
Keukencalculaties: rekenen in de
keuken

Werkboek



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

Auteur:
Barend Bakkenes

Eindredactie:
Kees Faas

Titel:
Keukencalculaties: rekenen in de keuken

ISBN:
978 90 3722 904 2

© Edu’Actief b.v. 2015

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

4Inleiding

7Aanpassen van recepturen1.

9De inhoudsmaten in de keuken2.
9De inhoudsmaten in de keuken2.1

13De gewichten in de keuken3.
13De gewichten in de keuken3.1

16Recepturen omrekenen4.
16Recepturen omrekenen4.1

20De juiste portionering5.
20Bruto- en nettogewicht5.1

30Recepturen opstellen en bewaren6.
30Proefkoken6.1

40Eindopdracht7.

41Evaluatie en reflectie8.



Inleiding
Aan de slag
Je hebt misschien wel eens in opdracht van de chef of jouw leermeester of keukendocent een
receptuur voor 10 personen moeten aanpassen voor 15 personen. In dat geval is het belangrijk dat
je als kok recepturen kunt omrekenen en eventueel aanpassen. Daarbij komt het aan op jouw
rekenvaardigheid. In deze module gaan we in op de rekenvaardigheden die jij als kok moet
beheersen: van het werken met maten en gewichten, het aanpassen van recepturen en het
berekenen van bruto- en nettogewichten tot het opstellen van (standaard)recepturen.

Tijdens dit werkboek werk je aan het volgende werkproces:
• Past recepten aan.

Wat heb je nodig bij dit werkboek?
• theorieboek Resiba deel 1 en 2
• methodesite www.tendenskeuken.nl
• Hygiënecode voor de horeca.

In dit werkboek gebruiken we steeds ‘Hygiënecode’ in plaats van ‘Hygiënecode voor de horeca’.

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 ‘Keukencalculaties’.

Hoe sluit je dit werkboek af?
Alle kennis, vaardigheden en houdingsaspecten leer je door het maken en uitvoeren van de
opdrachten. Uiteindelijk moet je ook daadwerkelijk in staat zijn om de voorraden te beheren.

Je levert in ieder geval de volgende producten op:
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1. Theorie:
• alle opdrachten uit dit werkboek heb je gemaakt
• een bijgewerkte vaktermenlijst
• de eindtoets.

2. Praktijk:
• uitgewerkte opdracht ‘Afval, uitval, en panklare producten’
• een uitgewerkt reflectieverslag.

Tips voor werken en leren
• Maak zo veel mogelijk gebruik van je eigen ervaringen in de praktijk.
• Gebruik zo veel mogelijk de procedures en gegevens van je 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
In dit werkboek leer je berekeningen uitvoeren en maak je standaardrecepten geschikt voor grote
en kleine gezelsch3appen.

0.2 Nulmeting
Om voor jezelf in beeld te brengen wat je al beheerst, ga je de leerdoelen doornemen. Aan de
hand hiervan kun je een planning maken voor dit werkboek. Belangrijk is wel dat je van elk leerdoel
in de kolom ‘Nulmeting’ aangeeft of je deze beheerst. In overleg met je docent kun je op basis
hiervan eventueel onderdelen overslaan. Dat bepaalt je docent.

Om een beeld te krijgen van wat je hebt geleerd vul je na afronding van de opdrachten in dit
werkboek de kolom ‘Evaluatie’ in. Verderop in dit werkboek lees je hier meer over.

EvaluatieNulmetingLeerdoelNr.

NeeJaNeeJa

Je kunt de inhoudsmaten en gewichten benoemen
die in de keuken worden gebruikt.

1.

Je kunt hoeveelheden (inhoudsmaten en
gewichten) omrekenen met de
standaardhoeveelheid als uitgangspunt.

2.

Je voert nauwkeurige herberekeningen uit om de
standaardrecepten aan te passen aan het aantal
gasten.

3.

Je kunt uitval en afval van producten berekenen.4.

Je kent methoden om gegevens van recepten zowel
handmatig als digitaal aan te passen.

5.
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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 (zoals
workshops en hoorcolleges). 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,

Werkelijke
tijd

Geplande
tijd

Wat

BPV?

Inleiding

Plannen

1 [...]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. Aanpassen van recepturen

Om recepten aan te passen, om te rekenen of om de juiste schenkmaat te bepalen moet je in de
horeca veel weten over inhoudsmaten en gewichten. Als je in de keuken praat over inhoudsmaten,
dan praat je meestal over:
• liter
• deciliter
• centiliter
• milliliter
• kubieke centimeters.
Als je praat over gewichten, dan praat je in de keuken meestal over:
• kilogram
• gram.

In dit hoofdstuk beperken we ons dan ook tot deze in de keuken veelgebruikte inhoudsmaten
en gewichten. Voordat je gaat werken aan de opdrachten over inhoudsmaten en gewichten, maak
je eerst een testopdracht. Daarna wordt de theorie stap voor stap (nogmaals) uitgelegd. Als je de
testopdracht niet zo goed hebt gemaakt, dan is het belangrijk dat je die theorie goed en aandachtig
doorneemt. Uiteindelijk krijg je in de keuken elke dag met inhoudsmaten en gewichten te maken.

Als medewerker in de keuken moet je recepten kunnen aanpassen.

Leerdoelen:
- Je kent methoden om gegevens van recepten zowel handmatig als digitaal aan te passen.

Opdracht 1: Test opdracht

Om te kijken of je nog omrekenmethodes weet, is het goed om de test hierna te maken.
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Als je de opdrachten zonder problemen kunt maken, dan overleg je met je docent of je hoofdstuk
2 (Inhoudsmaten) en 3 (Gewichten) mag overslaan en zelfstandig vanaf hoofdstuk 4 Recepturen
omrekenen verder mag werken. Heb je moeite met deze test, dan is het verstandig om de rest van
de opdrachten over inhoudsmaten en gewichten te maken. Alles wordt dan nog eens stap voor
stap uitgelegd.

Voorbeeld

dl0,1=cl1=l0,01=cc10

Zelf doen

5=dl=ml=l0,05

50=cl=l=dl0,5

15=ml=l=cl150

1500=cc=kg=dl10

10=gr=l=cl100

1250=l=kg=cc1250

0,05=cc=l=ml50

1500=kg=dl=gr1500

0,5=gr=ml=kg0,05
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2. De inhoudsmaten in de keuken

Bij de inhoudsmaten gaat het om vloeistoffen die je meestal met behulp van een maatbeker
afmeet. Denk aan water, melk of olie. Als je het over inhoudsmaten hebt, dan heb je het meestal
over liters, deciliters, centiliters, milliliters en kubieke centimeters. Houd je van motorvoertuigen,
dan is de term kubieke centimeters je misschien wel bekend. De inhoud van een motor wordt
meestal aangeduid met cc. Een motor met een inhoud van 1000 cc is hetzelfde als een motor met
een inhoud van 1 liter.

Leerdoelen:
- Je kunt de inhoudsmaten en gewichten benoemen die in de keuken worden gebruikt.

2.1 De inhoudsmaten in de keuken

Onthouden:
1 liter is
10 deciliter is
100 centiliter is
1000 milliliter of 1000 kubieke centimeter.
Je ziet, milliliter en kubieke centimeter zijn hetzelfde!

Als je recepten met inhoudsmaten moet omrekenen, is het handig om 1 liter zo te schrijven: 1,000
liter

Je schrijft dan vier getallen op:

1,000.literHet eerste getal staat voor:

1,000.deciliterHet tweede getal staat voor:

1,000.centiliterHet derde getal staat voor:

1,000.milliliterEn het vierde getal staat voor:

Als je goed naar de getallen kijkt en de komma die achter de 1 staat steeds een plaats naar rechts
opschuift, dan kun je zeggen:
• 1 liter (1,000) is 10 deciliter (10,00)
• 1 liter (1,000) is 100 centiliter (100,0) en ook:
• 1 liter (1,000) is 1000 milliliter (1000), de komma is nu weg.

Liter kort je af met de letter l.
Deciliter kort je af met de letters dl.
Centiliter kort je af met de letters cl.
Milliliter kort je af met de letters ml.
Kubieke centimeter kort je af met de letters cc.
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Kijk naar de tabel hierna.

ml/cccldll

0531

Het getal onder de inhoudsmaataanduiding (l, dl, cl, of ml/cc) is het één tal van die
inhoudsmaataanduiding (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 of 9).
Het getal dat links van het betreffende hokje staat geeft de tientallen aan (10 tot 99).
Het getal dat twee hokjes verder naar links geeft het de honderdtallen aan (100 tot 999), enzovoort.

Het getal dat rechts van het betreffende hokje staat geeft de tientallen achter de komma aan (0,1
tot 0,9).
Het getal dat twee hokjes naar rechts van het betreffende hokje staat geef de honderdtallen achter
de komma aan (0,01 tot 0,99).
Het getal dat 3 hokjes naar rechts staat geeft de duizendtallen achter de komma aan (0,01 tot
0,099, enzovoort).

Hoeveel liter staat hierna aangegeven?

ml/cccldll

0531

Antwoord: 1,35(0) liter

Uitleg:
Onder de l staat een 1 (het één tal), links daarvan staat niets (er zijn geen tientallen).
Rechts van het getal 1 (de getallen achter de komma) staat een 3 in het eerste hokje, een 5 in het
tweede hokje en een 0 in het derde hokje (deze 0 schrijf je niet op).

Hoeveel deciliter staat hierna aangegeven?

ml/cccldll

0531

Antwoord: 13,5(0) deciliter

Uitleg:
Onder de dl staat een 3 (het één tal), links daarvan staat een 1 (het tiental).
Rechts van de 3, de getallen achter de komma, staat een 5 in het eerste hokje een 0 in het tweede
hokje (deze 0 schrijf je niet op).

Hoeveel centiliter staat hierna aangegeven?

ml/cccldll

0531

Antwoord: 135,(0) centiliter

Uitleg:
Onder de cl staat een 5 (het één tal), links daarvan staat een 3 (het tiental) en links daarnaast een
1 (het honderdtal).
Rechts van de 5, de getallen achter de komma, staat een 0 in het eerste hokje (deze 0 schrijf je niet
op).
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