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Voorwoord 
 
Het lesboek is een handreiking om goede gezonde maaltijden samen te stellen. Voor 
het behalen van het brevet is het noodzakelijk dat een maaltijd wordt bedacht, 
bereidt en geserveerd. In hoeverre de theoretische kennis vanuit dit boek vereist is 
bepaald het korps zelf. Na de opleiding hofmeester 1 kan je als zelfstandig kok 
functioneren en eenvoudige administratie verwerken. 
 
Bij de menu samenstelling voor het brevet hofmeester 1 kan de computer helpen. 
Wil je dit? Werkt dit? Je hebt daarbij een goede computer nodig en iemand die je aan 
een goed programma helpt. 
De overige hoofdstukken gaan over voedingsleer. Het geeft een algemene indruk 
wat er bij maaltijden komt kijken. Zie voor de voeding het lichaam als een motor. Wil 
je meer weten neem dan contact op met het Voorlichtingsbureau voor de Voeding, 
Postbus 85700,  
2508 CK Den Haag.  
Aan te bevelen boeken: 
- Goed van eten en drinken 
- Bewaarboekje 
- Nederlandse voedingsmiddelentabel 
- Hygiëne in de voedingsverzorging. 
 
 
( Hofmeester / kok ) 
 

Inhoudsopgave: 
 
1 - Menu-samenstelling         1 
2 - De hoeveelheid voedsel     14 
3 - Het juiste soort voedsel      21 
4 - Vitaminen        30 
5 - Mineralen en weldoeners     40 
6 - Kruiden         46 
7 - De Oosterse keuken      53 
8 - Opdrachten       62 
 
Deze hoofdstukken zijn niet om uit je hoofd te leren. Zij dienen als richtlijn om 
gezonde maaltijden samen te stellen. 
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