
917-0961-a-GL-1-o 

Examen VMBO-GL 

2009 
 
 
 

 landbouw en natuurlijke omgeving 
 verwerking agrarische producten CSE GL 

 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 62 vragen. 
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Meerkeuzevragen 
− Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
− Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
 

Kippensoep in blik 
 
  
Bereidingswijze: 
Inhoud van het blik vermengen met 
ruim 1 blik (0,55 l) water. 
Vervolgens al roerend verwarmen. 
Niet laten doorkoken. 
Ingrediënten na bereiding: 
water, zetmeel, 2,0% kippenvlees, 
vermicelli, zout, kippenvet, smaakver-
sterkers (E621, E635), 
verdikkingsmiddel (E412),  
eiwithydrolysaat, voedingszuur (E300) 
aroma's, kleurstoffen (E101i, E150c), 
specerijen, kruiden. 
E = door E.G. goedgekeurde hulpstof  

 
kippen 
soep 

 
 

voedingswaarde per 100 ml 
gereed product: 
Energetische waarde 63 kJ (15 kcal)

 
Tenminste houdbaar tot einde: 
zie deksel 
 

NETTO INHOUD 0,46 L ℮ 

Eiwitten                    
Koolhydraten  
Vetten                      

0,5 g 
     2,5 g 

   0,5 g
 

 
1p 1 Op de verpakking van een blik kippensoep staat vermeld: geconcentreerd  

4 porties. 
 Wat betekent geconcentreerd? 

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

geconcentreerd 

4 
porties 

A 
B 
C 
D 

 
 

A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X 
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 
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2p 2 Uit de informatie op de verpakking blijkt dat de inhoud van een blik soep moet 
worden vermengd met 0,55 liter water. 

 Met hoeveel milliliter komt één portie soep overeen?  
 Schrijf de berekening op en rond af op één decimaal. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 3 Uit de ingrediëntendeclaratie van de kippensoep blijkt dat de soep vermicelli 
bevat. Vermicelli bestaat vooral uit koolhydraten. 

 Welk koolhydraat bevat vermicelli vooral? 
 
........................................................................................................................  
 

1p 4 De kippensoep bevat natriumchloride. 
 Welk bestanddeel op de ingrediëntendeclaratie van de soep wordt bedoeld 

met natriumchloride? 
 
........................................................................................................................  
 

1p 5 De datum op de deksel van het blik geeft een houdbaarheidstermijn van drie 
jaar weer. 

 Welke conserveringsmethode is voor kippensoep in blik nodig om deze 
houdbaarheidstermijn te kunnen garanderen? 

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

2p 6 Op de verpakking van de kippensoep staat de voedingswaarde per 100 ml 
gereed product vermeld.  

 Hoeveel gram vet bevat een kopje soep van 1,75 dl? Schrijf de berekening 
op en rond af op één decimaal. 

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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1p 7 De romp van een conservenblik heeft ribbels. Eén van de redenen hiervoor is 
dat het blik tijdens verhitten sneller opwarmt en daarna sneller afkoelt. 
 

 
 

 Noem nog een reden voor deze ribbels. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Werken in een pizzeria 
 
Website Pizzeria Antonello 
 

 
Wij vinden het fijn u te mogen ontvangen 
op de website van Pizzeria Antonello. 
 
De Italiaanse kookkunst is voor kenners een 
van de beste en fantasierijkste van de wereld. 
In Nederland is vooral de pizza in trek, maar 
ook andere Italiaanse specialiteiten vallen meer 
en meer in de smaak. 
Wij zijn daarom blij u kennis te kunnen laten 
maken met de culinaire cultuur van Italië. 
 
Omdat tal van specifiek Italiaanse ingrediënten en 
wijnen in Nederland tegenwoordig goed verkrijgbaar zijn, 
kunnen wij u een gevarieerde kaart aanbieden. 
 
Natuurlijk kunt u bij ons van de vertrouwde pizza's  
genieten. Wij hebben ze onderverdeeld in: 
'Pizze con Carne' (met vlees), 
'Pizze con Pesce' (met vis), 
'Miste' en 'Pizze Vegetariane' (vegetarisch). 
Kiest u maar. Van de eenvoudige, maar lekkere 
'Margherita' tot bijzondere pizza's samengesteld 
door onze bakker. 
 
Uw gastheer en gastvrouw: Antonello en Marijke. 
 

 
 
 

 

 
1p 8 De medewerkers bij Pizzeria Antonello werken volgens het zogenaamde  

'First-in First-out systeem'. 
 Wat houdt dit systeem in? 

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

1p 9 In het magazijn van de pizzeria zijn de droge ingrediënten opgeslagen. 
 Noem drie droge ingrediënten die in dit magazijn opgeslagen kunnen zijn. 

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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1p 10 In de koeling van de pizzeria zijn onder andere opgeslagen: gepasteuriseerd ei, 
gerookte spekblokjes, gesneden witte kool en gemarineerde kipfilet.  
Bij welk van bovenstaande producten is het risico op besmetting met salmonella 
het grootst? 
A gemarineerde kipfilet 
B gepasteuriseerd ei 
C gerookte spekblokjes 
D gesneden witte kool 
 

1p 11 Voor de bereiding van vegetarische pizza's wordt bouillonpoeder gebruikt.  
De samenstelling van deze bouillonpoeder moet aan bijzondere eisen voldoen. 

 Waaraan moet de samenstelling van vegetarische bouillonpoeder minstens 
voldoen?  

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

1p 12 De medewerkers in de pizzeria werken volgens het HACCP-systeem. 
Wat betekent de afkorting HACCP? 
A Hazard Analysis and Check Control Points 
B Hazard Analysis and Critical Control Points 
C Home And Check Control Points 
D Hotel And Catering Check Problems 
 

1p 13 Voor de bereiding van de pizza's wordt onder andere bouillon, halfvolle melk, 
tomatenpuree en water gebruikt. 
Van welk product is de pH het laagst? 
A bouillon 
B halfvolle melk 
C tomatenpuree 
D water 
 

1p 14 In de schoonmaakkast van de pizzeria staan verschillende reinigingsmiddelen. 
Welk reinigingsmiddel wordt bij voorkeur gebruikt om kalkaanslag op apparatuur 
te verwijderen? 
A een basisch reinigingsmiddel 
B een neutraal reinigingsmiddel 
C een zuur reinigingsmiddel 
 

1p 15 Voor de bereiding van pizza's wordt vaak olijfolie gebruikt. Olijfolie zal niet snel 
bederven door micro-organismen. 
Welke levensvoorwaarde voor micro-organismen ontbreekt in olijfolie? 
A temperatuur 
B water 
C zuurgraad 
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1p 16   
Bolognese 

 
Pizza Italiaanse stijl met kaas, gehakt, uien, champignons en tomaten. 

Bevat tarwebloem, gist, gemodificeerd aardappelzetmeel en keukenzout. 
 

 
Voor de bereiding van een Pizza Bolognese worden verschillende ingrediënten 
gebruikt. 
Van welk ingrediënt is het vetgehalte het hoogst? 
A champignons 
B kaas 
C keukenzout 
D tarwebloem 
 

1p 17 Een Pizza con Pesce is bereid met verschillende soorten vis en schelpdieren. 
Een van de soorten vis die gebruikt wordt, is gerookte makreel. 
Welke levensvoorwaarde voor micro-organismen speelt de belangrijkste rol bij 
de houdbaarheid van gerookte makreel? 
A voeding 
B remmende stof 
C temperatuur 
D zuurstof 
 

2p 18 In het grondstoffenmagazijn staat een mengsel dat is samengesteld uit de 
volgende grondstoffen: 7 kg volkoren tarwemeel, 1 kg bloem, 1 kg melkpoeder, 
500 gram kerriepoeder, 450 gram paprikapoeder en 50 gram zout. 

 Wat is het zoutgehalte van dit mengsel in procenten? Schrijf de  
 berekening op. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 19 Tijdens het bakken van de pizza kleurt de bodem bruin. 
Door welke reactie wordt deze bruinkleuring vooral veroorzaakt? 
A caramellisatie 
B Maillardreactie 
C verstijfseling van zetmeel 
D verzuring door suikerafbraak 
 



 917-0961-a-GL-1-o 8 lees verder ►►►

BiogardePlus 
 
 

 
Aangezuurd melkproduct 
met toegevoegd calcium. 

Ingrediënten: 
97,9% halfvolle melk 
aangezuurd met de 

originele BiogardePlus 
culturen (L.Acidophilus, 

L. Caseï, Bifido- 
bacterium), eiwitpoeder, 

0,1% calcium- 
carbonaat. 

 
Voedingswaarde per 100 g 
energie 

eiwit 
koolhydraten 

vet 
calcium 

229 kJ (55 kcal) 
4,3 g 
5,3 g 
1,5 g 

180 mg*  

 
* is 23% van de 

aanbevolen 
dagelijkse 

hoeveelheid voor 
personen van 19 tot 

50 jaar. 
 

Gekoeld bewaard 
(max. 7 °C) 

tenminste houdbaar 
tot: zie deksel. 

 
Na opening is Almhof

beperkt houdbaar. 

 
 

 

 
1p 20 In de informatie op de verpakking wordt BiogardePlus een aangezuurd 

melkproduct genoemd.  
Op welk zuivelproduct lijkt BiogardePlus het meest? 
A boter 
B crème-fraîche 
C karnemelk 
D yoghurt 
 

1p 21 Het product BiogardePlus bevat halfvolle melk. 
Waarop heeft de aanduiding halfvol betrekking? 
A op de hoeveelheid energie  
B op het aantal ml product 
C op het kiemgetal  
D op het vetgehalte  
 

1p 22 Na de productie wordt BiogardePlus tijdelijk opgeslagen in een rvs-tank. 
Nadat de tank is leeggepompt wordt deze gereinigd. 
Met welk middel kan de tank het best worden gereinigd? 
A met een oplossing van schoonmaakazijn > 40 °C 
B met water < 40 °C met een desinfecteermiddel 
C met water > 40 °C met een product dat basisch is 
D met zuiver water < 40 °C 
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1p 23 Bij de bereiding van BiogardePlus worden bacterieculturen aan de melk 
toegevoegd. Sommige producten verzuren door bacteriën die van nature op of in 
de grondstof aanwezig zijn. 
Op welk van onderstaande producten is dit van toepassing? 
A aardbeienjam 
B boter 
C margarine 
D zuurkool 
 

3p 24 Bacteriën kunnen zich vermeerderen door zich te delen. 
Een reincultuur bevat 100 bacteriën. De bacteriën delen zich elke 20 minuten. 

 Vul onderstaande tabel in. 
 

tijd  Start 20 
min 

40 
min 

1 uur 1 uur 
20 

min 

1 uur 
40 

min 

2 uur 3 uur 4 uur 

aantal 
bacteriën 100         

 
1p 25 BiogardePlus is een aangezuurd melkproduct. Het bevat originele BiogardePlus 

culturen. 
Welk van onderstaande bestanddelen in het product is door de culturen omgezet 
in melkzuur? 
A calcium 
B eiwitpoeder 
C melksuiker 
D melkvet 
 

2p 26 Uit de informatie op de verpakking blijkt dat calcium is toegevoegd.  
100 gram product bevat 23% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid 
calcium.  

 Hoeveel gram BiogardePlus is nodig om te voldoen aan de dagelijkse 
hoeveelheid calcium? Schrijf de berekening op. Rond af op hele grammen. 

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

1p 27 Tijdens de bereiding van BiogardePlus uit halfvolle melk verandert de 
samenstelling van het product. 
Welke invloed heeft de verandering van samenstelling op de pH? 
A De pH verandert niet. 
B De pH wordt hoger. 
C De pH wordt lager. 
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1p 28 Tijdens de bereiding van BiogardePlus wordt eiwitpoeder aan de melk 
toegevoegd. 
Welke verandering wordt hierdoor veroorzaakt? 
A Het drogestofgehalte van het product stijgt. 
B Het lactosegehalte van het product stijgt. 
C Het vetgehalte van het product stijgt.  
D Het vochtgehalte van het product stijgt. 
 
 

Kwaliteit van gehakt 
 
In onderstaand overzicht staan de resultaten van een onderzoek naar de 
kwaliteit van gehakt onder 65 slagers en supermarkten. 
 

  

   
1p 29 Bij het onderzoek naar de kwaliteit van gehakt zijn zowel monsters uit 

supermarkten als van slagersgehakt onderzocht. 
Hoeveel monsters zijn in supermarkten onderzocht? 
A 14 
B 19 
C 25 
D 26 
 

2p 30 Het vetpercentage van het onderzochte gehakt bleek zeer verschillend te zijn. 
 Hoeveel gram vet bevat 250 gram gehakt met het hoogste vetgehalte? 

Schrijf de berekening op.  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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1p 31 Eén van de aspecten waarop het gehakt werd onderzocht, was de 
microbiologische kwaliteit. 
Welk percentage slagers verkoopt gehakt waarvan de microbiologische kwaliteit 
minder goed is? 
A 10,8% 
B 38,5% 
C 49,2% 
D 64,1% 
 

1p 32 Voor het bereiden van gehaktballen wordt onder andere paneermeel gebruikt. 
Waaruit wordt paneermeel bereid? 
A uit aardappelmeel  
B uit beschuit(resten) 
C uit eigeel 
D uit varkensvet 
 

1p 33 Tijdens het onderzoek naar de kwaliteit van het gehakt werd ook de temperatuur 
gemeten. 

 Waarom is er voor gehakt een wettelijke maximumtemperatuur van 7 °C 
vastgesteld? 

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

1p 34 Tijdens het bereiden van gehakt uit vlees is het risico aanwezig dat het 
kiemgetal stijgt.  

 Geef hiervoor één mogelijke oorzaak. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

2p 35 Hieronder staan een aantal beweringen over de gehakttest. 
 Kruis in de tabel aan of de bewering waar of niet waar is. 

 
 waar niet waar 
De gemiddelde prijs van het gehakt bij de 
supermarkt is € 2,15 per 500 g. 

  

Het merendeel van de onderzochte monsters 
gehakt werd bewaard bij een temperatuur 
lager dan 4 °C. 

  

Over het algemeen werkt de slagerij - 
afdeling van een supermarkt hygiënischer 
dan een slager. 

  

Het meeste gehakt bevat meer dan  
22,4% vet. 
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Hygiëne: tips om besmetting te voorkomen 
 
 
Hygiëne 
Tips om besmetting te voorkomen 
 
Zes van de tien keer moet de oorzaak van een voedselvergiftiging worden 
gezocht in de eigen keuken. Zorgvuldig werken is noodzakelijk, want al zie, ruik 
en proef je bacteriën niet, ze zijn altijd en overal aanwezig. Enkele tips om 
problemen te voorkomen. 
 
− Zorg dat de temperatuur in de koelkast lager is dan 7 °C; in de vriezer 

minimaal -18 °C. 
− Dek levensmiddelen tijdens het bewaren af. 
− Zorg voor schone handen bij het bereiden van de maaltijd. Ook tussendoor 

een keertje extra handen wassen kan geen kwaad. 
− Werk met schone keukenspullen. 
− Voorkom kruisbesmetting. Het mes waarmee de kipfilet is gesneden niet 

gebruiken om de sla te snijden. Hetzelfde geldt voor de snijplank. 
− Ontdooi levensmiddelen niet in de open lucht, maar in de koelkast of 

magnetron. 
− Werk schoon, ruim afval onmiddellijk op. 
− Bacteriën houden van vuil, warmte en vocht. Dus doe dat vaatdoekje maar 

eens een keer extra in de was. 
 
 

1p 36 Eén van de hygiënetips is het voorkomen van kruisbesmetting. 
 Wat is kruisbesmetting?   

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

1p 37 Voor de bereiding van sommige producten, zoals boter en kaas, zijn bacteriën 
noodzakelijk. Bacteriën behoren tot de micro-organismen. 

 Welke twee andere groepen micro-organismen spelen soms ook een rol 
tijdens de bereiding van voedsel? 

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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In een folder staan tips om besmetting te voorkomen. Hierin worden micro-
organismen genoemd die risico's met zich mee brengen. Voorbeelden van deze 
micro-organismen zijn: 
 
Campylobacter: 
Komt voor in onder meer de darmen van de kip. 
Gevaar voor kruisbesmetting. Ziekteverschijnsel: diarree na twee tot zeven 
dagen. 
Escherichia coli 0157: 
Komt voor in darmen van mens en dier. Indicator voor hygiëne na toiletbezoek. 
Ziekteverschijnsel: overgeven en diarree. 
Salmonella: 
Behoort net als de E-coli tot de groep van de Enterobacteriaceae. Een kleine 
hoeveelheid kan al zorgen voor grote ellende. Komt voor op onder meer rauw 
vlees. Vooral gevaar voor kruisbesmetting. Ziekteverschijnsel: na zes uur tot 
drie dagen diarree. 
Staphylococcus aureus: 
Komen voor in wondjes op de huid, maar ook in keel- en neusslijmvlies van de 
mens. Ziekteverschijnsel: na enkele uren braken, ook wel diarree. Bacteriën zijn 
thermoresistent. 
 
Bij het bereiden van levensmiddelen is (persoonlijke) hygiëne dus van groot 
belang. Om overtreders te kunnen aanpakken staat in de wet dat pathogene 
micro-organismen in eet- en drinkwaren niet mogen voorkomen in hoeveelheden 
die schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid. 
 
 

1p 38 Staphylococcus aureus is thermoresistent. 
Wat weet je nu van deze bacterie? 
A De bacterie is anaeroob.  
B De bacterie is thermofiel. 
C De bacterie overleeft pasteurisatie. 
D De bacterie is ziekteverwekkend. 
 

1p 39 Volgens het artikel houden bacteriën van vuil, warmte en vocht.  
 Bij welke levensvoorwaarde voor micro-organismen hoort vuil? 

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

1p 40 Waarom is het verstandig levensmiddelen in de koelkast te ontdooien en niet bij 
kamertemperatuur? 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Vlaflip 
 
In het zuivelvak van de supermarkt staan veel producten die uit melk bereid zijn. 
De zuivelproducten kunnen zeer verschillend van samenstelling zijn. 
 
 

Vla 
Flip 

 
halfvolle                   halfvolle 

vanille vla & yoghurt 
      rode vruchtensaus 

 met extra vitamines 
 minder suiker toegevoegd 

(met zoetstof)  

 
Voedingswaarde per 100 ml 
(%ADH*) 

 

energie 350 kJ / 85 kcal 
eiwit 3,6 g  
koolhydraten 13 g  
vet 1,5 g  
vitamine B2 0,32 mg (20%) 
vitamine B5 1,20 mg (20%) 
vitamine B6 0,40 mg (20%) 
vitamine B12 0,20 mg (20%) 
* aanbevolen dagelijkse hoeveelheid  

 
Vla-FLIP ®: 45% halfvolle frisse 
vanillevla, 45% halfvolle gezoete 
yoghurt, 
10% rode vruchtensaus met suiker 
en zoetstof, toegevoegde vitaminen 
en 1% vruchtensap. 
 
Bevat een bron van fenylalanine. 
 
Ingrediënten: halfvolle yoghurt, 
halfvolle melk, water, 6,7% suiker, 
0,1% rode vruchtensap (rode bes, 
aardbei), glucose-fructosestroop, 
melkeiwit, gemodificeerd 
maïszetmeel, gelatine, 
verdikkingsmiddel: guargom, aroma, 
voedingszuur: citroen, kleurstoffen: 
annatto, curcumine en karmijnzuur, 
zoetstoffen: aspartaan en 
acesulfaam-K, vitamine B2, B5 en 
B12, melkzuurbacteriën.   

 
Smaak 
Campina vla-FLIP ® is een 
combinatie van heerlijke frisse 
yoghurt en vla en wordt 
dagelijks met de grootste zorg 
bereid uit verse melk. Daarom is 
campina vla-FLIP® extra lekker. 
 
 
Keten 
Dagelijks leveren de veehouders 
van Campina de beste verse 
melk. Deze wordt verwerkt en 
verpakt: snel, hygiënisch en 
veilig. Zo staat er dagelijks  
verse zuivel voor u klaar in de  
supermarkt. 
 
 
 

 
1p 41 Het vetgehalte van diverse zuivelproducten kan sterk verschillen. 

 Noem drie zuivelproducten met een vetgehalte boven de 30%. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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1p 42 Hiernaast is de product informatie van vlaflip afgebeeld. Hieruit blijkt dat het 
product zetmeel bevat. 

 Wat is de functie van zetmeel in de vlaflip?  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 43 De vlaflip is samengesteld uit een groot aantal ingrediënten. 
Welke twee ingrediënten in de vlaflip bevatten elk 1,5% vet? 
A guargom en melkzuurbacteriën 
B halfvolle melk en melkeiwit 
C halfvolle yoghurt en halfvolle melk 
D rode vruchtensap en halfvolle melk 
 

1p 44 De vlaflip bevat vitamine B. 
Hoeveel milliliter vlaflip moet men eten om te voldoen aan de dagelijkse 
hoeveelheid vitamine B? 
A 100 ml 
B 150 ml 
C 250 ml 
D 500 ml 
 

1p 45 Vlaflip bevat rode vruchtensaus. Om de vruchtensaus een houdbaarheid te 
geven van enkele weken, is pasteurisatie voldoende. 

 Welke eigenschap van rode vruchtensaus zorgt ervoor dat pasteurisatie 
voldoende is? 

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

1p 46 In de ingrediëntendeclaratie op de verpakking staan verschillende bestanddelen 
vermeld. 
Hoeveel kleurstoffen bevat de vlaflip? 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
 

1p 47 Uit de ingrediëntendeclaratie blijkt dat 100 g product 13 g koolhydraten bevat 
terwijl slechts 6,7 g suiker is toegevoegd.  

 Wat is de oorzaak van dit verschil? 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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1p 48 Niet alle ingrediënten in de vlaflip zijn in dezelfde hoeveelheid aanwezig. 
Welk ingrediënt bevat de vlaflip het minst? 
A melkzuurbacteriën 
B vruchtensap 
C suiker 
D vitamine B 
 

1p 49 Yoghurt heeft een frisse smaak. 
 Welk zuur bevat yoghurt altijd? 

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

1p 50 Bij de bereiding van vlaflip wordt melk snel, hygiënisch en veilig verwerkt en 
verpakt. Naast vanillevla en rode vruchtensaus bevat het product ook yoghurt. 
Welke volgorde van bewerkingen is juist bij de bereiding van deze yoghurt uit 
rauwe melk? 
A centrifugeren, verzuren, pasteuriseren 
B ontromen, steriliseren, verpakken 
C pasteuriseren, verzuren, verpakken 
D verzuren, steriliseren, verpakken 
 

1p 51 In het laboratorium van een zuivelfabriek wordt de viscositeit van vanillevla 
bepaald. 

 Wat is viscositeit? 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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Voorbereidingen voor een examenfeestje 
 
John weet zeker dat hij zal slagen voor zijn examen. Hij treft al voorbereidingen 
voor zijn examenfeestje. 
 

 
 

2p 52 John haalt de meeste boodschappen in de supermarkt waar hij stage heeft 
gelopen. Hij koopt twee kratten bier van elk € 12,- en voor € 43,- aan overige 
boodschappen. Op het bier krijgt hij 5% korting en op de andere  
boodschappen 10%.  

 Hoeveel moet John betalen? Schrijf de berekening op. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

2p 53 Bij de kassa koopt John een gewone boodschappentas en een koeltas. 
 Kruis in onderstaand schema aan in welke tas hij de boodschappen het best 

kan vervoeren. 
 

product gewone 
boodschappentas koeltas 

drumsticks   

gevulde koeken   

pak appelsap   

rauwe gehaktballetjes   

ingevroren slagroomsoesjes   

toastjes   
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2p 54 Wanneer rauw vlees buiten de koelkast wordt bewaard, neemt het kiemgetal 
explosief toe. Hieronder is een grafiek afgebeeld met daarin de toename van het 
kiemgetal in de eerste vier uur. 
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Uit de grafiek blijkt dat binnen één uur het kiemgetal kan toenemen van  
250 tot 4000. 

 Hoeveel minuten bedraagt de delingstijd van de bacteriën volgens de 
grafiek? Schrijf de berekening op. 

 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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1p 55 Tijdens het feestje mag John de barbecue van de buren gebruiken. Bij een 
poelier heeft hij rauwe drumsticks gekocht en deze bewaard op het aanrecht.  
Ruim 1,5 uur na aankoop heeft hij de drumsticks gedurende een kwartier 
gekookt. 
Welke grafiek geeft het kiemgetal van de drumsticks weer vanaf aankoop tot na 
het koken? 
 

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 56 John wil voor zijn feestje zelf enkele salades bereiden. Hij heeft geleerd dat hij 

daarbij erg op de hygiëne moet letten. Hij wil voorkomen dat de gasten ziek 
worden. 
Welke van de volgende salades is het meest aan te bevelen wat betreft 
voedselveiligheid? 
A aardappelsalade 
B eiersalade 
C garnalensalade 
D vleessalade  
 

1p 57 John snijdt het vlees op een snijplank. Tussendoor maakt hij de plank regelmatig 
schoon. 
Hoe kan hij de snijplank het best schoonmaken? 
A de plank reinigen met een schuurmiddel 
B de plank steriliseren met een desinfecteermiddel 
C de vuilresten op de plank verwijderen met een desinfecteermiddel 
D de vuilresten op de plank verwijderen met een reinigingsmiddel 
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1p 58 John heeft ruim van tevoren tien hamburgers uit de diepvries gehaald en in de 
koelkast ontdooid. Tijdens de barbecue staan de hamburgers op het aanrecht.  
Na afloop zijn er nog twee over. 

 Wat kan het gevolg zijn als de hamburgers opnieuw worden ingevroren? 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 59 Wanneer kip onvoldoende verhit wordt, is het risico aanwezig dat mensen ziek 
worden. Het kan gebeuren dat de ene persoon wel ziek wordt en de andere niet. 

 Noem één mogelijke oorzaak hiervoor. 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 60 Voor het feestje zorgt John ervoor dat het toilet netjes is. Hij gebruikt onder 
andere een reinigingsmiddel en een desinfectiemiddel. 

 Wat kan er gebeuren als meerdere middelen tegelijk worden gebruikt? 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 61 In de keukenkast van zijn moeder vindt John nog wat producten die hij voor zijn 
feest kan gebruiken, zoals:  
− flesjes bier  
− leverpastei in blik  
− een pak sinaasappelsap  
− een potje augurken op zoetzuur  
− een pot erwten  
− twee zakken chips 

 Welke twee van de bovenstaande producten zijn gesteriliseerd? 
 
........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
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2p 62 Na het feest moet John het zaaltje, waarin hij het feest heeft gegeven, weer 
netjes opleveren. Hij begint met het reinigen van de houten vloer. Geef in het 
schema met een kruisje aan welke werkwijze John bij elke stap moet kiezen. 
 

stappen     

voorreinigen voorspoelen met water  stofzuigen  

hoofdreiniging met allesreiniger  met chloorbleekloog  

desinfectie met alcohol  niet nodig  

drogen aan de lucht  met hete lucht  

eindcontrole organoleptische keuring  visuele keuring  
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