekening houden met bacteriën helpt een hoop 
ellende voorkomen. Zeker bij het barbecueën. 
 

1p 47 Micro-organismen kunnen voedselvergiftiging of voedselinfectie veroorzaken. 
Hoe worden deze micro-organismen ook wel genoemd? 
A aerobe micro-organismen 
B facultatief anaerobe micro-organismen 
C pathogene micro-organismen 
D thermoresistente micro-organismen 
 

1p 48 De ochtend na het barbecueën blijkt dat twee rauwe kipfilets in een afgedekt 
schaaltje op het aanrecht zijn achtergebleven. 
Wat kan men hiermee het beste doen? 
A direct bakken en invriezen 
B direct rauw invriezen 
C direct opeten na bakken 
D direct weggooien 
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2p 49 Bij de voorbereidingen voor een barbecue wordt regelmatig van alles 
schoongemaakt. Hiervoor wordt vaak een vaatdoekje gebruikt.  
Het kiemgetal van bacteriën in een vaatdoekje is in de grafiek uitgezet. 
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De tijd van 0 tot 3 uur wordt de aanpassingstijd genoemd en die van 3 tot 4 uur 
de delingstijd. Na 3 uur zijn er 250 bacteriën en na 4 uur 4000. 

 Hoeveel minuten heeft een bacterie volgens de grafiek gemiddeld nodig om 
zich te delen? Schrijf de berekening op. 

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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1p 50 Ook tijdens het barbecueën dient het vlees zo kort mogelijk buiten de koelkast 
bewaard te worden. 
In welke grafiek is het kiemgetal van vlees vóór en tijdens het bakken op de 
barbecue uitgezet? 
 

0 1,0 1,5 2,0
tijd (uren)

4.000

3.000

2.000

1.000

0

aantal
m.o./cm2

 
0 1,0 1,5 2,0

tijd (uren)

4.000

3.000

2.000

1.000

0

aantal
m.o./cm2

 
A B 
  

0 1,0 1,5 2,0
tijd (uren)

4.000

3.000

2.000

1.000

0

aantal
m.o./cm2

 
0 1,0 1,5 2,0

tijd (uren)

4.000

3.000

2.000

1.000

0

aantal
m.o./cm2

 
C D 

 
1p 51 Een groot risico tijdens het barbecueën is dat het vlees van buiten bruin is en 

van binnen niet gaar.  
Hoe kan voorkomen worden dat vlees na barbecueën van binnen nog  
niet gaar is? 
A door alleen vers vlees te gebruiken 
B door het vlees buiten de koelkast te ontdooien 
C door het vlees vooraf te marineren 
D door het vlees vooraf te koken 
 

1p 52 Tijdens het werken met vlees vormt kruisbesmetting een groot risico. 
 Geef twee manieren om kruisbesmetting te voorkomen. 

 
1 ......................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
2 ......................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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1p 53 Tijdens de voorbereiding van een barbecueparty is het verstandig een aantal 
persoonlijke hygiënemaatregelen te treffen. 

 Geef drie voorbeelden van een persoonlijke hygiënemaatregel voor de 
barbecue. 

 
1 ......................................................................................................................  
 
2 ......................................................................................................................  
 
3 ......................................................................................................................  
 
 

 
 

1p 54 Vlees moet altijd met een schoon mes worden gesneden. 
Waarmee kunnen messen het beste worden schoongemaakt? 
A met een kalkoplosser 
B met een oplossing van desinfectiemiddel 
C met een oplossing van reinigingsmiddel 
D met een schuurmiddel 
 

1p 55 Na het barbecueën blijven twee geopende bakjes kruidenboter over. Uit de  
THT-datum blijkt dat de kruidenboter nog een week bewaard kan worden. 

 Noem twee juiste maatregelen om de bakjes te bewaren. 
 
1 ......................................................................................................................  
 
2 ......................................................................................................................  
 

2p 56 Soms wordt de ene persoon wel en de andere persoon niet ziek als gevolg van 
een voedselvergiftiging of infectie na dezelfde barbecue. 

 Waardoor kan dat gebeuren? Geef twee oorzaken. 
 
1 ......................................................................................................................  
 
2 ......................................................................................................................  
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 57 Bij barbecueën wordt aanbevolen het vlees kort van tevoren in porties uit de 
koelkast te halen en het meteen op de barbecue te leggen. 

 Op welke levensvoorwaarde voor micro-organismen heeft dit advies 
betrekking? 

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

2p 58 Om veilig te barbecueën gebruikt men wel hamburgers uit blik. 
 Noem twee voordelen van het gebruik van hamburgers uit blik in plaats van 

rauwe hamburgers. 
 
1 ......................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
2 ......................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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