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Hoe werk je met een keuzedeel?
In iedere opleiding volg je een aantal keuzedelen. Ze zijn bedoeld om je beter op de arbeidsmarkt
voor te bereiden. Je school bepaalt het aanbod waaruit je kunt kiezen en wanneer je zo’n keuzedeel
kunt volgen.
Hoelang je aan een keuzedeel werkt, varieert: 240, 480 of 720 studiebelastingsuren (SBU). Die
informatie vind je in de inleiding Over dit keuzedeel, waarmee elk keuzedeel begint.
Waar en wanneer je aan een keuzedeel werkt, bepaalt je school. Dat kan op school zijn, op je
stageadres of thuis. Meestal zal het een mix van deze drie zijn.

Inleiding
Een keuzedeel van Edu’Actief begint met een introductie. Dat kan naast een korte inleiding
bijvoorbeeld een filmpje zijn over iemand die binnen zijn werkveld te maken krijgt met de inhoud
van dit keuzedeel. Vervolgens vind je vermeld uit welke onderwerpen (leereenheden) het keuzedeel
bestaat.

Uitdaging
In elk keuzedeel werk je stap voor stap toe naar een eindopdracht: de uitdaging, waarvoor je de
stof van het gehele keuzedeel gebruikt. Het kan bijvoorbeeld gaan om de verzorging van een
wijnproeverij met bijpassende hapjes, een compleet ondernemersplan voor een startup, een gevuld
zorgdossier waarin je hebt gedocumenteerd welke begeleiding je een cliënt hebt gegeven en wat
de resultaten waren, etc. Je werkt in een aantal stappen naar de eindopdracht toe. Elke stap levert
per leereenheid ten minste één beroepsproduct op, dat wil zeggen een document, een (video)verslag
van een gesprek of een fysiek product zoals je dat ook in de beroepspraktijk maakt. Dat kan
bijvoorbeeld een wijnkaart zijn of het financiële hoofdstuk van een ondernemingsplan.

Resultaten
Daarna vind je een beschrijving van de doelen waaraan je gaat werken: een opsomming van de
resultaten aan het eind van het keuzedeel.

Beoordeling
Je werkt individueel en soms samen met medestudenten aan je opdrachten. De beoordeling van
je werk gebeurt op verschillende manieren en momenten. Het kan zijn dat je een of meer
kennistoetsen maakt die mee tellen in de eindbeoordeling. Je zult ook een beoordeling krijgen
van de beroepsproducten die je tijdens dit keuzedeel oplevert. En natuurlijk wordt je eindopdracht
beoordeeld. Je vindt de beoordelingscriteria telkens kort beschreven in de inleiding Over dit
keuzedeel op elke leereenheid. Hoe zwaar een onderdeel meetelt, hoor je van je docent.

Oriëntatieopdrachten
Voordat je met de eerste leereenheid van een keuzedeel begint, maak je een aantal opdrachten
waarmee je je nader op de stof oriënteert. Zo verken je het terrein van dit keuzedeel.

Bronnen en verwijzingen
In dit keuzedeel vind je verwijzingen naar bronnen. Deze kun je herkennen aan een icoontje. Dit
kan een theoriebron zijn, een internetlink of een filmpje. Zo zien de icoontjes eruit:

Internetsite

Theoriebron
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Filmpje

De theoriebronnen op alfabetische volgorde vind je na de opdrachten in dit boek. Je kunt de
inhoudsopgave gebruiken om de juiste bronnen snel te vinden.

Let op!
Bronnen worden op verschillende manieren bij de opdrachten aangegeven:
1. bron voor een opdracht.

In dit geval is de theoriebron van toepassing op de daaropvolgende opdrachten.
2. bron in een opdracht.

In dit geval is de theoriebron alleen van toepassing op deze specifieke opdracht.
Wordt er in een opdracht geen bron aangegeven, maar heb je wel bepaalde informatie nodig, dan
zoek je de informatie in een van de eerder genoemde bronnen binnen deze leereenheid.

De video’s, rollenspelen, formulieren, weblinks en bronnen kun je vinden in de digitale leeromgeving.
Hier vind je ook de digitale versie van dit keuzedeel.

Ga naar www.edu-actief.nl/licentie.
Volg de stappen om toegang te krijgen tot het digitale lesmateriaal.

Voor het gebruik van de digitale leeromgeving heb je een tablet, computer of mobiele telefoon
met internettoegang nodig. Je werkt je opdrachten uit op papier of digitaal.
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Over dit keuzedeel

Over dit keuzedeel

Als we in dit keuzedeel praten over de Aziatische keuken in Nederland, praten we over de Chinese,
de Indonesische, de Thaise en de Japanse keuken. Er zijn ook restaurants van andere Aziatische
landen, zoals de Indiase, de Cambodjaanse, de Koreaanse of de Vietnamese restaurants. Maar
daarvan zijn er in Nederland minder. Je vindt in bijna elke plaats in Nederland wel een Chinees,
Indonesisch, Thais, Indiaas of Japans restaurant.

In dit keuzedeel leer je de basiskennis en -vaardigheden van een kok die in de Aziatische keuken
werkt.

Dit keuzedeel bestaat uit de volgende leereenheden:
• Oriëntatie op de Aziatische keuken
• Mise-en-place maken
• Chinese keuken
• Indonesische keuken
• Thaise keuken
• Japanse keuken.

Dit keuzedeel omvat 240 studiebelastingsuren.

Hoe werk je met een keuzedeel?

Om Aziatische gerechten te kunnen bereiden heb je wel enige basiskennis nodig. Je kunt dit leren
in de theorie, maar voornamelijk leer je het door het toe te passen in de praktijk. Daarom ga je dit
ook zoveel mogelijk tegelijk doen. Bijvoorbeeld doordat je van de docent, praktijkbegeleider of
leermeester uitleg krijgt in de keuken.

De uitdaging
Je gaat een Aziatisch menu bereiden bestaande uit gerechten die je in dit keuzedeel bent
tegengekomen. Je bent vrij een Chinees, Indonesisch, Thais of Japans menu te kiezen.
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De resultaten
- Je hebt basiskennis van bereidingstechnieken in de Aziatische keuken.
- Je hebt basiskennis van de organisatie binnen de Aziatische keuken.
- Je hebt basiskennis van de receptenregistratie in de Aziatische keuken.
- Je hebt basiskennis van de terminologie van de Aziatische keuken.
- Je hebt basiskennis van ingrediënten van de Aziatische keuken.
- Je hebt basiskennis van keukenapparatuur en gereedschappen van de Aziatische keuken.
- Je hebt basiskennis van recepten in de Aziatische keuken.
- Je hebt basiskennis van voorbewerkingstechnieken van de Aziatische keuken.
- Je kunt Aziatische gerechten bereiden, afwerken en presenteren.
- Je kunt conserveringstechnieken van de Aziatische keuken toepassen.
- Je kunt snijtechnieken van de Aziatische keuken toepassen.
- Je kunt voorbewerkingstechnieken van de Aziatische keuken toepassen.
- Je kunt schoonmaaktechnieken en hygiëneregels toepassen.

De beoordeling
• kennistoetsen
• beroepsproduct
• eindbeoordeling.

Soms gebeurt de beoordeling alleen door je docent, soms misschien door mensen uit je school en
het bedrijfsleven.

Je docent bepaalt welke onderdelen allemaal in de eindbeoordeling meetellen en hoe zwaar ze
wegen.
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1. Oriëntatie op de Aziatische keuken

Over deze leereenheid

In de Aziatische keuken werk je meestal volgens een standaardwerkwijze. De uit te voeren taken
en werkzaamheden zijn divers en worden vaak naast elkaar uitgevoerd. In de Aziatische keuken
krijg je te maken met een grote variatie aan opdrachten en specifieke wensen van gasten. Je moet
kunnen inspelen op wensen en vaak soms hoge verwachtingen van gasten.
Ook in de Aziatische keuken moet je bij het uitvoeren van je werkzaamheden rekening houden
met voedselveiligheid, arbeidsomstandigheden en milieuzorg. En met voorschriften en richtlijnen
die staan in de bedrijfsformule. Het werktempo is hoog, maar dat hoeft geen probleem te zijn.
Veel technieken kunnen snel gedaan worden als je de juiste volgorde gebruikt. Een goede planning
is daarom belangrijk.
In deze oriëntatie leer je wat ‘de Aziatische horecakeuken’ is en wat het werken in zo’n keuken
inhoudt. Behalve koken leer je dat veel andere dingen een rol spelen bij het werken in een
professionele Aziatische keuken.

Voorbeeld van een presentatie.

De resultaten
- Je kunt de organisatie binnen de Aziatische keuken beschrijven.
- Je kunt de functies van bedrijfskleding benoemen.
- Je kunt (wettelijke) milieu- en hygiëneregels en bedrijfsrichtlijnen beschrijven voor de schoonmaak

van werkruimtes.
- Je kent de richtlijnen van HACCP.
- Je werkt volgens de HACCP-richtlijnen.
- Je kunt werkinstructies en procedures opvolgen.
- Je weet een Aziatisch menu correct op te bouwen.
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De beoordeling
• kennistoets
• vaardigheden
• beroepsproducten.

1.1 Oriëntatie

In dit keuzedeel maak je kennis met de Aziatische keuken. Je leert welke keukenapparatuur en
keukengereedschap je gebruikt in deze keuken. Ook leer je welke producten en ingrediënten je
in de Aziatische keuken kunt tegenkomen. Je gaat werken met Aziatische recepten bij het bereiden
van Aziatische gerechten en componenten. Je doet opdrachten die je alleen uitvoert, maar ook
samen met een paar van je medestudenten. Je doorloopt in een aantal grote opdrachten alle
stappen die nodig zijn om een menu op te dienen.
Op internet vind je allerlei informatie die je in dit keuzedeel kunt gebruiken. Maar die informatie
moet je wel leren beoordelen op betrouwbaarheid en volledigheid.
Je krijgt ook hulp: informatiebronnen die we al hebben voorgeselecteerd, en misschien wel een
masterclass van je docent of een gastdocent.
Tijdens je reguliere opleiding heb je al ervaring opgedaan met het bereiden van gerechten. Deze
vaardigheden komen ook hier van pas.

Let op!
Heb je in je reguliere of vooropleiding al kennis en vaardigheden opgedaan, overleg dan met je docent
of je (onderdelen van) de leereenheid Oriëntatie op de Aziatische keuken kunt overslaan.

Opdracht 1: Aziatische restaurants in jouw woonplaats

a. Googel alle Aziatische restaurants in jouw woonplaats. Zoek op hoeveel daarvan Chinees, Thais,
Indonesisch, Japans of Indiaas zijn.

b. Geef de aantallen weer in percentages.

percentageaantalrestaurant

Chinees

Thais

Indonesisch

Japans

Indiaas

c. Welke Aziatische keuken komt het meest voor in jouw woonplaats?

d. In welke van deze vijf Aziatische keukens heb je al een keer gegeten?

e. Wat vind je een lekker Aziatisch gerecht en waarom?
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Opdracht 2: Keuze voor de Aziatische keuken

De geschiedenis van de Aziatische keuken in Nederland

Voordat je begint, is het goed je te oriënteren. Je oriënteert je op de kennis die je al hebt over de
Aziatische keuken en op je eigen kwaliteiten.

a. Waarom heb jij gekozen voor het keuzedeel ‘Aziatische keuken’? Motiveer je antwoord.

b. Wat weet je al over de Aziatische keuken?

c. Welke ervaring heb je al met het bereiden van Aziatische gerechten?

1.2 De keukenbrigade

De volgende opdrachten gaan over de keukenbrigade in het algemeen en die van de Aziatische
keuken in het bijzonder. De benamingen in de Aziatische keuken wijken wat af van de westerse
(Franse) keukenbrigade.

Keukeninrichting en keukenfuncties

Opdracht 3: Taken/verantwoordelijkheden

Omdat de functiestructuur van de Chinese keuken op sommige punten afwijkt van de
functiestructuur van de Franse keuken, gaan we deze nader onderzoeken.

a. Welke parties/afdelingen worden onderscheiden in de Chinese keuken?

b. Een keuken wordt geleid door een chef-kok. Schrijf drie taken/verantwoordelijkheden van een
chef-kok op.
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Opdracht 4: Functies in de keuken van een Aziatisch restaurant

Werken in een professionele keuken

a. Over het algemeen geldt: hoe kleiner het restaurant, hoe meer functies door één persoon
worden gedaan. Welke functies kom je meestal tegen in een Chinese keuken?
Geef in het onderstaande schema van de functies van niveau 1 (laagste niveau ) tot en met
niveau 7 (hoogste niveau) de werkzaamheden/taken aan. Een voorbeeld is (deels) ingevuld.

werkzaamheden/takenpartiefunctie

1. Voorbereiden en uitvoeren
van de
productiewerkzaamheden
volgens planning, ter
ondersteuning van collega’s.

gehele keuken

voorbereiding,
ondersteunend en
schoonmaak

niveau 1: keukenhulp

niveau 2:

niveau 3:

niveau 4:

niveau 5:

niveau 6:

niveau 7:

11

Oriëntatie op de Aziatische keuken



b. Je hebt de functiestructuur van de Aziatische keuken en de inrichting ervan bestudeerd. Als je
hier even over nadenkt, kun je vast verschillen noemen met de keuken waarin jij werkzaam
bent. Noteer deze in onderstaand schema.

korte omschrijvingtwee voorbeeldenIn de Chinese keuken vind
je:

Inrichting

Apparatuur

Gereedschappen/materialen

Leveranciers

Eisen personeel

Producten

Ingrediënten

Taal

Opdracht 5: Convenience food

Werken in de professionele keuken, Convenience producten

In de horeca wordt gewerkt met twee soorten producten:
• onbewerkte producten
• bewerkte of convenience producten.

a. Wat betekent de term convenience food?

b. In welke vier vormen onderscheiden we convenience food? Geef van elke vorm minimaal twee
voorbeelden.

c. Wat verstaan we onder gekoppeld en ontkoppeld koken? Geef van beide systemen een
praktijkvoorbeeld.

Opdracht 6: Beroeps- en bedrijfskleding

Beroepskleding

In een restaurant dragen de bediening en de koks speciale en meestal herkenbare kleding. Zulke
kleding noemen we beroeps- of bedrijfskleding. Beroeps- of bedrijfskleding moet aan een aantal
eisen voldoen.
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a. Noteer vier functies van beroepskleding.

Aziatische koks in beroepskleding.

b. Vul het schema in. Zet in de eerste kolom alle onderdelen van beroepskleding van een kok uit
de Aziatische keuken. Zet in de tweede kolom de functie van de kledingstukken. Gebruik de
volgende codes:
V = voor de veiligheid
H = voor de hygiëne
U = voor de uitstraling (herkenbaar eruitzien als een Aziatische kok)
F = heeft een bijzondere functie
Als voorbeeld is er al één kledingstuk ingevuld.

NB. Een kledingstuk kan meerdere functies hebben.

FunctieOnderdeel Aziatische kokskleding

H, UKoksmuts
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1.3 Hygiënisch werken

Bedrijven of instellingen die met voedingsmiddelen werken, moeten zorgen dat die
voedingsmiddelen veilig zijn voor de volksgezondheid. Daarom besteden de bedrijven en de mensen
die daar werken veel aandacht aan hygiëne. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
bewaakt de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel en
consumentenproducten.

Opdracht 7: Controle voedselveiligheid

Warenwet en Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Beantwoord de vragen.

a. Wat zijn vier taken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit?

b. Wat is de functie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit?

c. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zorgt voor gezondheidsbescherming van mens en
dier. Ze doet dit door toezicht te houden en zaken te signaleren.
Hoe houdt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit toezicht of signaleert de NVWA onveilige
situaties?

d. Wat is de vroeger gebruikte naam voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit?

e. Beschrijf in het kort hoe de inspecteurs of controleurs van de NVWA controleren.

Opdracht 8: Voedselveiligheidsplan

Een voedselveiligheidsplan of HACCP-plan is bedoeld om de voedselveiligheid voor een gast, klant
of cliënt te kunnen waarborgen. Het plan beschrijft de processen die belangrijk zijn bij:
• de ontvangst van voedingsmiddelen
• de bereiding van voedingsmiddelen
• de productie van voedingsmiddelen
• de verpakking van voedingsmiddelen
• de opslag van voedingsmiddelen
• het transport van voedingsmiddelen.

In het voedselveiligheidsplan staan ook de 'kritische controlepunten'. Dit zijn punten in het
productieproces die vragen om extra maatregelen om de voedselveiligheid te garanderen. Denk
aan bijvoorbeeld persoonlijke hygiëne, temperatuurbeheersing en kruisbesmetting. Bedrijven die
voedingsmiddelen verkopen en volgens de HACCP-regels werken, moeten veilig voedsel produceren
en met voedsel omgaan.

Sinds 1 april 2016 is er een nieuwe Hygiënecode voor de horeca. Voor de Chinese horeca is er ook
een nieuwe Hygiënecode. Wat is een hygiënecode?

HACCP
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Opdracht 9: Veiligheidsprocedures en hygiënecode

Iemand die met voedsel werkt, heeft een grote verantwoordelijkheid. Voedsel moet volkomen
veilig zijn voor de volksgezondheid. Alleen hygiënisch werken is dan niet genoeg. Om ervoor te
zorgen dat voedingsmiddelen veilig zijn voor de volksgezondheid, is het wettelijk verplicht om
volgens een HACCP-systeem te werken.

Ondernemers zijn verplicht op basis van de WHL (Warenwetregeling Hygiëne van Levensmiddelen)
voedselveiligheidsprocedures op te stellen, gebaseerd op de HACCP.
Omdat dit voor een bedrijf (te) veel werk is en nogal wat ervaring vraagt, stelt de branche- en
sectororganisaties deze voedselveiligheidsprocedures vaak centraal op.

a. Welke brancheorganisatie schrijft de voedselveiligheidsprocedures voor de Aziatische horeca?

b. Hoe noemen we deze beschreven veiligheidsprocedures voor de Aziatische horeca?

c. Wanneer mag een bedrijf de hygiënecode gebruiken?

d. Zijn alle horeca- en cateringbedrijven verplicht om met de Hygiënecode te werken?

Opdracht 10: HACCP

Hygiënecode voor de horeca

Ondanks de beste hygiëne kan er toch nog van alles misgaan met voedsel. Om die kans zo laag
mogelijk te houden, zijn bedrijven verplicht om volgens de HACCP te werken.

a. Noteer de betekenis van de afkorting HACCP voluit.
HACCP staat voor:
H:
A:
C:
C:
P:

b. Leg uit wat het doel is van HACCP.

c. Wat zijn de zeven HACCP-principes?

d. Wat wordt bedoeld met 'productaansprakelijkheid'?

e. Op welke wijze kan een bedrijf zijn eventuele onschuld bewijzen?

f. Lees de Hygiënecode voor de horeca . Hoelang moet een bedrijf gegevens minimaal bewaren
als er sprake is van een incident?

Opdracht 11: Toezicht NVWA

Lees het artikel over hygiëne in Chinese restaurants.
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Chinese restaurants zijn het smerigst

Pekingeend in het afwaswater. Ratten en duiven die de keuken in en uit lopen. Het zijn slechts twee
voorbeelden van wat voedselinspecteurs van de NVWA aantroffen in Chinese restaurants. De
restaurants, de populairste van het land, staan op nummer één in het lijstje van allersmerigste
restaurants. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

De Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft 23 Chinese restaurants gesloten omdat ze zo vies waren
dat de klanten gezondheidsrisico's liepen.
Volgens de NVWA behoren de 2300 Chinese restaurants tot een probleemgroep. 'De helft van de
Chinese restaurants werkt onvoldoende hygiënisch. Daar zitten de risico’s op een voedselvergiftiging.'

De Vereniging Chinese Horeca Ondernemers wijst op het complexe karakter van de Chinese keuken,
en zegt ook dat er steeds meer aandacht is voor de hygiënevoorschriften.

Bron: www.rtlnieuws.nl, 25 mei 2013

Kies het juiste antwoord.

a. In welke wet of wetten staan de wettelijke voorschriften die de NVWA gebruikt bij haar controle?
in de Warenwet
in de Warenwet en de Vleeskeuringwet
in meerdere wetten

b. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit neemt … maatregelen als er iets niet in orde is.
altijd
soms
nooit

c. Als een onderzocht product niet voldoet aan de wettelijke eisen, kan de Nederlandse Voedsel-
en Warenautoriteit … waarschuwing geven.

een mondelinge
een schriftelijke
een mondelinge of een schriftelijke

Hygiëne

Opdracht 12: Vier groepen hygiëne

a. Zoek in een woordenboek of via internet de betekenis van het woord 'hygiëne' op. Noteer de
betekenis.

b. Hygiëne kun je verdelen in vier groepen. Welke vier groepen zijn dit? Geef een korte toelichting
op iedere groep.

toelichtinggroep
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Opdracht 13: Persoonlijke hygiëne

Persoonlijke hygiëne

Een goede persoonlijke hygiëne is erg belangrijk. Op en in je lichaam bevinden zich bacteriën. In
je mond, neus en keelholten, en ook in je darmen leven veel bacteriën.
Je handen zijn de grootste ‘meelifters’ voor bacteriën. Met je handen doe je veel: even aan je neus
zitten of met je handen even door het haar … je kunt waarschijnlijk nog veel meer dingen bedenken.
Een goede persoonlijke hygiëne en weten wat je daaronder moet verstaan, is dus erg belangrijk.
Niet alleen voor jezelf, ook voor je gasten.

Beschrijf de belangrijkste spelregels van persoonlijke hygiëne.

Opdracht 14: Een schone werkomgeving

Zorg voor een schone werkplek! Werken in een schone omgeving is prettig. Voor de bereiding van
voedsel is het zelfs noodzakelijk! Het schoonhouden van je werkplek is onderdeel van de
bedrijfshygiëne.
Goede bedrijfshygiëne voorkomt bederf en besmetting van grondstoffen. Ook het omgaan met
producten/gerechten (levensmiddelen) is aan (strenge) regels gebonden. Mensen kunnen veel
voedselveiligheidsproblemen voorkomen door zich aan deze regels te houden.

a. Op welke wijze kun je voor een schone werkomgeving zorgen?

b. Geef een omschrijving van de begrippen.
Schoonmaken is het:
Reinigen is het:
Desinfecteren is het:

c. Hoe kun je aangekoekt vet en vuil het beste verwijderen?

d. Waarom moet je bederf en besmetting van voedsel voorkomen?

Opdracht 15: Werkinstructie Handen wassen en desinfecteren

Reinigen en desinfecteren

Er zijn werkinstructies voor reinigen en desinfecteren. Werkinstructies zijn geschreven procedures
die je moet opvolgen zodat je je werkzaamheden hygiënisch en veilig kunt uitvoeren.

Gebruik de brontekst voor het beantwoorden van de vragen.

a. Waarom is het belangrijk om geen sieraden of piercings in de keuken te dragen?

b. Waarom mag je in de keuken geen gelakte nagels hebben?

c. Waarom moet je na het wassen van je handen gebruikmaken van een wegwerphanddoek?

d. Waarom droog je je handen niet meer af na het desinfecteren?
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e. Om het proces van reinigen en desinfecteren sneller te laten verlopen, zou je de werkinstructies
‘Reinigen’ en ‘Desinfecteren’ ook kunnen samenvoegen. Hoe ziet de werkinstructie er dan uit?

1.4 Menuleer

Het Aziatische menu is anders van opzet dan de westerse keuken. Gasten bestellen (of de gastheer
bestelt) verschillende koude en warme gerechten door elkaar. Het is de bedoeling dat de gasten
de verschillende gerechten met elkaar delen, met voor iedereen voldoende keus.
Op de menukaart kun je zien wat een restaurant te bieden heeft. Daarom wordt door de chef-kok
veel aandacht besteed aan de samenstelling van de menu’s. Daar is veel kennis van de gerechten
en de samenstelling voor nodig. Hoe stel je een menu samen? Aan welke regels is dit gebonden?

Labyrint van smaken.

Opdracht 16: Smaakwaarneming

Kennis van smaak

Beantwoord de volgende vragen.

a. De smaakwaarneming is een ingewikkeld iets. In welke waarnemingen kunnen we smaak
opsplitsen?

b. Welke twee soorten smaken kun je benoemen? Geef uitleg over beide.

c. Welke vier hoofdsmaken kun je onderscheiden?

d. Wat is de naam van de vijfde basissmaak? Geef een korte beschrijving.

e. Deskundigen onderscheiden ook nog verschillende andere basissmaken. Welke zijn dit?
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f. Buiten primaire en secundaire smaken, zijn er nog twee onderdelen die een belangrijke rol
spelen bij smaak. Welke zijn dit?

g. Er zijn dus vier hoofdsmaken en één basissmaak. Waaraan denk jij wanneer je aan een van de
smaken denkt? Bij zoet bijvoorbeeld. Denk je dan aan snoep of aan de kleur roze of aan allebei?
Of juist iets heel anders? Schrijf hieronder de vier hoofdsmaken en de basissmaak op en schrijf
bij iedere smaak waar jij aan moet denken.
1. zoet:
2. zuur:
3. zout:
4. bitter:
5. umami:

Opdracht 17: Gastronomie

Aziatische restaurants zijn niet alleen goed vertegenwoordigd in Nederland, zij scoren ook nog
eens hoog op verschillende ‘lijstjes’.
The World's 50 Best Restaurants, gesponsord door onder andere mineraalwaterfabrikant San
Pellegrino, heeft elk jaar een top 50 van Aziatische restaurants, er is een speciale Gault&Millau en
ook bij Michelin zijn de Aziatische restaurants goed vertegenwoordigd.

Onderzoek welk Aziatische restaurants in Nederland een Michelinster hebben.

Opdracht 18: Een voorproefje

Vorm een groepje met vier tot vijf medestudenten om het voorproefje te doen.

Je gaat verschillende kruiden, specerijen en andere producten proeven in de volgende volgorde:
• verse gember
• Chinese gember
• gemberpoeder
• gembernootjes op siroop
• knoflook
• alfalfa (kiemgroenten)
• witlof
• spruitjes
• koffie
• bittere chocolade
• zwarte knoflook
• s(z)echuanpeper gedroogd
• chilipeper (vers)
• zwarte boontjes met zout en gember
• Chinese vijfkruidenpoeder (oudste kruidenmix ter wereld*)
• citroen
• sojasaus yú lù / (China).

*Ontdek de perfect uitgebalanceerde smaak van een mix van steranijs, peper, venkel, kruidnagel
en kaneel die samen een van 's werelds meest bekende en oudste kruidenmixen vormt. Het
vijfkruidenpoeder combineert de vijf basissmaken van de Chinese keuken: zoet, zuur, bitter, zout
en hartig (umami). In de Chinese leer van Yin en Yang compenseert het vijfkruidenpoeder de hitte
van een gerecht, namelijk als afkoelend ingrediënt.
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Voorbereiding en instructie
Week de zwarte boontjes (minimaal een uur) in water, ze moeten net onder staan.
Maak de verse ingrediënten schoon, pel ze, schil ze dun, snijd ze zeer fijn of maak ze klein met een
vijzel. Doe ze in vooraf genummerde bakjes.
Neem echt heel kleine hoeveelheden.
Proef met een schoon klein lepeltje of stokje.
Spoel je mond met water na elk ingrediënt dat je hebt geproefd.
Weet dat over smaak niet valt te twisten!

a. Maak van elk ingrediënt een foto.

b. Proef en ruik met je medestudenten de oosterse ingrediënten in de aangegeven volgorde.
Noteer bij elk ingrediënt welke vorm, kleur, geur en smaak (zwak tot sterk) je hebt waargenomen.

indruk:ingrediënt:

verse gember

Chinese gember

gemberpoeder

gembernootjes op suikersiroop

knoflook

zwarte knoflook

alfalfa (kiemgroenten)

witlof

spruitjes

koffie

bittere chocolade

gedroogde s(z)echuanpeper

verse chilipeper

zwarte boontjes met zout en
gember

Chinese vijfkruidenpoeder

citroen

sojasaus
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