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2.1 Gastvrijheid als beroep

DE KLANT IS KONING
Mensen die werken in een hoteldienst, hebben ervoor gekozen om gastvrijheid tot hun
beroep te maken. Zij zorgen ervoor dat hun klanten zich verwend voelen, lekker eten
krijgen en kunnen genieten van een schone, opgeruimde kamer. De klant is er koning. Dit
betekent dat de klant centraal staat en dat je de service verleent waar de klant om vraagt.
Wel kan de service per hotel verschillen. Zo kun je in het ene hotel à la carte eten, terwijl
een ander hotel alleen complete dagmenu’s aanbiedt. Als je à la carte kunt eten, kun je
zelf kiezen uit verschillende voor-, hoofd- en nagerechten. Je kiest dan de combinatie die
jij lekker vindt. Bij een compleet dagmenu heeft de chef-kok vooraf bepaald welke
combinatie van een voor-, hoofd- en nagerecht je krijgt.

À la carte. Dagmenu.

WERKEN IN EEN HOTELDIENST
Het beroep in een hoteldienst is afwisselend. Je werkt met en voor mensen. De werktijden
wisselen en je werkt vaak op momenten dat andere mensen vrij zijn. De hotelmanager is
eindverantwoordelijk voor de service die het hotel biedt. Medewerkers van een hoteldienst
hebben meestal een horecaopleiding gevolgd. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor de opleiding
zelfstandig werkend kok of chef-kok. Of je kiest voor de opleiding gastheer of gastvrouw.
Als gastheer of gastvrouw bedien je de gasten aan tafel. Je neemt de bestelling op en
serveert het eten en de drankjes.
In een hotel werken ook medewerkers die de opleiding facilitaire dienstverlening hebben
afgerond. In de opleiding facilitaire dienstverlening leer je veel over dienstverlenend en
klantvriendelijk handelen. Daarnaast leer je hoe je de catering moet verzorgen. Je leert
dan hoe je dranken en eenvoudige gerechten moet bereiden en serveren in een bedrijf.
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De facilitair medewerker doet ondersteunend werk. Hij zorgt ervoor dat de medewerkers
van een organisatie hun werk kunnen doen. Naast de catering behoren ook de receptie
en de beveiliging, de technische dienst en de afdeling huishouding tot het werkterrein
van een facilitair medewerker. De afdeling huishouding zorgt voor de schoonmaak, de was
en het magazijn binnen een bedrijf.

MBO-OPLEIDINGEN VOOR DE HORECA
In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) kun je kiezen uit verschillende opleidingen
voor hotel, restaurant of café (horeca). Dat zijn opleidingen op mbo-niveau 1 tot en met
4. In het hoger beroepsonderwijs (hbo) kun je terecht voor opleidingen op niveau 5. In het
volgende schema vind je bij elke opleiding enkele voorbeelden van taken die horen bij die
opleiding. Verder zie je ook voorbeelden van vaardigheden die je moet beheersen als je
deze opleiding afrondt.

Voorbeelden van
vaardigheden

Voorbeelden van takenNiveauMbo-opleiding

Hygiënisch werken
Samenwerken

Assisteren bij keukenwerkzaamheden,
zoals broodjes smeren, fruit wassen
en koffie zetten

1Assistent horeca,
voeding of
voedingsindustrie
(entree)

Bereidingstechnieken
Hygiënisch werken
Stressbestendig

Bereiden van gerechten en snacks2Kok

Luisteren naar gasten
Servicegericht handelen

Tafels opdekken en afruimen
Bestellingen opnemen
Gerechten serveren

2Gastheer of
gastvrouw

Dienstverlenende
houding
Stressbestendig

Huishoudelijke werkzaamheden, zoals
koken, schoonmaken en
textielverzorging. Telefoon
beantwoorden, gasten ontvangen
post verzorgen. Voorraadbeheer en
klein technisch onderhoud

2Medewerker
facilitaire
dienstverlening

Zelfstandig werken
Nieuwe gerechten creëren
Werkplanners maken

Bereiden van gerechten. Mede
ontwikkelen van de menukaart

3Zelfstandig
werkend kok
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Voorbeelden van
vaardigheden

Voorbeelden van takenNiveauMbo-opleiding

Gastgericht werken
Zelfstandig werken
In een team werken
Eigen werk plannen

Gerechten opnemen en serveren
Adviseren bij menu- en drankkeuze
Specialistische serveertechnieken

4Zelfstandig
werkend gastheer
of gastvrouw

Plannen en organiseren
Mensen aansturen en
motiveren

Leidinggeven
Coördineren

4Facilitair
leidinggevende

Plannen en organiseren
Bereidingstechnieken

Plannen van het werk in de keuken
Samenstellen van de dagmenu’s
Leidinggeven aan de keukenbrigade

4Gespecialiseerd
kok

Leidinggeven
Planningen en
begrotingen maken
Kennis van
hygiënerichtlijnen

Organiseren, plannen en controleren
van het werk in een (groot)keuken

4Leidinggevende
keuken

Met deze opleidingen kun je aan de slag bij een profitorganisatie, zoals een hotel of
restaurant. Je kunt ook aan de slag bij een non-profitorganisatie.

Non-profitorganisaties krijgen een bepaald budget en hoeven geen winst te maken. Een
profitorganisatie heeft winst maken als doel. Een zorghotel is ook een profitorganisatie.
Een zorghotel krijgt namelijk geen subsidie. De gasten betalen dus zelf voor de service van
het zorghotel. Hoe meer service ze willen, hoe meer ze betalen. De gasten van een zorghotel
krijgen meestal wel (een deel van) de kosten vergoed van hun zorgverzekering.

Ziekenhuis. Zorghotel.
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Voorbeelden non-profitorganisatieVoorbeelden profitorganisatie

ScholengemeenschapHotel

VerpleeghuisBungalowpark

ZiekenhuisZorghotel

Woonzorgvoorziening voor gehandicaptenBank- of verzekeringskantoor

2.2 Handen wassen

In veel beroepen is het professioneel wassen van je handen erg belangrijk. Alles wat je
doet in de keuken, doe je met je handen. Om hygiënisch te werken is het daarom belangrijk
om je handen goed te wassen.
Als je handen niet goed schoon zijn, kun je bacteriën overbrengen op het voedsel. Daarom
moet je je handen wassen vóór de bereiding, tijdens de bereiding en na de bereiding van
voedsel. En ook bij allerlei huishoudelijke, verzorgende en verplegende werkzaamheden
is professioneel handen wassen vóór, tijdens en na de handelingen noodzakelijk.

Let bij het wassen van je handen op de volgende zaken:
Doe hand- en polssieraden af. Tussen die sieraden kan vuil blijven zitten. Ook nagellak of
kunstnagels moet je verwijderen, omdat daardoor vuil achter kan blijven.
Was met water van 40 °C. Zo gaat het vuil er gemakkelijk af.
Was met een desinfecterende zeep. Deze zeep doodt bacteriën.
Wrijf je handen 20 seconden in. Wrijf ook goed je vingers en je duimen over elkaar en de
bovenkant van je handen.
Gebruik een nagelborstel. Hiermee kom je goed onder je nagels. Onder je nagels zit vaak
vuil dat lastig weg kan.
Droog je handen. Doe dit het liefst met een wegwerphanddoek. Zo voorkom je dat je
bacteriën overbrengt op de handen van andere mensen.
Begin na het handen wassen direct met de handeling. Doe je dat niet, dan kan er weer
nieuw vuil op je handen zitten. Vaak is dat vuil onzichtbaar, zoals bij bacteriën.

Let op! Professioneel handen wassen doe je altijd volgens een strikte volgorde. Veel
instellingen hebben daarvoor een protocol. In een protocol staan de regels en afspraken
hoe je iets moet doen.
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2.3 Bereidingstechnieken in de keuken

Producten kun je op verschillende manieren klaarmaken. Je kunt aardappels bijvoorbeeld
koken, maar je kunt ze ook bakken of frituren. De manier waarop je een product of gerecht
klaarmaakt, heet de bereidingstechniek. Om voldoende variatie te hebben in je voeding
is het belangrijk dat je bij het samenstellen van een maaltijd zoveel mogelijk varieert in
bereidingstechnieken.

Bereidingstechnieken: bakken, koken, smoren, gratineren en grillen.

Voorbeeld gerechtenOmschrijvingBereidingstechniek

Gebakken hamburger,
gebakken vegaburger,
gebakken schol, gebakken
varkenskarbonade

Vlees of vis gaar maken in een
open pan met een klein beetje
margarine, boter of olie.

Bakken (in een koekenpan)

Gefrituurde kroket,
gefrituurde loempia

Gerechten gaar maken door deze
in een open pan met hete olie of
heet vet onder te dompelen.

Frituren

Gebraden gehaktbal,
gebraden runderrollade

Vlees gaar maken in een gesloten
pan met heet vet.

Braden

Gefruite uitjesHet zachtjes bakken van
bijvoorbeeld een ui in een open
pan met een beetje margarine.

Fruiten

Gesmoorde spitskool,
gesmoorde zuurkool

Gerechten in een gesloten pan
zachtjes gaar maken in ‘eigen’
vocht met een beetje margarine.

Smoren

Gegratineerde bloemkool,
gegratineerde macaronischotel

Een goudbruin korstje aanbrengen
op een gerecht door een laagje
geraspte kaas snel te verhitten in
de oven.

Gratineren

Gegrilde kip, gegrilde paprika’sGerechten gaar maken door een
sterke stralende warmte.

Grilleren
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Voorbeeld gerechtenOmschrijvingBereidingstechniek

Champignonsoep,
kippenragout

Vloeistof dikker maken door
gelijke hoeveelheden margarine
en bloem te mengen met vocht,
zoals water, melk of bouillon.

Binden met een roux

Custardvla, chocoladevla,
griesmeelpudding

Vloeistof dikker maken door er
maïzena, aardappelmeel, bloem
of custard aan toe te voegen.

Binden met
zetmeelhoudend
bindmiddel

RoerbakgroentenGroenten of vlees snel beetgaar
maken door het gerecht te
verhitten en om te scheppen op
hoog vuur in een open pan met
een beetje olie.

Roerbakken

Gekookt ei, gekookte
aardappelen

Gerechten gaar maken in kokend
water (100 °C).

Koken

2.5 Snijtechnieken

SNIJDEN MET EEN KOKSMES
Om producten in gerechten te kunnen verwerken, moet je deze vaak eerst snijden. Bij het
snijden is het belangrijk dat je het juiste gereedschap gebruikt. In elke professionele
grootkeuken vind je daarom koksmessen in verschillende maten en snijplanken in
verschillende kleuren. Een koksmes bestaat uit twee gedeelten: het heft en het lemmet.
Het heft is het handvat. Het lemmet is het gedeelte waarmee je kunt snijden.
De messen in de professionele keuken moeten aan verschillende eisen voldoen. Het mes
moet natuurlijk goed scherp zijn. Verder moet het heft goed om het stalen lemmet zitten,
zodat er geen water tussen kan komen. Dit moet vanwege de hygiëne. Als er vocht tussen
het heft en lemmet komt, kan het heft loslaten en dat is niet veilig. Bovendien is vocht een
ideale voedingsbodem voor bacteriën.

Verschillende kleuren snijplanken voor verschillende producten.Koks aan het snijden.
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ZES KLEUREN SNIJPLANKEN
In een professionele keuken werk je met verschillende kleuren snijplanken. Dat heeft ook
met hygiëne te maken. Hierdoor voorkom je kruisbesmetting. Dit is het geval als er
ziekmakende bacteriën van het ene op het andere voedingsmiddel komen.

Kleur snijplankVoedingsmiddel

RoodRauw vlees

BlauwVis, schaal- en schelpdieren

GroenGroenten en fruit

GeelGevogelte

BruinGebraden vlees en worst

WitKaas en brood

DRIE SNIJTECHNIEKEN
Snijden doe je niet alleen om producten te verkleinen. Vaak snij je de producten omdat je
ze een mooie vorm wilt geven. Koks gebruiken voor deze vormen Franse benamingen. De
volgende vaktermen kom je veel tegen in de keuken.

En julienne. En brunoise. En chinoise

En julienne:
Reepjes van 2 bij 2 millimeter breedte met een lengte van 4 tot 6 centimeter.
Het snijden van en julienne gaat op de volgende manier:
• Snijd het schoongemaakte product vierkant.
• Snijd er plakken van met een dikte van 2 millimeter.
• Snijd deze plakken vervolgens in reepjes van 2 millimeter dik.

En brunoise:
In blokjes van 4 x 4 x 4 millimeter breedte.
Het snijden van en brunoise gaat als volgt:
• Snijd het schoongemaakte product vierkant.
• Snijd er plakken van met een dikte van 4 millimeter.
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• Snijd deze plakken vervolgens in repen van 4 millimeter dikte.
• Draai de repen een kwartslag en snijd blokjes van 4 millimeter grootte.

En chinoise:
Chinoise lijkt op een Chinese ruit. Deze heeft geen bepaalde dikte en grootte, maar is
afhankelijk van waar je de ruit in verwerkt.
Het snijden van en chinoise gaat als volgt:
• Snijd het schoongemaakte product vierkant.
• Snijd er plakken van met een dikte van bijvoorbeeld 2 millimeter.
• Snijd daar repen van met een breedte van ongeveer 1 centimeter.
• Snijd deze repen vervolgens schuin, dan heb je een Chinese ruit.

Andere manieren om producten te snijden zijn:
• hakken
• snipperen
• ciseleren
• schaven.

2.17 Allergenen

Mensen met een dieet, voedselallergie of afwijkende voedingsgewoonte hebben recht op
goede informatie. Sinds december 2014 moet volgens een Europese wet informatie over
het voedingsmiddel aan de consument verstrekt worden. De Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit houdt toezicht op de uitvoering van de wet. Volgens de wet is het verplicht
om op verpakkingen de energie en zes voedingsstoffen op het etiket te vermelden per 100
gram. Die zes voedingsstoffen zijn vet, verzadigd vet, koolhydraten, suikers, eiwitten en
zout.
De informatieplicht geldt ook voor niet-voorverpakte producten in bijvoorbeeld cafés,
restaurants, ambachtelijke slagerijen, bakkerijen, zorginstellingen en cateringbedrijven.
Consumenten moeten vooraf kunnen zien/lezen dat informatie over allergenen
opvraagbaar en beschikbaar is. Dit staat bijvoorbeeld op een menukaart.

Pictogrammen allergenen.
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Van de volgende veertien ingrediënten die een allergische reactie kunnen veroorzaken,
moet zijn aangegeven of ze voorkomen in het product:
1. glutenbevattende granen, zoals tarwe, rogge, gerst, haver, spelt en khorasantarwe

(voorheen kamut)
2. ei
3. vis
4. pinda’s
5. noten, zoals amandelen, hazelnoten, walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten,

pistachenoten en macadamianoten
6. soja
7. melk, inclusief lactose
8. schaaldieren
9. weekdieren
10. selderij
11. mosterd
12. sesamzaad
13. sulfiet
14. lupine.

Ook stoffen die van deze ingrediënten zijn afgeleid, kunnen overgevoeligheidsreacties
veroorzaken. Deze moeten ook worden vermeld.
Voedselovergevoeligheid is een reactie van het lichaam op voedsel. Er zijn twee typen
voedselovergevoeligheid. Het eerste type is wanneer iemand een voedselallergie heeft
waarbij een allergische reactie optreedt. Bij een allergische reactie denkt het lichaam
onterecht dat er een schadelijke indringer is. Het lichaam maakt daarom antistoffen aan,
net als bij de griep. Een bekend voorbeeld is een voedselallergie voor pinda’s.

Ik mag géén pinda’s.

Het tweede type is wanneer iemand intolerant is voor een voedingsproduct. Intolerant
betekent dat het lichaam ook op voedsel reageert. Voorbeelden hiervan zijn:
glutenintolerantie of lactose-intolerantie. Het kan gaan om klachten als misselijkheid,
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