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1. Vis, schaal- en schelpdieren
De module ‘Partie Vis, vlees en gevogelte’ bestaat uit twee werkboeken. Dit is het werkboek: Vis, schaal-
en schelpdieren.

Aan de slag
In dit werkboek ga je verder in de partie Warme keuken met vis, schaal- en schelpdieren. Je gaat
nu opdrachten uitvoeren die met deze hoofdgerechten te maken hebben. Je werkt in de warme
keuken.
Het maken van visbereidingen en het verwerken van schaal- en schelpdieren gebeurt op verschillende
manieren in de bedrijven onder en boven in de markt.

Behalve met de bereidingstechnieken kom je in jouw leerbedrijf ook in aanraking met de
warenkennis van vis, schaal- en scheldieren. Daarom wordt dit ook in dit werkboek behandeld. Je
zult ook aan de slag gaan met warme sauzen. In dit werkboek worden groepen sauzen behandeld
die goed bij de visbereidingen passen.

In dit werkboek ga je leren hoe je vis, schaal- en schelpdieren en warme sauzen kunt maken.
In de praktijk kom je zeker in aanraking met visbereidingen en de warme sauzen (blanke, blonde
en eier-/botersauzen). Je leert hoe je ze moet bereiden en wat je erbij kunt serveren.

De bereiding van de schaal- en schelpdieren wordt kort behandeld. Het werken met schaal- en
schelpdieren is heel kritisch en wordt daarom in het algemeen uitgevoerd door meer ervaren koks.

Plaats van dit werkboek in het menuschema:

Tijdens dit werkboek werk je aan de volgende werkprocessen:
• Maakt mise-en-place.
• Bereidt gerechten en componenten.
• Werkt gerechten voor de uitgifte af.
• Maakt de werkruimtes, gereedschappen en machines in de keuken schoon.
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Wat heb je nodig bij dit werkboek?
• theorieboek Tendens Resiba deel 1 en 2
• methodesite www.tendenskeuken.nl.

Wanneer je de theorie of de methodesite moet raadplegen, staat er een pictogram in het werkboek.
Bij dit pictogram lees je wat je nodig hebt om de opdracht(en) te maken. Er zijn drie verschillende
pictogrammen:

Theorieboek
Hier lees je in welk theorieboek en in welke paragraaf je de informatie vindt om de volgende opdracht(en)
te maken.

Bron op www.tendenskeuken.nl
Hier lees je of je een formulier, weblink, opdracht of andere soort bron bij de opdracht gebruikt en welke
dit is.

Film op www.tendenskeuken.nl
Hier lees je welke film je bekijkt om de opdracht te maken.

Werken met www.tendenskeuken.nl
Wanneer je wordt verwezen naar een film of andere soort bron op de methodesite, doe je het volgende:
1. Ga naar www.tendenskeuken.nl.
2. Klik op ‘Studentenmateriaal’.
3. Kies voor ‘Vis, schaal- en schelpdieren’.

Hoe sluit je dit werkboek af?
Door het maken en uitvoeren van de opdrachten in dit werkboek doe je nieuwe kennis en
vaardigheden op. Na afronding van dit werkboek heb je kennis opgedaan over de bereiding van
vis en warme sauzen en ben je in staat deze te bereiden. Je levert in ieder geval de volgende
producten op:

Theorie
• alle opdrachten gemaakt
• bijgewerkte vaktermenlijst.

Praktijk
• één gepocheerde visbereiding
• één gekookte/gestoomde visbereiding
• één gestoofde visbereiding
• één gebakken visbereiding
• één gefrituurde visbereiding
• één gegratineerde visbereiding
• één gegrilde visbereiding
• twee verschillende blanke sauzen
• twee verschillende blonde sauzen die bij vis passen
• twee verschillende eier-/botersauzen die bij vis passen.
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Tips voor werken en leren
• Maak zo veel mogelijk gebruik van jouw ervaringen in de praktijk.
• Gebruik zo veel mogelijk de procedures en gegevens van jouw praktijkbedrijf om aan de opdrachten

en de eventuele eindopdracht te voldoen.
• Maak goede afspraken met je praktijkbegeleider.
• Maak een goede planning (stappenplan/afsprakenlijst) waarin staat wanneer je wat gaat doen

en bij wie je eventueel hulp kunt vragen. Stem dit af met je docent.

0.1 Oriëntatie

Opdracht 1: Eigen ervaring

In deze opdracht ga je onderzoeken hoe visgerechten en warme sauzen bereid worden in jouw
leerbedrijf.
Geef antwoord op de volgende vragen.
• Welke materialen en gereedschappen gebruik je in jouw leerbedrijf voor het maken van

visbereidingen/-gerechten en blanke, blonde en eier-/botersauzen?
• Welke (basis)vaktechnieken moet je in jouw leerbedrijf beheersen voor het bewerken en

verwerken van visbereidingen/-gerechten en blanke, blonde en eier-/botersauzen?
• Welke mise-en-place wordt er in de warme keuken van jouw leerbedrijf gebruikt bij het maken

van visbereidingen/-gerechten en blanke, blonde en eier-/botersauzen?
• Welke visbereidingen/-gerechten en blanke, blonde en eier-/botersauzen horen bij de warme

keuken van jouw leerbedrijf?
• Welke rol is er voor jou bij het maken van visbereidingen/-gerechten en blanke, blonde en

eier-/botersauzen? Wat mag je wel en wat mag je (nog) niet doen?
• Wat moet je verder weten om zelfstandig visbereidingen/-gerechten en blanke, blonde en

eier-/botersauzen te kunnen maken?
• Welke speciale materialen, gereedschappen en apparatuur worden er bij jou in de praktijk voor

het maken van visbereidingen/-gerechten en blanke, blonde en eier-/botersauzen gebruikt?
• Welke speciale hygiëne- en veiligheidseisen worden er bij jou in de praktijk voor het maken

van visbereidingen/-gerechten en blanke, blonde en eier-/botersauzen gebruikt?

0.2 Nulmeting
Om voor jezelf op een rijtje te zetten wat je al weet en beheerst, ga je een aantal vragen
beantwoorden. Als je de vragen beantwoord hebt, zie je wat jouw score is. Met deze uitslag kun
je een planning maken voor dit werkboek. Belangrijk is wel dat je elke vraag in deze nulmeting
beantwoordt.

Om een beeld te krijgen van wat je hebt geleerd vul je tijdens de eindopdracht van dit werkboek
de kolom ‘Evaluatie’ in.
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EvaluatieNulmetingLeerdoelNr.

NeeJaNeeJa

Je kunt productinformatie van vis benoemen.1.

Je kunt productinformatie van schaal- en schelpdieren
benoemen.

2.

Je kunt productinformatie van warme sauzen benoemen.3.

Je kunt bij gerechten aangeven welke
voorbereidingstechnieken nodig zijn.

4.

Je kunt de kenmerken van kook- en bereidingstechnieken
woordelijk weergeven.

5.

Je kunt de kwaliteitscriteria van waren benoemen.6.

Je kunt de wettelijke richtlijnen benoemen voor het
opslaan van bewerkte producten.

7.

Je kunt de universele smaakfactoren noemen en
uitleggen.

8.

Je kunt de meest voorkomende opdeel- en
voorbereidingstechnieken benoemen.

9.

Je kent de inhoud van de allergiewetgeving.10.

Je kunt de meest gangbare producten en ingrediënten
noemen die bij het afwerken van diverse gerechten nodig
zijn.

11.

Je kunt van diverse gerechten de meest gangbare
afwerktechnieken benoemen.

12.

Je kunt bij recepten aangeven welke producten en
ingrediënten nodig zijn.

13.

Je bereidt gerechten en componenten snel, precies en
accuraat volgens recept, met de juiste techniek en op
basis van de planning.

14.

Je kent de gaarheden van producten en kunt de gewenste
gaarheid voor een product selecteren.

15.

Je hanteert de juiste afwerktechniek voor bereide
gerechten.

16.

Je kunt aangeven welke keukenapparatuur en
-gereedschap nodig is voor de bereiding van gerechten
en componenten.

17.

Je kent de werking van keukenapparatuur en
-gereedschap dat nodig is voor de bereiding van
gerechten en componenten.

18.

Je kunt (wettelijke) milieu- en hygiëneregels en
bedrijfsrichtlijnen beschrijven voor de schoonmaak van
werkruimtes.

19.
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0.3 Planning

Door het maken van een planning houd je controle over je werkzaamheden. Daarom maak je een
planning voor dit werkboek. Je maakt een planning voor zowel de praktijk als de theorie (workshops,
hoorcolleges enzovoort). Geef in je planning aan wanneer je wat gaat uitvoeren, hoeveel tijd je
eraan denkt te besteden en wanneer je iets af wilt hebben.

Wanneer
Is het klaar?

Waar
School,
thuis, BPV?

Werkelijke
tijd

Geplande
tijd

Wat

Inleiding

Plannen

Opdrachten

TheorieEindtoets

Praktijk

Evaluatie

Reflectie

Controleer samen met je docent of je een realistische planning hebt gemaakt en wat de planning
van je docent is.
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1.1 Onderzoek naar de visbereidingen/-gerechten en bijpassende sauzen

Je gaat in dit hoofdstuk een onderzoek doen naar de menukaart van je leerbedrijf. Je onderzoekt
welke vissoorten en eventueel welke schaal- en schelpdieren er op deze kaart staan. Ook ga je
onderzoeken wat de mise-en-placehandelingen voor deze bereidingen en gerechten zijn.

Leerdoelen:
- Je kunt productinformatie van vis benoemen.
- Je kunt productinformatie van schaal- en schelpdieren benoemen.
- Je kunt bij gerechten aangeven welke voorbereidingstechnieken nodig zijn.
- Je kunt de kenmerken van kook- en bereidingstechnieken woordelijk weergeven.

Opdracht 2: Vissoorten, schaal- en schelpdieren op de menukaart

Je gaat de vissoorten en de schaal- en schelpdieren eerst op warenkennis onderzoeken. Noem tien
soorten (die je in je leerbedrijf gebruikt). Geef voor elk soort dat je weet antwoord op de volgende
vragen en vul het schema in.
• Hoe heet de vis of het schaal- of schelpdier en hoe herken je deze?
• Hoe moet je de vis of het schaal- of schelpdier bewaren en hoelang kun je deze bewaren?

Hoe moet je de vis of het schaal- of
schelpdier bewaren? Hoelang kun je ze
bewaren?

Naam van de vis of het schaal- of
schelpdier. Hoe herken je ze?

Manier van bewaren:Naam:

Hoelang:Herkenningspunten:

Manier van bewaren:Naam:

Hoelang:Herkenningspunten:

Manier van bewaren:Naam:

Hoelang:Herkenningspunten:

Manier van bewaren:Naam:

Hoelang:Herkenningspunten:

Manier van bewaren:Naam:

Hoelang:Herkenningspunten:
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Manier van bewaren:Naam:

Hoelang:Herkenningspunten:

Manier van bewaren:Naam:

Hoelang:Herkenningspunten:

Manier van bewaren:Naam:

Hoelang:Herkenningspunten:

Manier van bewaren:Naam:

Hoelang:Herkenningspunten:

Manier van bewaren:Naam:

Hoelang:Herkenningspunten:

Opdracht 3: Bereidingstechnieken vis en bijlagen

Onderzoek welke bereidingstechnieken er bij jou in het leerbedrijf op vis, schaal- en schelpdieren
worden toegepast. Geef eerst aan welke hoofdgroepen bereidingen van vis of schaal- en schelpdieren
er op de kaart staan. Noem vijf bereidingswijzen. Geef van de bereidingswijzen aan welke bijlagen
(groente-, aardappelbereidingen, saus of andere bijlage) erbij geserveerd worden.

Vul het schema in. Geef eerst de bereidingswijze aan, vul daarna de bijlagen in. Bekijk eerst het
voorbeeld.

Bijlagen bij deze bereidingHoofdgroepen bereidingen van vis of
schaal- en schelpdieren

RozemarijnboterGrillen

Gemengde salade

Aardappel gratin

Citroen

1.

2.
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3.

4.

5.

Opdracht 4: Mise-en-place bereidingen vis, schaal- en schelpdieren

Je weet welke vis- en schaal- en schelpdierbereidingen/-gerechten en bijlagen er op de menukaart
van jouw leerbedrijf staan. De volgende stap is dat je gaat werken met deze vis, schaal- en
schelpdieren.

Je werkzaamheden voor de vis, schaal- en schelpdierbereidingen/-gerechten zullen eerst bestaan
uit het maken van de mise-en-place. Deze vaardigheden komen in dit onderdeel aan de orde.

In het volgende schema geef je aan wat de mise-en-placehandelingen voor vis zijn. Neem hierbij
als voorbeeld een vis die vers en vuil wordt aangeleverd bij je leerbedrijf.

Mise-en-place voor de vis, schaal- en schelpdierbereidingen/-gerechten van je eigen
leerbedrijf

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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17.

18.

19.

20.

1.2 Vissen – warenkennis

‘Vis stinkt’, hoor je vaak zeggen. ‘Ik vind vis niet lekker’, hoor je ook vaak zeggen. Maar klopt het
wel dat vis stinkt? En hoe komt het dat sommige mensen vis niet lekker vinden?
Veel mensen vinden vis wel lekker. Tenminste, als je vis van goede kwaliteit gebruikt en als je die
op de juiste manier bereidt. Visgerechten kunnen op veel plaatsen in het menu geserveerd worden.
Of dat nu het voorgerecht, de soep, het warme tussengerecht of het hoofdgerecht is.
Door het maken van de opdrachten leer je welke belangrijke voedingsmiddelen vis bevat, waar
je op moet letten bij het inkopen, hoe je vis moet bewaren, hoe je vis moet behandelen en welke
(basis)bereidingstechnieken van vis er zijn.

Leerdoelen:
- Je kunt productinformatie van vis benoemen.
- Je kunt de kwaliteitscriteria van waren benoemen.
- Je kunt de wettelijke richtlijnen benoemen voor het opslaan van bewerkte producten.

Bestudeer paragraaf 8.21 ‘Vis’.

Opdracht 5: Vis en zijn voedingsstoffen

a. Tegenwoordig wordt er steeds meer vis gegeten. Hoe komt dat?

b. Geef een definitie van ‘vissen’?

c. Een vis bestaat uit een aantal delen. Welke delen zijn dat?
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d. Wat zijn de belangrijkste voedingsstoffen van vis?

Opdracht 6: Vissoorten

Er zijn veel vissoorten. Ze kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld. Geef in de volgende
schema’s van elke soort steeds drie voorbeelden. Het liefst van vis die bij jou in je leerbedrijf gebruikt
wordt.

1.Magere vissoorten

2.

3.

1.Matig vette vissoorten

2.

3.

1.Vette vissoorten

2.

3.

1.Zoetwater rondvissen

2.

3.

1.Zoutwater platvissen

2.

3.

1.Zoutwater rondvissen

2.

3.

1.Trekvissen

2.

3.

1.Kraakbeenachtige vissen

2.

3.
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Opdracht 7: Franse benamingen van vis

Fileren van platvis
Fileren van rondvis

In de tabel zie je een aantal Franse begrippen. Geef een omschrijving.

OmschrijvingBegrip

Tranche

Darne

Tronçon of queue

Filet

Suprème

Paupiette

Goujons

La truite

L’anguille

La sandre

Le saumon

Le cabillaud

Le merlan

La lotte de mer

La loup marin

Le flétan

Le carrelet

Le turbot

La sole

Verschillende soorten verse vis.
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Opdracht 8: Kwaliteit van vis

a. De kwaliteit van vis is van verschillende zaken afhankelijk. Noem drie belangrijke punten die
de kwaliteit bepalen en leg uit waarom deze van belang zijn.

1.

2.

3.

b. Kijk kritisch naar de manier waarop er bij jou in het leerbedrijf met vis wordt omgegaan. Geef
van de drie bovengenoemde punten aan hoe ze die bij jou in het leerbedrijf aanpakken.

1.

2.

3.

Opdracht 9: Begrippen vis

Geef bij de volgende begrippen aan wat ermee bedoeld wordt.

Gestripte vis

Dichte vis

Gestroopte vis

Panklare vis

Gefileerde vis

Opdracht 10: Bewaren van vis

Het juist bewaren, in de koelkast of in de diepvries, is bepalend voor de kwaliteit van de vis die je
serveert. Beantwoord de volgende vragen die daarover gaan.
a. Bij welke koeltemperatuur kun je vis over het algemeen het best bewaren?

b. Er is vette en magere vis. Welke soort kun je langer in de diepvries bewaren? Geef aan wat de
reden hiervan is.
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