
Partie Garnituren

Werkboek



Colofon
Uitgeverij: Edu’Actief b.v.
0522-235235
info@edu-actief.nl
www.edu-actief.nl

Auteurs:
Stephan Epskamp, Simon Kuipers, Rein Mulder

Inhoudelijke redactie:
Jan Willem van Gelder

Eindredactie:
Kees Faas

Titel:
Partie Garnituren Kok

ISBN:
978 90 3722 900 4

© Edu’Actief b.v. 2016

Met bijdrage van:
Marco Krispijn, Niek Overmars.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,
opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op
grond van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te
voldoen aan de Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n)
uit deze uitgave in compilatiewerken op grond van artikel 16 Auteurswet kan men zich wenden
tot de Stichting PRO (www.stichting-pro.nl).

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen.
Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot
de uitgever wenden.

Door het gebruik van deze uitgave verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan
met de specifieke productvoorwaarden en algemene voorwaarden van Edu’Actief, te vinden op
www.edu-actief.nl.



Inhoud

4Aardappel-, rijst- en meelspijsbereidingen1.
9Onderzoek naar de aardappel-, rijst- en

meelspijsbereidingen/-gerechten
1.1

11Aardappelen – warenkennis1.2
14Rijst – warenkennis1.3
17Meelspijzen of pasta – warenkennis1.4
21Aardappelbereidingen1.5
31Rijst- en meelspijsbereidingen1.6
36Arbo – Gezondheid en welzijn1.7
38Afwas- en reinigingsapparatuur1.8
41Eindopdracht1.9
42Evaluatie en reflectie1.10

45Groentebereidingen en vruchtencompotes2.
50Onderzoek naar de groentebereidingen/-gerechten

en de compotes
2.1

52Groenten – warenkennis2.2
65Groenten – basisbereidingen2.3
71Groenten – overige bereidingen en compotes2.4
79Spijsvertering2.5
82Diëten2.6
85Allergenenwetgeving2.7
90Voedingsgewoonten en trends in voeding2.8
93Voeding en religie2.9
96Eindopdracht2.10
97Evaluatie en reflectie2.11



1. Aardappel-, rijst- en
meelspijsbereidingen
De module ‘Partie Garnituren’ bestaat uit twee werkboeken. Dit is het werkboek: Aardappel-, rijst- en
meelspijsbereidingen.

Aan de slag
In dit werkboek ga je opdrachten uitvoeren die met de hoofdgerechten te maken hebben. Je werkt
in de warme keuken. Bij de garnituren voor de hoofdgerechten zijn er grote verschillen tussen de
bedrijven onder in de markt en de bedrijven boven in de markt.

Behalve met de bereidingstechnieken kom je ook in aanraking met de warenkennis van aardappelen,
rijst en meelspijzen. Daarom wordt ook dit in dit werkboek behandeld.

Je gaat leren hoe je aardappel-, rijst- en meelspijsbereidingen kunt maken en waar je ze bij kunt
serveren.

Plaats van garnituren in het menuschema:

Tijdens dit werkboek werk je aan de volgende werkprocessen:
• Maakt mise-en-place.
• Past recepten aan.
• 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 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 ‘Garnituren’.

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 aardappelen, rijst
en meelspijzen en ben je in staat deze te bereiden.

Je levert in ieder geval de volgende producten op:

Theorie
• alle opdrachten gemaakt
• bijgewerkte vaktermenlijst
• eindtoets.

Praktijk
• twee verschillende aardappelgerechten van gekookte/gestoomde aardappelen
• twee verschillende aardappelgerechten van gefrituurde aardappelen
• twee verschillende aardappelgerechten van gepureerde aardappelen
• twee verschillende aardappelgerechten van gesauteerde aardappelen
• gegratineerde aardappelen
• gekookte/gestoomde rijst
• gestoofde rijst
• gerecht van rijst
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• pastadeeg
• gerecht van pasta.

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.

01 Oriëntatie

Opdracht 1: Eigen ervaring

In deze opdracht ga je onderzoeken hoe de werkplek warme keuken eruitziet in jouw leerbedrijf.
Geef antwoord op de volgende vragen:
• Welke materialen en gereedschappen gebruik je in jouw leerbedrijf voor het maken van

aardappel-, rijst- en meelspijsgerechten?
• Welke (basis)vaktechnieken moet je in jouw leerbedrijf beheersen voor het bewerken en

verwerken van aardappelen, rijst en meelspijzen?
• Welke mise-en-place wordt er in de warme keuken van jouw leerbedrijf gebruikt bij het maken

van aardappel-, rijst- en meelspijsgerechten?
• Welke aardappel-, rijst- en meelspijsgerechten horen bij de warme keuken van jouw leerbedrijf?
• Welke rol is er voor jou bij het maken van aardappel-, rijst- en meelspijsgerechten. Wat mag je

wel en wat mag je (nog) niet doen?
• Wat moet je verder weten om zelfstandig aardappel-, rijst- en meelspijsgerechten te kunnen

maken?
• Welke speciale materialen, gereedschappen en apparatuur worden er bij jou in de praktijk

gebruikt voor het maken van aardappel-, rijst- en meelspijsgerechten?
• Welke speciale hygiëne- en veiligheidseisen worden er bij jou in de praktijk gesteld voor het

maken van aardappel-, rijst- en meelspijsgerechten?

02. 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.

EvaluatieNulmetingLeerdoelNr.

NeeJaNeeJa

Je kunt productinformatie van aardappelen
benoemen.

1.

Je kunt productinformatie van rijst benoemen.2.
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Je kunt productinformatie van meelspijzen of pasta
benoemen.

3.

Je kunt de meest voorkomende opdeel- en
voorbereidingstechnieken benoemen.

4.

Je kunt gebruik maken van geschikte
keukenapparatuur en geschikt keukengereedschap
en hanteert deze efficiënt en kostenbewust.

5.

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

6.

Je kunt bij gerechten aangeven welke
voorbereidingstechnieken nodig zijn.

7.

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

8.

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

9.

Je bewaakt en controleert smaak, gaarheid en
kwaliteit van gerechten en het bereidingsproces op
basis van kwaliteitseisen.

10.

Je kunt aangeven welke keukenapparatuur en welk
keukengereedschap nodig is voor de bereiding van
gerechten en componenten.

11.

Je gaat efficiënt en kostenbewust om met de
ingrediënten en het materiaal.

12.

Je kunt van diverse gerechten de meest gangbare
afwerktechnieken benoemen.

13.

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

14.

Je kunt aangeven welke keukenapparatuur/welk
keukengereedschap geschikt is voor het afwerken
van gerechten.

15.

Je kunt van diverse producten de standaard
bewaarcondities benoemen.

16.

Je kunt de kwaliteitscriteria van waren benoemen.17.

Je kunt de meest gebruikte schoonmaaktechnieken
voor producten benoemen.

18.

Je kunt de bewerkte producten verantwoord
opslaan.

19.

Je kunt (wettelijke) milieu- en hygiëneregels,
alsmede bedrijfsrichtlijnen, noemen voor
schoonmaak van gereedschappen en machines.

20.
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Je kunt gebruiksvoorschriften van keukenapparatuur
woordelijk weergeven.

21.

Je kunt uitleggen hoe je volgens de arboregels veilig
in de keuken kunt werken.

22.

Je weet welke instanties toezicht houden op en
eisen stellen aan de arbeidsomstandigheden.

23.

03 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 aardappel-, rijst- en
meelspijsbereidingen/-gerechten

Je gaat in dit hoofdstuk een onderzoek doen naar de menukaart van je leerbedrijf. Je onderzoekt
welke aardappel-, rijst- en meelspijsbereidingen/-gerechten er op de kaart staan. Ook ga je
onderzoeken wat de mise-en-placehandelingen voor deze bereidingen en gerechten zijn.

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

Opdracht 2: Onderzoek aardappel-, rijst- en meelspijsbereidingen leerbedrijf

Onderzoek welke aardappel-, rijst- en meelspijsbereidingen/-gerechten er in jouw leerbedrijf op
de menukaart staan. Geef eerst aan welke hoofdgroepen aardappel-, rijst- en meelspijsbereidingen
er op de kaart staan en eventueel welke andere bereidingen (in menusuggesties of buffetten). Vul
daarna de afleidingen/-gerechten aan in onderstaand schema.

Afleidingen van de hoofdgroepenWordt gemaakt in
het leerbedrijf

Hoofdgroepen
aardappelbereidingen

ja / neeBlancheren

ja / neeKoken

ja / neeStomen

ja / neeBakken

ja / neeFrituren
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