KERSTKOKEN
Dinsdag 15 dec. 8.30 lokaal
8.30- 9.15 Bespreken welke lievelingshapjes jullie willen maken voor het koud buffet op
donderdag 17 december. Indeling opruimen maken.
9.15 - 10.30 recepten opzoeken (minimaal twee) digitaal opslaan en printen.
11.00 – 12.15 Printjes van de recepten naast elkaar. Wat gaan we kiezen? Keuzes en
planning. Welke hapjes gaan we waar maken? Hoeveelheden; berekenen voor 30 hapjes
per persoon en organisatie. Invullen wie wat doen en wanneer.
13.00 tot 15.00
1. Boekje samenstellen met de uitgekozen recepten. Recepten nalezen van elkaar.
Uitprinten op A4 formaat en binden. Bestand naar Netty sturen.
2. Maak een menukaart met de hapjes erop.
15.00- 17.00: geld!!!
3. Als je klaar bent meld je je in het lokaal. Daar maak je de begroting voor jou hapjes.
Begroting maken: je maakt een boodschappenlijst met de spullen erop die je nodig hebt. Ga
in de winkel kijken hoe duur alles is en kom terug met je begroting. Hoeveel kosten jouw
hapjes? Je vult je formulier in en krijgt geld voor de boodschappen van Rob.
Eind van de dag klaar: receptenboekje. Menukaart/ affiche Begroting hapjes en geld voor
de inkopen
Wat ga je maken

Waar ga je koken: adres

Hoeveel maak je?

Woensdag:
Boodschappen doen, schoonmaken/ snijden en koken op locatie. Foto voor tijdens en na
het koken maken. Vergeet de handtekening niet voor het schoon achterlaten van de
keuken.
Donderdag: 12.00- 15.00
Foto’s op A4tjes zetten en uitprinten.
Inleveren hapjes in de kantine en opmaken van schalen en presenteren.
Inleveren beoordelingsformulier met foto’s en begroting met bonnen.
15.00- 18.00 feest!!
Na afloop:
Afruimen, keuken netjes achter laten en vegen kantine

Naam leerling:
boodschappenlijst

aanpak

Beoordeling:
Aanpak =

Begrootte kosten

maken =

Werkelijke kosten volgens bon
Bon van winkel:
kosten

leveren =

Recept hapje
Hapje op menu
Begroting hapje

punten leerling
1
1
1

Hapjes gemaakt

3
Handtekening huisgenoot

1

controle docent

1
2

leveren

maken

Keuken opgeruimd

Opmaak schotel en tafel
Afrekening donderdag
gedaan
Bonnetjes bij geplakt en
optelling klopt. Geld terug/ of
gekregen

docent

