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1.1 Hygiëne

Hygiëne en hygiënisch werken. Het klinkt vanzelfsprekend, maar wat is dat eigenlijk?
Hygiëne is meer dan alleen schoonmaken. Je kunt zeggen dat hygiëne dient:
• ter bescherming van het menselijk leven
• ter bestrijding van alle voor de mens schadelijke invloeden.
Hygiëne is te omschrijven als: ‘de kennis van alles wat ons gezond houdt’.

Hygiëne verdelen we in drie groepen:
1. Persoonlijke hygiëne: verzorging van je lichaam en kleding.
2. Bedrijfshygiëne: verzorging van de werkplek, gereedschappen, grondstoffen en

producten.
3. Sociale hygiëne: op een goede manier met elkaar omgaan.

PERSOONLIJKE HYGIËNE
Op en in je lichaam bevinden zich veel bacteriën. Vooral in de mond, de neus en de keelholte
zitten er veel. Denk daaraan als je eens hoest of niest. Ook in je darmen bevinden zich veel
bacteriën. Darmbacteriën kunnen op je handen komen bij gebruik van het toilet. Als je je
handen daarna niet goed wast, komen deze bacteriën gemakkelijk in producten. Ook als
je een vuile handdoek gebruikt, kunnen er bacteriën op je handen komen. Je handen zijn
de grootste ‘meelifters’ voor bacteriën!

Zorg voor schone handen. Zorg voor verzorgde

werkkleding.

Belangrijke spelregels voor een goede persoonlijke hygiëne zijn:
• Zorg voor schone handen.
• Was en desinfecteer je handen goed:

– vóór het bereiden van voedsel
– na aanraking van rauwe producten
– na gebruik van het toilet.

• Draag geen sieraden aan handen en polsen.
• Houd je nagels kort en schoon. Gebruik geen kunstnagels of nagellak, want hierop

kunnen bacteriën zich prima hechten.
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• Gebruik liefst geen handdoek die ook door anderen wordt gebruikt.
Wegwerphanddoeken en luchtdrogers zijn hygiënischer dan handdoeken.

• Verzorg je haar goed. Draag een koks- of bakkersmuts.
• Werk niet in een keuken of bakkerij wanneer je:

– puisten of zweren hebt
– zwaar verkouden bent
– lijdt aan een besmettelijke ziekte
– een open wond hebt.

• Draag schone vakkleding.

BEDRIJFSHYGIËNE
Een goede bedrijfshygiëne voorkomt bederf en besmetting van grondstoffen en producten.
Hygiënisch werken verdient zichzelf terug, want je hoeft minder grondstoffen en producten
weg te gooien. Bovendien werkt het prettiger in een schone omgeving. Voor een schone
werkomgeving gelden een paar spelregels:
• Zorg voor een goede persoonlijke hygiëne.
• Reinig en desinfecteer materialen, gereedschappen en machines voordat deze met

voeding in aanraking komen.

Maatregelen om besmetting en bederf te voorkomen:
• Houd rauwe en bereide producten gescheiden.
• Gebruik geen rauwe eieren als er geen verhitting boven de 75 °C volgt. Bij onvoldoende

verhitting kun je in plaats van rauwe eieren gepasteuriseerde eiproducten gebruiken.
• Was groenten die rauw gegeten worden in water met azijn- of citroenzuur.
• Bereid voedingsmiddelen niet te lang van tevoren.
• Doe geen oude grondstoffen of producten bij nieuwe.
• Bewaar grondstoffen en producten op de voorgeschreven manier.
• Let op de houdbaarheidsdatum van voedsel.

1.3 Werkinstructies

Elk bedrijf dat met voedingsmiddelen werkt, werkt volgens werkinstructies. Dit zijn
geschreven instructies. Deze gelden voor allerlei werkzaamheden. Bijvoorbeeld voor
productietechnieken, opslag, afvalverwerking en hygiëne. Met veel van deze werkinstructies
maak je kennis tijdens je opleiding. In deze paragraaf leggen we de werkinstructies rond
hygiëne uit. Bestudeer deze instructies goed en werk er in de praktijk naar!
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WERKINSTRUCTIE HANDEN WASSEN EN DESINFECTEREN
1. Doe je ringen, horloge en andere sieraden af. Verwijder eventuele nagellak of

kunstnagels.
2. Maak je handen nat.
3. Was je handen grondig met zeep en gebruik een borstel voor je nagels.
4. Spoel je handen goed af.
5. Droog je handen met een wegwerphanddoek of onder een warme luchtdroger.
6. Desinfecteer je handen met een desinfectiegel. Wanneer je zeep gebruikt met daarin

een desinfecteermiddel, dan sla je deze stap over.

WERKINSTRUCTIE REINIGEN
1. Verwijder eerst het losse vuil.
2. Spoel voor met schoon lauwwarm water.
3. Reinig met warm sop.
4. Spoel na met schoon lauwwarm water.
5. Laat drogen aan de lucht.

Schoonmaken werkbank.

WERKINSTRUCTIE DESINFECTEREN
1. Desinfecteer met een desinfecteermiddel.

Volg nauwkeurig de gebruiksaanwijzing en de dosering.
2. Spoel na met schoon water.
3. Laat drogen aan de lucht.

Let op! Reinigings- en desinfecteermiddelen zijn vaak milieubelastend en kunnen
schadelijk zijn voor de gezondheid. Houd je aan de voorgeschreven dosering en
werkinstructie! Pas zo nodig beschermingsmiddelen als handschoenen en veiligheidsbril
toe.
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1.11 Plannen

WAT IS PLANNEN?
Voordat je met je werk begint, zal je dit moeten voorbereiden. Je noemt dit plannen. Bij
het plannen van het productieproces stel je jezelf vragen om de productie zo goed mogelijk
te organiseren in volgorde en tijd. Met een goede planning kun je rustiger werken. Dat is
vaak ook beter voor de werksfeer. Vragen die te maken hebben met de verschillende fasen
(delen) van de productie:

De voorbereiding
• Welke en hoeveel producten moet ik maken?
• Welke en hoeveel grondstoffen heb ik nodig?
• Welke machines en materialen heb ik nodig?
• Wanneer moet ik klaar zijn met dit alles?

De uitvoering
• In welke volgorde maak ik de producten?
• Hoelang duurt elke stap in het productieproces?
• Hoelang duurt het om de producten te maken?

De afwerking
• Moeten de producten worden afgewerkt? Zo ja, hoe dan?
• Moeten de producten worden gekoeld?
• Moeten de producten worden ingepakt?

De opslag of distributie
• Heb ik voldoende opslagcapaciteit/koelcapaciteit?
• Op welke manier lever ik aan de klant?

Een goed geregelde productie maakt veilig, prettig en hygiënisch werken mogelijk.
Bovendien bespaart het tijd en dus kosten. Goed plannen is moeilijk. Vooral als je veel
verschillende producten moet maken. Je kunt je werk plannen op papier met behulp van
een planningsschema of via een computer. Vooral in grotere bedrijven wordt de
productieplanning met behulp van de computer gedaan.

1.12 Een werkplanning maken

Als je gaat bakken of koken moet je je werk plannen. In het begin zal dat voor één product
zijn. Op een gegeven moment moet je ook twee of meer producten tegelijk maken. Om dit
goed te kunnen uitvoeren, moet je dan wel een goede planning kunnen maken.
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EEN PLANNING MAKEN
Een overzichtelijke manier om zo’n planning te maken is de volgende:

Je schrijft per product de productiestappen in een tijdbalk onder elkaar op.
Een voorbeeld van zo’n productiebalk zie je hierna. Je ziet dat als je de stappen waarin je
werkzaamheden moet uitvoeren een kleur geeft, je goed kunt zien wanneer wat moet
gebeuren. In de lege (witte) balken heb je dus tijd om gereedschappen en materialen te
pakken, op te ruimen en aan een ander product te werken.

Let op! Als je grotere hoeveelheden producten maakt, zul je meer tijd moeten inruimen
voor bijvoorbeeld het wegen, vormen, afwerken en verpakken.

HOE KUN JE JE PRODUCTIE PLANNEN?
Stel, je maakt in een les krentenbollen en puntbroodjes. Je maakt voor beide producten
een tijdbalk met productiestappen. Je legt deze tijdbalken naast elkaar en verschuift ze
zodanig dat je geen dubbele werkzaamheden meer hoeft uit te voeren. Kijk maar naar de
voorbeelden.

Product: 15 puntbroodjes

ProductiestapTijd per 10 min.

Planning maken08.30 u

Materialen/gereedschappen08.40 u

Afwegen grondstoffen08.50 u

Kneden09.00 u

Afwegen/opbollen09.10 u

Rijzen09.20 u

Rijzen09.30 u

Verdelen/opbollen/rijzen09.40 u

Afwerken09.50 u

Narijzen10.00 u

Narijzen10.10 u

Narijzen10.20 u

Narijzen10.30 u

Narijzen10.40 u

Narijzen10.50 u
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Bakken11.00 u

Koelen11.10 u

Verpakken/opruimen11.20 u

Product: 15 krentenbollen

ProductiestapTijd per 10 min.

Planning maken08.30 u

Materialen/gereedschappen08.40 u

08.50 u

09.00 u

Afwegen grondstoffen09.10 u

Kneden/vulling doorwerken09.20 u

Afwegen/opbollen09.30 u

Rijzen09.40 u

Rijzen09.50 u

Verdelen/opbollen/rijzen10.00 u

Afwerken10.10 u

Narijzen10.20 u

Narijzen10.30 u

Narijzen10.40 u

Narijzen10.50 u

Narijzen11.00 u

Narijzen11.10 u

Bakken11.20 u

Koelen11.30 u

Verpakken/opruimen11.40 u

Let op! De donkergekleurde activiteiten mogen elkaar niet overlappen.
De lichtgekleurde activiteiten vragen niet alle tijd. Daarbij kun je dus nog andere
werkzaamheden uitvoeren.
In het midden van de narijstijd zie je een blok van 4 x 10 minuten waarin je kunt opruimen
of andere taken kunt uitvoeren.
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1.13 Een recept

Een recept is een overzicht van grondstoffen en de benodigde hoeveelheden en de
bereidingswijze. Het werken volgens een recept heeft een aantal voordelen:
• Je hebt minder kans op fouten.
• Je gebruikt de juiste hoeveelheden.
• Je hebt een constant product (dezelfde kwaliteit, hetzelfde uiterlijk, dezelfde smaak,

hetzelfde volume).
• Je kunt hoeveelheden makkelijk aanpassen.

GRAMMEN EN PROCENTEN
Bij recepten in de bakkerij worden de hoeveelheden in procenten (%) aangegeven. De
hoeveelheid bloem en meel wordt altijd op 100% gesteld. Alle andere grondstoffen worden
in grammen over dat bloemgewicht berekend. Je moet wel weten hoeveel gram bloem je
nodig hebt voor het maken van een product.

GRAMMEN, LITERS, CENTILITERS, MILLILITERS EN CM³
Ook in de keuken werk je met recepten. Hoeveelheden vaste stoffen staan vaak aangegeven
in stuks of in grammen terwijl de vloeistoffen vaak in liters, centiliters, milliliters of cm³.
Je moet daar dan wel mee kunnen rekenen.

RECEPTEN LEZEN
Aan de hand van de receptuur kun je gemakkelijk aflezen welke ingrediënten en de
hoeveelheid die je moet afwegen. Als je nauwkeurig weegt of meet zal de verhouding van
de ingrediënten goed zijn. Je kunt ook aflezen van een recept voor hoeveel personen het
recept bedoeld is.
Door het recept te vermenigvuldigen of juist te delen kun je de hoeveelheid aanpassen.

WAT VIND JE OP EEN GOED RECEPT
• de naam van het gerecht of product
• het aantal personen waarvoor het recept bedoeld is
• een overzicht van ingrediënten en de hoeveelheden ervan
• de werkwijze
• de instellingen van bereidingsapparatuur
• instructies voor de afwerking.

MISE-EN-PLACE
Uit een recept en werkwijze kun je de mise-en-place halen. Door de voorbereidende
werkzaamheden goed uit te voeren en de tussenproducten juist op te slaan, kun je daaruit
gerechten snel afwerken en doorgeven.
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2.4 Automatisering in de bakkerij

AUTOMATISERING IN DE BAKKERIJ
Automatiseren betekent: iets uit zichzelf laten werken. Dit kan bijvoorbeeld een oven zijn
die ’s morgens automatisch aangaat, een remrijskast die automatisch wordt opgewarmd,
grondstoffen die worden berekend of het afmeten van de juiste hoeveelheid water met
een juiste watertemperatuur.

In grote bakkerijen besturen computers soms het hele productieproces. Machines worden
gestuurd door computerprogramma’s (software) die speciaal voor die machines (hardware)
zijn geschreven. Deze speciale software noem je applicatiesoftware.
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DE VOOR- EN NADELEN
Het gebruik van machines, apparaten en computers heeft voor- en nadelen.

Voordelen zijn:
• besparen van tijd (machines werken sneller dan mensen)
• besparen van grondstoffen (computers rekenen nauwkeurig uit welke grondstoffen

nodig zijn/de productieplanning verloopt beter)
• bevorderen van de kwaliteit (machines leveren vooral constante kwaliteit)
• gemakkelijker maken van het werk (minder zwaar voor de bakker)
• continu (ononderbroken) werken is mogelijk (een machine heeft geen pauze nodig).

Nadelen zijn:
• het werk wordt eentoniger (aan een machine verricht je veel dezelfde handelingen)
• hoge aanschafkosten (apparatuur, machines en computers zijn duur)
• veel vakmanschap nodig (veel kennis nodig van processen en procesbeheersing)
• programmeren en/of instellen vraagt veel tijd (vooral in het begin, eenmaal ingesteld

levert het gebruik ervan tijdwinst op)
• apparatuur kan storingsgevoelig zijn (bijvoorbeeld door stroomuitval, een computervirus

of een onderdeel dat stukgaat).

2.7 Grondstoffen voor gistdeeg

Voor het maken van gistdeeg heb je grondstoffen nodig. De kwaliteit van je grondstoffen
en de manier waarop je deze stoffen verwerkt, bepalen voor een groot deel de kwaliteit
van je producten.

De grondstoffen voor gistdeeg kun je verdelen in twee groepen:
1. hoofdgrondstoffen
2. hulpgrondstoffen.

HOOFDGRONDSTOFFEN
Hoofdgrondstoffen zijn de grondstoffen die je voor het maken van gistdeeg altijd nodig
hebt. Als je één of meer van deze grondstoffen mist, kun je geen goed broodproduct maken.
Deze grondstoffen zijn:
• bloem en/of meel
• gist
• zout
• water.
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Hoofdgrondstoffen van gistdeeg zijn bloem/meel, gist, zout en water.

HULPGRONDSTOFFEN
Met hulpgrondstoffen verbeter je het deeg, je manier van verwerken of je product. De
hulpgrondstoffen zijn:
• melkpoeder (bij het maken van melkbrood is melkpoeder een hoofdgrondstof)
• suiker
• broodverbetermiddelen, zoals broodcrèmes, broodpoeders of in vloeibare vorm
• vullingen en garnituren.

GRONDSTOFFEN VOORBEWERKEN
Grondstoffen vragen vaak om een voorbewerking voordat ze in gistdeeg worden verwerkt.
Bijvoorbeeld bewerkingen als zeven, klontvrij maken of op temperatuur brengen.
• bloem

Bloem zeef je om klontjes en verontreinigingen te verwijderen.
• meel

Meel heeft geen voorbewerking nodig, hoeft niet gezeefd te worden.
• gist

Gist wordt bij het machinaal maken van deeg in de machine verkruimeld. Bij het
handmatig maken van deeg wordt het verdeeld in het water. Zo krijg je een goede
verdeling van gist in het deeg.

• zout
Zout houd je apart van de gist, geen voorbewerking.

• water
Water breng je op de juiste temperatuur. Doe dit zo laat mogelijk, het water koelt anders
af.
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• kleinbroodpoeder
Kleinbroodpoeder heeft geen voorbewerking nodig.

• eieren
Eieren breek je in een bakje (let op schaaldelen).

• (basterd)suiker
(Basterd)suiker moet je klontvrij rollen.

• melkpoeder
Melkpoeder zeef je bij de bloem. Je zeeft melkpoeder om klontjes fijn te maken.

• krenten en rozijnen
Krenten en rozijnen moet je 24 uur van tevoren wassen, wellen en afgieten. De vruchten
worden daardoor schoon en zacht.

2.9 Bloem en meel

Bloem en meel worden gemalen van graan. Dat kunnen verschillende soorten zijn. Elke
soort heeft zijn eigen eigenschappen. Sommige graansoorten geven bloem en meel voor
banketproducten, andere zijn meer geschikt voor het bakken van brood.

WAT IS MEEL EN WAT IS BLOEM?

Een doorsnede van een tarwekorrel.
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Wanneer je de hele tarwekorrel vermaalt, wordt het poeder. Dat is volkorenmeel. Je kunt
ook de kiemen van de graankorrels verwijderen en dan de rest van de korrels vermalen.
Je krijgt dan meel. Meel is grover vermalen dan bloem. Als je meel zeeft, ontstaat bloem.
Je zeeft de zemelen eruit. (Die zijn in meel goed zichtbaar.)

Volkorenmeel wordt gemalen van de hele korrel. Van volkorenmeel
maak je volkorenbrood.

In meel zitten geen tarwekiemen. Van meel maak je bruinbrood.

Bloem is gezeefd meel. In bloem zitten geen tarwekiemen en geen
zemelen. Van bloem maak je witbrood.

2.10 Gist en desem

Gist leeft! Het is een eencellig plantaardig micro-organisme. Gist wordt gebruikt bij het
maken van bier, wijn en brood.
Het verhaal gaat dat gist ooit per ongeluk door Egyptenaren is ontdekt toen ze een deeg
van bloem en water hadden bewaard. Dit deeg ging spontaan rijzen en gaf een luchtig
brood. Het brood smaakte iets zurig, daarom kreeg het de naam zuurdeeg of zuurdesem.
Een deeg gemaakt met zuurdesem heeft een langer rijsproces nodig dan wanneer gist aan
het deeg is toegevoegd.

VORMEN VAN GIST
Gist wordt in staven gespoten en in stukken van 1000 gram verpakt. Gist wordt ook verkocht
in gedroogde vorm (in zakjes die je in de supermarkt kunt kopen), maar ook in vloeibare
vorm. In de laatste vorm is het doseren en toevoegen aan je deeg erg makkelijk.
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Je kant gist in verschillende vormen inkopen.

2.11 Zout

Zout is een van de belangrijkste smaakstoffen. We gebruiken zout in bijna alle voeding.
Toch kunnen we best zonder zouttoevoeging, want in onze voeding komt van nature al
voldoende zout voor.

Zout.

EIGENSCHAPPEN VAN ZOUT
Zout:
• is wit van kleur
• bestaat uit kleine kristallen
• is oplosbaar in water
• smaakt zout
• remt de werking van micro-organismen
• is hygroscopisch (trekt vocht aan).
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