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1. Warme nagerechten
De module ‘Partie Nagerechten Kok’ bestaat uit drie werkboeken. Dit is het werkboek: Warme
nagerechten.

Aan de slag
In dit werkboek behandelen we de warme nagerechten en zoete sauzen. Hiervoor moet je in de
praktijk werken in de nagerechtenkeuken. Natuurlijk maakt het verschil of je nagerechten en zoete
sauzen bij een eetcafé of in een sterrenrestaurant maakt. Maar in alle praktijksituaties heb je
behalve bereidingstechnieken ook warenkennis nodig.
In vrijwel elk horecabedrijf wordt gewerkt met zuidvruchten, overige vruchten, noten en zaden en
honing, jams, cacao(producten) en broodbeleg. Dit zijn dan ook de belangrijkste onderwerpen die
hier aan bod komen.
Veel horecabedrijven investeren in het duurzamer maken van hun onderneming.
Jij kunt als kok bijdragen aan een goede samenleving. Hoe, daarover leer je meer in dit onderdeel.

Plaats van dit werkboek in het menuschema:

In dit werkboek komen de volgende werkprocessen aan bod:
• Maakt mise-en-place.
• Bereidt gerechten en componenten.
• Werkt gerechten voor de uitgifte af.
• Maakt werkruimtes, gereedschappen en machines in de keuken schoon.

Wat heb je nodig bij dit werkboek?
• theorieboek Resiba deel 1 en 2
• methodesite www.tendenskeuken.nl.
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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 ‘Warme nagerechten’.

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 warme nagerechten
en zoete sauzen en ben je in staat deze te bereiden. Je levert in ieder geval de punten op de we
hierna aangeven.

Theorie
• alle opdrachten gemaakt
• bijgewerkte vaktermenlijst
• eindtoets.

Praktijk
Je bereidt:
• twee verschillende beignetbereidingen/-gerechten
• twee verschillende flensjesbereidingen/-gerechten, waarvan één met garnituur en één gevuld

flensje
• één zoete omelet
• twee verschillende zoete sauzen op basis van custard
• twee verschillende zoete sauzen op basis van fruit
• één sabayonsaus
• één verwerking van zuidvruchten.
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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 (een stappenplan/afsprakenlijst) waarin staat 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 onderzoek je hoe warme nagerechten en zoete sauzen worden bereid in jouw
leerbedrijf.
Geef antwoord op de vragen hierna.
• Welke (basis)vaktechnieken moet je in jouw leerbedrijf beheersen voor het bewerken en

verwerken van warme nagerechten en warme sauzen?
• Welke mise-en-place gebruikt jouw leerbedrijf in de nagerechtenkeuken bij het maken van

warme nagerechten en warme sauzen?
• Welke warme nagerechten en warme sauzen horen bij de nagerechtenkeuken van jouw

leerbedrijf?
• Welke rol is er voor jou bij het maken van warme nagerechten en warme sauzen, wat mag je

wel en wat mag je (nog) niet doen?
• Wat moet je verder weten om zelfstandig warme nagerechten en warme sauzen te kunnen

maken?
• Welke speciale materialen, gereedschappen en apparatuur gebruikt jouw leerbedrijf voor het

maken van warme nagerechten en warme sauzen?
• Welke speciale hygiëne- en veiligheidseisen gebruikt jouw leerbedrijf voor het maken van

warme nagerechten en warme sauzen?
• Hoe gaat jouw leerbedrijf om met milieuaspecten en duurzaamheid?

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.

EvaluatieNulmetingLeerdoelNr.

NeeJaNeeJa

Je kunt productinformatie van gedroogde en gekonfijte vruchten
en overige vruchtenproducten benoemen.

1.

Je kunt productinformatie van noten en zaden/pitten benoemen.2.

Je kunt productinformatie van honing, jam, cacao(producten) en
broodbeleg benoemen.

3.

Je kunt productinformatie van zoete sauzen benoemen.4.
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EvaluatieNulmetingLeerdoelNr.

NeeJaNeeJa

Je kunt bij gerechten aangeven welke voorbereidingstechnieken
nodig zijn.

5.

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

6.

Je kunt de meest gebruikte schoonmaaktechnieken van producten
benoemen.

7.

Je kunt de meest voorkomende opdeel- en
voorbereidingstechnieken benoemen.

8.

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

9.

Je kunt van diverse producten de standaard bewaarcondities
benoemen.

10.

Je kunt de kwaliteitscriteria van waren benoemen.11.

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

12.

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

13.

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

14.

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

15.

Je hanteert de juiste afwerktechniek voor bereide gerechten16.

Je kunt (wettelijke) milieu- en hygiëneregels noemen met
betrekking tot de afvoer van keukenafval.

17.

Je voert het keukenafval volgens de bedrijfsrichtlijnen af.18.

Je kunt de (wettelijke) regels omschrijven m.b.t. de opslag van
schoonmaakmiddelen.

19.

Je maakt effectief gebruik van schoonmaakmaterialen en
-middelen.

20.
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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
tijd

Wat

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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1.1 Onderzoek naar warme nagerechten en zoete sauzen

Je begint dit werkboek met een onderzoek naar de warme nagerechten en zoete sauzen in jouw
leerbedrijf. Je onderzoekt welke warme nagerechten er op de menukaart staan en welke zoete
sauzen worden bereid. Ook onderzoek je wat de mise-en-placehandelingen voor deze gerechten
zijn.

Leerdoelen:
- Je kunt productinformatie van zoete sauzen benoemen.
- Je kunt de kenmerken van kook- en bereidingstechnieken woordelijk weergeven.
- Je kunt de meest voorkomende opdeel- en voorbereidingstechnieken benoemen.
- Je kunt per snijtechniek de te gebruiken keukenapparatuur en het te gebruiken keukengereedschap

benoemen.
- Je kunt bij gerechten aangeven welke voorbereidingstechnieken nodig zijn.
- Je kunt de meest gebruikte schoonmaaktechnieken benoemen.

Opdracht 2: Onderzoek naar warme nagerechten en zoete sauzen

Op de menukaart van je leerbedrijf staan warme nagerechten en zoete sauzen. Zoek uit welke dat
zijn. Noem vier warme nagerechten en vier zoete sauzen.

Geef voor elk gerecht en elke saus antwoord op de vragen en vul het schema hierna in. Bespreek
de opdracht met een collega.

• Hoe heten de warme nagerechten?
• Welke zoete sauzen worden er verwerkt?
• Welke warme nagerechten en zoete sauzen worden zelf gemaakt en welke kant-en-klaar

gekocht?
• Hoelang kun je deze warme nagerechten en zoete sauzen bewaren?

Hoelang kun je het gerecht
of de saus bewaren?

Zelf gemaakt of gekocht?Naam van het warme
gerecht

Hoelang kun je het gerecht
of de saus bewaren?

Zelf gemaakt of gekocht?Naam van de zoete saus
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Opdracht 3: Bereidingstechnieken warme nagerechten en warme sauzen

Bij warme nagerechten en zoete sauzen gebruik je bepaalde bereidingstechnieken.
Geef in het schema aan welke bereidingstechniek je gebruikt bij het nagerecht of de zoete saus.

Toegepaste bereidingstechniekenNaam van het warme gerecht of de zoete
saus

Opdracht 4: Mise-en-placehandelingen

Vul in het schema in welke mise-en-placehandelingen horen bij het bereiden van warme nagerechten
en zoete sauzen in je leerbedrijf.

Mise-en-placelijst voor de warme nagerechten en zoete sauzen

1.

2.

3.

4.

5.

10



Mise-en-placelijst voor de warme nagerechten en zoete sauzen

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

1.2 Gedroogde en gekonfijte vruchten en overige vruchtenproducten
– warenkennis

Fruit bederft snel. Daarom wordt veel fruit al eeuwenlang gedroogd. Gedroogd fruit is lang
houdbaar. In dit hoofdstuk leer je welke soorten er zijn en hoe je deze kunt verwerken.

Leerdoelen:
- Je kunt productinformatie van gedroogde en gekonfijte vruchten en overige vruchtenproducten

benoemen.
- Je kunt de meest voorkomende opdeel- en voorbereidingstechnieken benoemen.
- Je kunt van diverse producten de standaard bewaarcondities benoemen.
- Je kunt de kwaliteitscriteria van waren benoemen.
- Je kunt de kenmerken van kook- en bereidingstechnieken woordelijk weergeven.
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Tuttifrutti.

Bestudeer paragraaf 8.16 ‘Gedroogde en gekonfijte (zuid)vruchten’.

Opdracht 5: Het drogen en konfijten van fruit

Beantwoord de vragen hierna.

a. Hoe worden vruchten volgens een oude traditie gedroogd?

b. Wat is het effect van het drogen van vruchten op de voedingswaarde en vitamines?
Leg dit uit.

c. Wat gebeurt er als je vruchten konfijt?
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d. Bederven gekonfijte vruchten snel? Waarom wel/niet?

e. Gedroogde vruchten worden soms geweekt voor gebruik. Wat gebeurt er tijdens het weken?

f. Welke zuidvruchten worden er in je leerbedrijf gebruikt? Waar worden deze in verwerkt?

Verwerkt inSoorten zuidvruchten die in je leerbedrijf
gebruikt

Opdracht 6: Inkoop van zuidvruchten

Bij de inkoop van zuidvruchten let je op het uiterlijk en de kwaliteit. Noem vijf kenmerken van
goede zuidvruchten.

1.

2.

3.

4.

5.

Opdracht 7: Geschikte fruitsoorten

Noem zes fruitsoorten die veel gedroogd of gekonfijt worden.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Opdracht 8: Gedroogde vruchten

Lees de zinnen in de tabel. Geef aan of de zin juist is of niet juist. Leg in de laatste kolom uit waarom
je dat vindt.

Waarom?Juist of
onjuist?

Stelling

Dadels konfijten zichzelf door het
hoge suikergehalte.

Rozijnen zijn gedroogde blauwe
druiven.

Sukade wordt veel in krentenbrood
verwerkt.

Tuttifrutti wordt altijd ongekookt
gebruikt.

Krenten zijn gedroogde witte druiven.

Krenten kunnen steentjes bevatten.

Opdracht 9: Tuttifrutti

a. Wat betekent tuttifrutti letterlijk in het Nederlands?

b. Hoelang moet je tuttifrutti weken?

c. Wat is sukade?

Opdracht 10: Overige vruchtenproducten

Geef in het schema zeven voorbeelden van ‘overige vruchtenproducten’. Geef bij elk product aan
wat de kenmerken of eigenschappen zijn.
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Kenmerken/eigenschappenVoorbeelden van ‘overige
vruchtenproducten’

Opdracht 11:  Vruchtenconserven

Er zijn verschillende soorten vruchtenconserven. Geef in het schema hierna voorbeelden van
conserven uit je leerbedrijf.

Voorbeelden van deze soorten uit het
eigen leerbedrijf

Vruchtenconserven.

op extra zware siroop
(15-24% suiker)

op zware siroop
(10-20% suiker)

op lichte siroop
(9-15% suiker)
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