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PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale productie maken
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DE BASIS IN DE KEUKEN 

MATERIALEN IN DE KEUKEN 

 

Gebruiksvoorwerpen in de keuken Als je in de keuken staat en iets aan het bereiden bent dan zul je 

eigenlijk altijd gebruik maken van keukengerei; bijvoorbeeld een 

schilmesje. 

 

Als je gaat koken heb je ook pannen nodig. Soms is het handig om 

apparatuur of bepaalde keukenmachines te gebruiken. Over die 

gebruiksvoorwerpen gaat het in de komende opdrachten. 

 
Keukengerei 
 

 

 

Pannen Je hebt veel verschillende pannen. Het is belangrijk om de juiste pan 

te kiezen. Je gaat je daarin verdiepen door de volgende vragen te 

beantwoorden.  

  

Vraag 

 

18  Hoe heet deze pan?  

 

Wanneer of waarvoor gebruik je deze pan? 

 

 

 
 

  

Vraag 

 

19  Hoe heet deze pan? 

 

Wanneer of waarvoor gebruik je deze pan? 
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Hygiëne in de keuken onderverdeeld Je hebt hiervoor al geleerd over een aantal belangrijke onderdelen 

van hygiënisch werken in de keuken. 

 

• Persoonlijke hygiëne: verzorging van je lichaam en kleding. 

• Bedrijfshygiëne: verzorging van de werkplek en 

gereedschappen. 

• Levensmiddelenhygiëne: verzorging van grondstoffen en 

producten. 

 
Was je handen 
 

  

Vraag 

 

31  Om welke vorm van hygiëne gaat het in deze afbeelding? 

 
 

  

Vraag 

 

32  Om welke vorm van hygiëne gaat het in deze afbeelding? 

 
 

  

Vraag 

 

33  Om welke vorm van hygiëne gaat het in deze afbeelding? 
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Geef het goed aan, per onderdeel en schrijf op de lijn om welk 

onderdeel het gaat. Bijvoorbeeld het bakje aardbeien bestaat uit 

twee onderdelen die elk in een andere afvalbak moeten. 
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PRAKTIJK DE FRANSE KEUKEN 

 

Franse uiensoep Een typisch Frans recept is uiensoep met daarop stokbrood met 

gesmolten kaas. 

 

Je gaat dit recept voorbereiden en daarna maken. 

 

 

 

 

 
Franse uiensoep 
 

 Opdracht 

 
Franse uiensoep zit meestal in een kom. Hier 

zie je het in een soepbord 
 

Ga op zoek naar recepten voor Franse uiensoep. Werk het recept uit 

in het format dat je eerder hebt gemaakt en opgeslagen. 

 

Sla de uitwerking op de juiste plek op met als bestandsnaam: 

uitwerking recept_Franse uiensoep_je eigen naam en klas. 

 

Overleg met je docent wanneer je het in moet leveren en wanneer je 

de uiensoep gaat maken. 

 

 

Salade niçoise Heerlijk in de zomer (of in een ander seizoen); een salade niçoise! Je 

gaat dit recept voorbereiden en maken. 

 
Een voorbeeld van salade niçoise 
 

  

Opdracht  

 
Bon appétit! 
 

Ga op zoek naar recepten voor salade niçoise. Werk het recept uit in 

het format dat je eerder hebt gemaakt en opgeslagen. 

 

Sla de uitwerking op de juiste plek op met als bestandsnaam: 

uitwerking recept_salade niçoise_je eigen naam en klas. 

 

Overleg met je docent wanneer je het moet inleveren en wanneer je 

de salade gaat maken. 
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 Opdracht 

 
De tortilla keren met behulp van een bord 
 

Ga op zoek naar recepten voor het zelf maken van Spaanse tortilla. 

Let op dat je niet in de war raak met de Mexicaanse tortilla! Werk 

het recept uit in het format dat je eerder gemaakt hebt en 

opgeslagen. 

 

Sla de uitwerking op de juiste plek op met als bestandsnaam: 

uitwerking recept_Spaanse tortilla_je eigen naam en klas. 

 

Overleg met je docent wanneer je het in moet leveren en wanneer je 

de pizza gaat maken. 

 

 

Paella Dit is een klassiek gerecht uit Valencia (Spanje). Het bevat veel 

verschillende ingrediënten van bijvoorbeeld vis, kip, vlees tot 

doperwten en wijn. 

 
Paella in een speciale platte paella-pan 
 

  

Opdracht  

 
Paella en sangria is genieten in Valencia 
 

Ga op zoek naar recepten voor het zelf maken van paella. Werk het 

recept uit in het format dat je eerder hebt gemaakt en opgeslagen. 

 

Sla de uitwerking op de juiste plek op met als bestandsnaam: 

uitwerking recept_Paella_je eigen naam en klas. 

 

Overleg met je docent wanneer je het in moet leveren en wanneer je 

de paella gaat maken. 

 

  


