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Aan de slag

Over dit werkboek

In dit werkboek ga je aan de slag met de vis-, vlees- en gevogeltebereidingen en bijpassende
garnituren. Om deze bereidingen uit te kunnen voeren is vakkennis nodig. Daarom doe je
warenkennis op van verschillende productgroepen. Ook warme sauzen komen aan bod, en je leert
meer over voedingsgewoonten, diëten, keukenuitrusting en bereidingsapparatuur.

Als hoofdgerecht een T-bone steak.

Leereenheden
Je leert wat er precies bij komt kijken als je werkt met garnituren. Je doet dat aan de hand van
deze leereenheden:
1. Garnituren | basis
2. Vis-, schaal- en schelpdieren | basis
3. Vlees en gevogelte | basis.

Koppeling kwalificatiedossier Keuken
Dit werkboek behandelt van het basisdeel Keuken een deel van kerntaak 1 Bereidt gerechten.
Hiervan staan de volgende werkprocessen centraal in dit werkboek:
• 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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Beroepshouding
De leerdoelen in de nulmeting hebben te maken met kennis en vaardigheden. Om succesvol en
met plezier aan de slag te gaan in de professionele praktijk – tijdens en na je studie – is het belangrijk
dat je een bepaalde beroepshouding hebt of aanleert. Je beroepshouding heeft te maken met hoe
jij als professional bent.

Voor de zelfstandig werkend kok zijn de volgende houdingskenmerken belangrijk:

Communicatief vaardigKan plannenServicegericht

Sociaal vaardigKan corrigerenTeamgericht

Kan meebewegen bij piekbelastingKan organiserenBewegingsvaardig

Voorkomt onduidelijkheidGericht op duurzaamheidEfficiënt

Let op deze gevraagde beroepshouding bij het maken van de opdrachten. Het kan een onderwerp
zijn in je voortgangsgesprek.

Wat heb je nodig bij dit werkboek?
• Theorieboek Resiba | deel 1
• Theorieboek Resiba | deel 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 in dit werkboek:

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 tekstbron, formulier, weblink, opdracht of een ander soort bron bij de opdracht
kunt gebruiken en welke dit is.

Video op www.tendenskeuken.nl
Hier lees je welke video je kunt bekijken om de opdracht te maken.

Hoe sluit je een leereenheid 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 garnituren te bereiden.

Om de leereenheid af te ronden, moet je:
• alle door de docent opgegeven verwerkingsopdrachten hebben gemaakt
• alle door de docent opgegeven praktijkopdrachten hebben gemaakt
• de theorietoets voldoende hebben afgesloten
• de eindopdracht voldoende hebben afgesloten
• de vaktermenlijst hebben bijgewerkt
• het uitgewerkte reflectieverslag hebben ingeleverd.
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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 (stage)bedrijf om aan de opdrachten

te voldoen.
• Maak goede afspraken met je praktijkbegeleider of docent.
• Maak een goede planning (een goed stappenplan/een goede afsprakenlijst) waarin staat wanneer

je wát gaat doen en bij wie je eventueel hulp kunt vragen. Stem dit af met je docent of
praktijkbegeleider.

• Je kunt gebruikmaken van je theorie, de methodesite of andere informatiebronnen, voor het
opzoeken van informatie en het uitwerken van opdrachten.

Werken met Tendens Keuken

Tendens Keuken bestaat uit werkboeken en theorieboeken. In een werkboek staat steeds een
partie centraal.

Elk werkboek bestaat uit één of meer leereenheden. Een leereenheid heeft een vaste indeling:
• inleiding met een overzicht van leerdoelen
• oriëntatieopdracht(en)
• nulmeting
• planning
• opdrachten met verwijzingen naar theorie en andere bronnen
• eindopdracht bestaande uit een online toets en een praktijkopdracht
• evaluatie en reflectie.

Wil je een uitgebreide uitleg over de verschillende onderdelen en hoe je hiermee werkt? Bestudeer dan
de handleiding ‘Werken met Tendens Keuken’.
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1. Garnituren | basis
In dit onderdeel 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.

Plaats van garnituren in het menuschema.

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

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

Inhoud van deze leereenheid
Oriëntatieopdracht | Nulmeting en planning | Onderzoek naar de aardappel-, rijst-, groente- en
meelspijsbereidingen/-gerechten en de compotes | Aardappelen: warenkennis | Rijst en meelspijzen:
warenkennis | Groente: warenkennis | Basis aardappelbereidingen | Basis rijst- en meelspijsbereidingen
| Basis groentebereidingen en compotes | Spijsvertering | Diëten | Allergenenwetgeving |
Voedingsgewoonten en trens in voeding | Voeding en religie | Vaktermenlijst | Eindopdracht |
Evaluatie en reflectie

Leerdoelen
In de opdrachten van deze leereenheid werk je aan leerdoelen over garnituren.

Leerdoelen Garnituren | basis
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1.1 Oriëntatieopdracht

Opdracht 1: Oriëntatie

In deze opdracht ga je onderzoeken hoe de werkplek warme keuken eruitziet in jouw leerbedrijf.

Geef in een verslag in Word antwoord op de volgende vragen.

a. Welke materialen en gereedschappen gebruik je in jouw leerbedrijf voor het maken van
aardappel-, rijst-, meelspijsgerechten, groentebereidingen/-gerechten en compotes?

b. Welke (basis)vaktechnieken moet je in jouw leerbedrijf beheersen voor het bewerken en
verwerken van aardappelen, rijst, meelspijzen, groenten en compotes?

c. Welke mise-en-place wordt er in de warme keuken van jouw leerbedrijf gebruikt bij de bereiding
van deze gerechten gebruikt?

d. Welke gerechten horen bij de warme keuken van jouw leerbedrijf?

e. Welke rol is er voor jou bij het maken van deze gerechten. Wat mag je wel en wat mag je (nog)
niet doen?

f. Wat moet je verder weten om zelfstandig deze gerechten te kunnen maken?

g. Welke speciale materialen, gereedschappen en apparatuur worden er bij jou in de praktijk
gebruikt voor het maken van deze gerechten?

h. Welke speciale hygiëne- en veiligheidseisen worden er bij jou in de praktijk gesteld voor het
maken van deze gerechten?

1.2 Nulmeting en planning

Opdracht 2: Nulmeting

Nulmeting- en evaluatieformulier Garnituren | basis

Noteer de leerdoelen die je al beheerst in de kolom ‘Nulmeting’. Overleg met je docent of je
opdrachten kunt overslaan.

Bewaar het ingevulde nulmeting- en evaluatieformulier goed. Aan het eind van de leereenheid
heb je dit bij de opdracht ‘Evaluatie’ weer nodig.
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Opdracht 3: Planning

Planningsformulier Garnituren | basis

Noteer de opdrachten die je moet maken op het planningsformulier. Stem je planning af met je
docent. Houd tijdens de periode waarin je met de opdrachten bezig bent de planning bij.

1.3 Onderzoek naar de aardappel-, rijst-, groente- en
meelspijsbereidingen/-gerechten en de compotes

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

Pommes carrées.

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

Opdracht 4: Onderzoek aardappel-, rijst-, meelspijs- en groentebereidingen leerbedrijf

Onderzoek welke aardappel-, rijst- en meelspijs- en groentenbereidingen/-gerechten en compotes
er in jouw leerbedrijf op de menukaart staan. Geef eerst aan welke hoofdgroepen aardappel-,
rijst-, meelspijs- en groentebereidingen en compotes er op de kaart staan en eventueel welke andere
bereidingen (in menusuggesties of buffetten). Vul daarna de afleidingen/-gerechten aan in de
schema’s.
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Aardappelbereidingen

Afleidingen van de hoofdgroepenLeerbedrijf?Hoofdgroepen

ja / neeBlancheren

ja / neeKoken

ja / neeStomen

ja / neeBakken

ja / neeFrituren

ja / neePureren

ja / neeGratineren

ja / neeAndere bereiding

Rijstbereidingen

Afleidingen van de hoofdgroepenLeerbedrijf?Hoofdgroepen

ja / neeKoken

ja / neeAndere bereiding

Meelspijsbereidingen

Afleidingen van de hoofdgroepenLeerbedrijf?Hoofdgroepen

ja / neeKoken

ja / neeAndere bereiding

Groentebereidingen

Afleidingen van de hoofdgroepenLeerbedrijf?Hoofdgroepen

ja / neeBlancheren

ja / neeKoken

ja / neeStomen

ja / neeStoven

ja / neeGlaceren

ja / neeSmoren

ja / neeGratineren

ja / neeFrituren

ja / neeVullen

ja / nee(Roer)bakken

ja / neePureren

ja / neeAndere bereiding:

Compotebereidingen

Afleidingen van de hoofdgroepenLeerbedrijf?Hoofdgroepen

ja / neeKoken

ja / neePocheren

ja / neeAndere bereiding:
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Opdracht 5: Mise-en-placebereidingen

Je weet nu welke aardappel-, rijst-, meelspijs- en groentebereidingen/-gerechten en compotes er
op de menukaart van jouw leerbedrijf staan.

Je werkzaamheden voor de aardappel-, rijst-, meelspijs- en groentebereidingen/-gerechten en
compotes zullen allereerst bestaan uit het maken van de mise-en-place. De vaardigheden die hierbij
horen komen dan ook in dit onderdeel aan de orde. Geef in het volgende schema aan wat de
mise-en-placehandelingen voor de aardappel, rijst- meelspijs- en groentebereidingen/-gerechten
en compotes zijn.

Mise-en-place voor de aardappel-, rijst-, meelspijs- en groentebereidingen/-gerechten en compotes van je eigen leerbedrijf

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Je hebt je nu georiënteerd op de menukaart en de mise-en-placelijst van je leerbedrijf. Het is
belangrijk dat je deze onderdelen meeneemt in je leerproces. Aan het eind moet
je de bovengenoemde onderdelen kunnen benoemen en mogen er geen vragen meer overblijven
van je lijstje. Je zult extra informatie krijgen met betrekking tot materialen en gereedschappen. Je
leert hoe je die moet gebruiken en schoonmaken. Je weet ook wat de veiligheidseisen zijn.
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1.4 Aardappelen: warenkennis

De aardappel is een voedingsmiddel dat veel in zich heeft en vooral in Nederland in veel gerechten
en gangen wordt gebruikt. Je kunt de aardappel op veel verschillende manier bereiden. Je zult
merken dat voor iedere soort bereiding, een ander soort aardappel geschikt is. Bijvoorbeeld voor
het maken van puree heb je een andere aardappelsoort nodig dan voor het bakken van aardappelen.
Als je in de toekomst met de chef-kok mee wilt praten over de kwaliteit van de gerechten en of
het juiste product is gebruikt, zul je het een en ander moeten weten over de aardappelen.

Verschillende aardappelrassen.

Leerdoelen
- Je kunt productinformatie van aardappelen benoemen.
- Je kunt van diverse producten de standaard bewaarcondities benoemen.

Resiba | deel 2
Bestudeer paragraaf 1.1 Aardappelen.

Opdracht 6: Eigenschappen aardappelen

a. Welke voedingsstoffen bevat de aardappel?
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b. Op welke drie manieren kan de aardappel worden ingedeeld?

1.

2.

3.

c. Noteer in het schema hierna de kookeigenschappen van aardappelen. Geef ook bij elke groep
aardappelen aan om welk type het gaat en welke kleur de verpakking heeft. Noem van iedere
groep drie voorbeelden.

VoorbeeldenKleur verpakkingTypeKookeigenschap

Opdracht 7: Aardappelsoorten en -eigenschappen

a. Geef aan of de zinnen waar of niet waar zijn.

waar / niet waarEen aardappel behoort tot de knolgewassen.

waar / niet waarEen aardappel kan citrusfruit vervangen als leverancier voor vitamine C.

waar / niet waarEen bataat (zoete aardappel) is familie van de aardappel.

waar / niet waarAardappelen die je lang kunt bewaren worden in september en oktober
geoogst.

waar / niet waarAardappelen afkomstig van kleigrond bevatten minder smaak dan
aardappelen afkomstig van zandgrond.

waar / niet waarAardappelen die rimpelig zijn geworden zijn te nat bewaard.

b. Als je chips van aardappel wilt maken, gebruik je dan bij voorkeur vastkokende aardappelen of
iets kruimige aardappelen?
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