
5. Bestellijst maken 
 

Benodigde grondstoffen: 
In de vorige opdracht heb je alle recepten omgerekend . Nu moet je er nog voor 
zorgen dat je alle grondstoffen krijgt die je nodig hebt voor je traktatie.  
Zorg dat je deze bestellijst minimaal 2 weken van tevoren inlevert bij je docent 
bakken zodat hij de bestelling voor je kan doen. 
 
Dan maak je er een bestellijst van zoals hieronder is voorgedaan: 
http://www.ah.nl/  
 

Hoeveelheid Product Prijs voor 
bestelde 
hoeveelheid 

Bron prijs 

    

1 liter Slagroom € 2,72 http://www.ah.nl/producten
/product/wi1496/ah-verse-
slagroom 

1 blik (nettogewicht 
825 gram) 

Ananas Zie slagroom 
voorbeeld 

Zie slagroom voorbeeld 

2 kilo Bloem Zie slagroom 
voorbeeld 

Zie slagroom voorbeeld 

1 kilo  Witte 
basterd 

Zie slagroom 
voorbeeld 

Zie slagroom voorbeeld 

870 gram Margarine Zie slagroom 
voorbeeld 

Zie slagroom voorbeeld 

    

 Totale prijs:   

 

 

 

Dit schema print je 2 keer uit en dan geef je er 1 aan de docent bakken en 1 
stop je in je werkstuk. Met de naam eronder wie het gemaakt heeft. 
 
  

http://www.ah.nl/producten/product/wi1496/ah-verse-slagroom


Naam gerecht:

Gang:

Aantal personen: 1

Samenstelling hoeveelheid eenheid vaste verrekenprijs per eenheid Inslag

Cranberrysap 100 ml 2,50€                    1.000 ml 0,25€    

ijsblokje 3 st 3,00€                    50     st 0,18€    

aardbeien 1,000 st 3,50€                    20     st 0,18€    

spuitwater 100,000 ml 1,80€                    1.000 ml 0,18€    

rietje 2,000 st 5,50€                    100    st 0,11€    

parasol 1,000 st 8,00€                    100    st 0,08€    

Subtotaal 0,98€    

hulpgrondstoffen 10% 0,10€         

Totale inslag 1,07€    

Inslag per persoon 1,07€    

Kostprijsfiche

Valentijnscocktail

Aperitief 

Om te weten hoeveel winst je maakt op een product moet je uitrekenen wat je kwijt 
bent aan de inkoop van grondstoffen. Dit doen we doormiddel van een 
kostprijsberekening. Je maakt deze berekening in een Excel bestand. Deze is 
bijgevoegd in de classroom. Open het bestand en vul deze in. Reken de inkoopprijs 
uit met behulp van formules. Je krijgt alleen punten voor dit onderdeel wanneer je 
een berekening maakt met formules. 
 
Om tot een prijs te komen ga je formules gebruiken om tot het totaalbedrag te 
komen. In dit filmpje kun je zien hoe je dit doet. 
https://www.youtube.com/watch?v=GPx65SXaGN8  
 

Hieronder zie je een voorbeeld staan van een zo een kostprijsfiche. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GPx65SXaGN8

