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Over deze uitgaven

Inhoudsopgave

Hoe werk je met deze methode?
Dit werkboek hoort bij de profielmodule Tussen productie en verkoop. Daarnaast is er een informatieboek
en een online omgeving. Je docent vertelt je hoe je
hier toegang toe krijgt. In de online omgeving staan
de praktijkopdrachten. Je vindt er ook filmpjes en
andere digitale bronnen die bij de lesstof horen.

De meeste inhoud is voor alle leerlingen bedoeld.
Soms is een stuk theorie of een vraag of opdracht
alleen voor leerlingen uit een bepaalde leerweg. Dit
herken je aan de symbolen:

Hoofdstuk

1

Voedingsmiddelen bereiden en bewaren

Hoofdstuk

2

Agrarische producten selecteren en verpakken
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Hoofdstuk

3

Voorraadbeheer en logistiek
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alleen voor leerlingen van de
basisberoepsgerichte leerweg

Ga je leren voor een toets? In de online omgeving
kan je belangrijke begrippen oefenen met handige
flitskaarten. Je kan daar ook bij elk hoofdstuk een
diagnostische toets maken. Zo weet je meteen of je
klaar bent voor de echte toets.

alleen voor leerlingen van de
kaderberoepsgerichte leerweg
alleen voor leerlingen van de
gemengde leerweg

Dit boek bestaat uit drie hoofdstukken. Elk hoofdstuk
heeft acht lessen. Les één tot en met zes zijn verplichte
leerstof. Les zeven is een verrijkingsles: die herken je
aan dit symbool
. In les acht, de reflectieles, kijk je
terug naar de praktijkopdrachten die je hebt gedaan.
Je gaat na wat je leuk vindt, wat je talenten zijn en
welke beroepen en opleidingen daarbij passen.

In het informatieboek en het werkboek zie je soms
dit symbool:
. Dat betekent dat je een filmpje of
een andere digitale bron moet bekijken. Je vindt die
in de online omgeving.
Wij wensen je veel succes bij het doorwerken van het
lesmateriaal!

Bij elke les in het werkboek hoort een les in het
informatieboek. Heb je de vragen in het werkboek
goed gemaakt? Dan beheers je de theorie.
In het werkboek staat welke praktijkopdrachten bij
elke les horen. Jouw docent vertelt je welke praktijkopdrachten je gaat doen.
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Producten bewerken

Producten bewerken

INTRO

5 Zet de stappen in de juiste volgorde.
Zet een 1 voor de 1e stap, enzovoort.

1 Bekijk de foto aan het begin van het hoofdstuk.
Welke bereidingstechnieken zie je hier?

Het product is klaar voor directe consumptie.
Je bewaart het product door het te verpakken en
coderen.

2 Bekijk bron 1.
a Welke bewerking is nodig om deze pizza te
kunnen eten?

les 1

8 Van een aardappel kun je verschillende eindproducten maken.
Vul bij elk product de bewerkingen in die nodig zijn. Kies uit: blancheren – koken – stomen – bakken –
braden – frituren – schillen – schrappen – borstelen – snijden – stampen.
Let op: sommige woorden komen vaker voor.
grondstof

bewerkingen

Je bewerkt de grondstoffen op de juiste wijze.

eindproduct

aardappelpuree

Je controleert of je de juiste grondstoffen hebt.
rösti

Je maakt de grondstoffen schoon.

b Welke grondstoffen zijn er nodig voor een pizza
die je helemaal zelf maakt?

6 Voorbereiding, bewerking of nabewerking?
a Schrijf de woorden in de juiste kolom:
bewaren – kneden – mengen – sorteren –
verpakken – wassen.
voorbereiding

bewerking

gebakken aardappel

nabewerking

gekookte aardappel

VERWERKING
3 Bekijk bron 2.
Vul de juiste woorden in. Kies uit: grondstof –
halffabricaat – eindproduct.
De tomaat wordt gebruikt als
voor de tomatenpuree. Tomatenpuree wordt
, maar als
niet gebruikt als
ingrediënt voor bijvoorbeeld tomatensaus.
Daarom noem je tomatenpuree een

b Bekijk bron 4.
Welke processtap zie je hier?
voorbereiding/bewerking/nabewerking
7 Hoe noem je deze bewerkingen?
Schrijf het juiste woord eronder.
langere tijd garen bij 150-250 °C

friet

TOEPASSING
9 Drie processtappen ontbreken in het processchema voor de productie van perenmoes.
Kies de drie juiste processtappen en vul ze in op
de juiste plek in het processchema.

peren

.
4 Wat is wat?
Verbind elke foto met de juiste omschrijving.

onderdompelen in vet van 160-190 °C

korte tijd koken in water van 100 °C

wassen

stomen

mengen
met zo weinig mogelijk vetstof verhitten tot
140-160 °C
grondstof

halffabricaat

afvullen
snijden
drogen
blancheren
zeven
Bij deze les horen de praktijkopdrachten:
• 1 Aardappel anders
• 2 Groentesoep met balletjes maken

perenmoes

eindproduct
6
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Nuttige en schadelijke micro-organismen

Nuttige en schadelijke micro-organismen

INTRO

4 Voedselinfectie of voedselvergiftiging?
a Vul het juiste woord in.
Kies uit: voedselinfectie – voedselvergiftiging.

1 Bekijk bron 1.
a Hoeveel bacteriën denk jij dat er in dit doekje
zitten?

word je ziek van
Bij een
de ziekmakende micro-organismen in het voedsel.

b Denk je dat je er ziek van kunt worden, als je je
aanrecht met dit doekje schoonmaakt?

Bij een
word je ziek van
de gifstoffen van micro-ogranismen in het voedsel.
b Bekijk bron 3. Voedselvergiftiging en voedselinfectie hebben dezelfde ziekteverschijnselen.
Noem twee van die verschijnselen.

VERWERKING
2 Waar of niet waar?
a Schimmels bestaan uit één cel.
waar/niet waar
b Gisten zijn eencellige schimmels.
waar/niet waar
c Alle bacteriën zijn ziekteverwekkers.
waar/niet waar
d Gist wordt gebruikt om brood en bier te maken.
waar/niet waar

TOEPASSING

7 Lees bron B.

Salmonella in verse
varkensvleesproducten

9 Bekijk bron C.

Supermarktketen Jumbo waarschuwt
klanten voor de mogelijke aanwezigheid
van salmonella in verse varkensvleesproducten van het huismerk. De bacterie
is aangetroffen tijdens een reguliere
kwaliteitscontrole. De supermarkt
adviseert klanten deze producten niet te
consumeren.

Bron C

Bron: nu.nl

a Onder welke temperatuur stopt de bacteriegroei
graden.
van deze bacterie?

Bron B

5 Welke drie dingen hebben bacteriën nodig om
zich te kunnen vermenigvuldigen?

b Bij welke temperatuur groeit het aantal bacteriën
het snelst?
graden.

a Onderstreep het juiste antwoord.
Salmonella is een schadelijke/nuttige bacterie.
Als je dit product toch eet, kun je een
voedselvergiftiging/voedselinfectie oplopen.

c Boven welke temperatuur stopt de bacteriegroei?
graden.
d Wat kun je doen om de groei van deze bacterie te
remmen?

b Door het vlees te verhitten worden de
Salmonella-bacteriën gedood. Waarom kun je
het besmette vlees toch beter niet bereiden?

3 Bekijk bron A.
Welke soort micro-organismen worden hier
gebruikt om voedsel te bereiden? Schrijf het bij
elke foto.

6 Wat is voor de meeste bacteriën een ideale
temperatuur om zich te vermenigvuldigen?
Kruis aan.
120
100

een temperatuur rond het kookpunt

80
60

een temperatuur tussen 40-70 °C

40
20

een temperatuur tussen 10 en 40 °C

10 Bekijk bron D.

8 Bekijk bron 4.
a Wat is een goede reden om verschillend
gekleurde snijplanken te gebruiken?
het verkleint de kans op kruisbesmetting
door de kleuren kan je de
voedselverontreiniging beter zien
het gaat voedselbederf tegen
de keuken ziet er aantrekkelijker uit

Bron D
Is dit een hygiënische situatie? Leg uit. Gebruik
begrippen die je hebt geleerd.

b Je gebruikt deze snijplanken. Toch moet je nog
steeds uitkijken voor kruisbesmetting. Noem een
voorbeeld.

Bij deze les horen de praktijkopdrachten:
• 1 Micro-organismen opkweken en
onderzoeken
• 2 Kruimelvlaai maken
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les 2

een temperatuur onder het vriespunt
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