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Inleiding
Aan de slag
In dit werkboek behandelen we onderwerpen die te maken hebben met diëten, voedingswensen,
vegetarische voeding, goede voeding en menuleer. Voor dit werkboek hoef je niet op een speciale
afdeling te werken. Het zijn algemene zaken die ook bij het koksvak horen. Wat er in de diverse
bedrijven aan diëten, vegetarische voeding, goede voeding en menuleer wordt gedaan, verschilt
per bedrijf.

Tijdens dit werkboek werk je aan de volgende werkprocessen:
• Maakt mise-en-place.
• Bereidt gerechten en componenten.
• Werkt gerechten voor de uitgifte af.

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. We leggen ze hierna uit.

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 ander 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 ander soort bron op de methodesite, doe je het volgende:
1. Ga naar www.tendenskeuken.nl.
2. Klik op ‘Studentenmateriaal’.
3. Kies voor ‘Menukoken’.

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 diëten en
voedingswensen, vegetarische voeding, goede voeding en de menuleer en ben je in staat deze
gerechten te bereiden. Je levert in ieder geval de producten op de we hierna aangeven.
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Theorie
• alle opdrachten gemaakt
• bijgewerkte vaktermenlijst
• eindtoets.

Praktijk
Om je opleiding af te sluiten, moet je een ‘proeve van bekwaamheid’ afleggen. Daarmee laat je
zien dat je competent bent om zelf aan het werk te kunnen als kok. Overleg met je docent of je
de eindopdracht als ‘proeve van bekwaamheid’ gaat uitvoeren.

Tips voor werken en leren:
• Maak zo veel mogelijk gebruik van jouw ervaringen in de praktijk.
• Gebruik zo veel mogelijk de menukaart van je leerbedrijf om aan de eindopdracht te voldoen.
• Maak goede afspraken met je praktijkbegeleider.
• Maak een goede planning (een stappenplan/afsprakenlijst) wanneer je wat gaat doen en bij wie

je eventueel hulp kunt vragen. Stem dit/deze af met je docent.

0.1 Oriëntatie

Opdracht 1: Eigen ervaring

In deze opdracht doe je onderzoek naar en voedingswensen, vegetarische voeding, goede voeding
en menuleer.
Geef antwoord op de vragen hierna.
• Welke (basis)vaktechnieken moet je in jouw leerbedrijf gebruiken voor het bewerken en

verwerken van gerechten met speciale dieet- en voedingswensen en vegetarische voeding?
• Welke mise-en-place wordt er in de keuken van jouw leerbedrijf gebruikt bij het maken van

gerechten met speciale dieet- en voedingswensen en vegetarische voeding?
• Welke gerechten met speciale dieet- en voedingswensen en vegetarische voeding kom je tegen

in jouw leerbedrijf?
• Welke rol is er voor jou bij het maken van gerechten met speciale dieet- en voedingswensen

en vegetarische voeding, wat mag je wel en wat mag je (nog) niet doen?
• Wat moet je verder weten om zelfstandig gerechten met speciale dieet- en voedingswensen

en vegetarische voeding te kunnen maken?
• Welke materialen en gereedschappen gebruik je in jouw leerbedrijf voor het maken van

gerechten met speciale dieet- en voedingswensen en vegetarische voeding?
• Welke speciale hygiëne- en veiligheidseisen gelden er bij jou in de praktijk voor het maken van

gerechten met speciale dieet- en voedingswensen en vegetarische voeding?

0.2 Nulmeting
Om voor jezelf op een rijtje te zetten wat je al weet en beheerst, beantwoord je een aantal vragen.
Als je dat hebt gedaan, zie je wat jouw score is. Met deze uitslag kun je een planning maken voor
dit werkboek. Belangrijk is daarbij wél 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 vegetarische voeding
benoemen.

1.

Je kunt van diverse producten de standaard
bewaarcondities benoemen.

2.

Je kunt de meest voorkomende diëten benoemen.3.

Je kunt de meest voorkomende opdeel- en
voorbereidingstechnieken benoemen.

4.

Je kunt per snijtechniek de te gebruiken
keukenapparatuur en het te gebruiken gereedschap
benoemen.

5.

Je kunt de meest gebruikte schoonmaaktechnieken van
producten benoemen.

6.

Je kunt op grond van recepten aangeven welke producten
en ingrediënten nodig zijn

7.

Je kunt bij nieuwe gerechten op de menukaart aangeven
welke producten en middelen nodig zijn.

8.

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

9.

Je informeert het bedienend personeel over de te leveren
service en over de kenmerken van de gerechten.

10.

Je kunt uitleggen wat de Schijf van Vijf inhoudt en je
kunt de uitgangspunten in de praktijk toepassen.

11.

Je kunt de regels voor het voeren van een formeel gesprek
beschrijven.

12.

Je kunt verschillende competenties omschrijven.13.
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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, voor zowel de theorie als de praktijk (workshops, hoorcolleges,
enzovoort). Geef in je planning aan wanneer je wat gaat uitvoeren, hoeveel tijd je eraan denkt te
besteden en wanneer je iets wilt afronden.

Wanneer
Is het
klaar?

Waar
School,
thuis, BPV?

Werkelijke
tijd

Geplande tijdWat

Inleiding

Plannen

Opdrachten

TheorieEindtoets

Praktijk

Evaluatie

Reflectie

Controleer samen met je docent of je een realistische planning hebt gemaakt en wat diens planning
is.
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1. Onderzoek naar diëten,
voedingswensen en vegetarische
voeding

Je begint dit werkboek met een onderzoek naar de menukaart van je leerbedrijf. Je onderzoekt
welke diëten of voedingswensen er zijn en welke vegetarische gerechten en producten er op de
kaart staan of op een andere manier in het bedrijf worden verwerkt. Ook onderzoek je wat de
mise-en-placehandelingen zijn voor deze gerechten/producten.

Leerdoelen:
- Je kunt productinformatie van vegetarische voeding benoemen.
- Je kunt van diverse producten de standaard bewaarcondities benoemen.
- Je kunt de meest voorkomende diëten benoemen.
- Je kunt de meest voorkomende opdeel- en voorbereidingstechnieken benoemen.
- Je kunt per snijtechniek de te gebruiken keukenapparatuur en het te gebruiken gereedschap

benoemen.
- Je kunt de meest gebruikte schoonmaaktechnieken van producten benoemen.

Opdracht 1: Onderzoek naar de menukaart van het leerbedrijf

Welke diëten of voedingswensen zijn er en welke vegetarische gerechten en producten staan er
op de menukaart van jouw leerbedrijf?

Onderzoek deze groepen:
• dieetmogelijkheden
• voedingswensen
• vegetarische gerechten/producten.

Geef bij elke groep antwoord op de vragen hierna. Vul het schema in.
• Hoe heten de gerechten/producten in elke groep?
• Welke van deze gerechten/producten worden zelf gemaakt en welke worden
• kant-en-klaar gekocht?
• Hoelang kun je deze gerechten/producten bewaren?
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Probeer in elke groep drie soorten van gerechten/producten te noemen.

Hoelang kun je deze
gerechten/producten
bewaren?

Zelfgemaakt of gekocht ?Naam van diëten,
voedingswensen,
vegetarische
gerechten/producten

Diëten

Voedingswensen

Vegetarische gerechten/ producten

Een vegetarische salade.
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Opdracht 2: Mise- en placehandelingen

Je gaat werken met vegetarische gerechten/producten. Je werkzaamheden voor deze
gerechten/producten zullen eerst bestaan uit het maken van de mise-en-place. Met behulp van het
schema geef je aan/onderzoek je wat de mise-en-placehandelingen voor deze gerechten/producten
zijn. Geef bij iedere handeling aan of er aandachtspunten zijn met betrekking tot diëten en
voedingswensen van gasten.

Aandachtspunt voor mogelijke diëten en
voedingswensen

Mise-en-placelijst voor de vegetarische
gerechten/producten die er in je leerbedrijf
worden gemaakt/verwerkt

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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