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Seksjon 1

1 OPPGAVE

ERN111 høsten 2016
Emnekode: ERN111
Emnenavn: Matvarekunnskap
 
Dato: 30.11.2016
Varighet: 4 timer
 
Tillatte hjelpemidler: Ingen
 
Merknader:
 
-----------------------------
 
Det forekommer av og til spørsmål om bruk av eksamensbesvarelser til undervisnings- og
læringsformål. Universitetet trenger kandidatens tillatelse til at besvarelsen kan benyttes til dette.
Besvarelsen vil være anonym.
 
Tillater du at din eksamensbesvarelse blir brukt til slikt formål?

Ja
Nei

 

2 OPPGAVE

Oppgave 1
Oppgave 1.
Velg tre råvarer/produkter fra en av matvaregruppene nedenfor:
Melk og melkeprodukter
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Korn og kornprodukter
Grønnsaker, belgvekster, sopp
Frukt, bær og nøtter
Kjøtt og kjøttprodukter
Fisk, fiskeprodukter og sjømat

1. Beskriv potensielle positive og negative sider ved inntak av råvarene/produktene fra den valgte
gruppen
 

2. Forklar hvordan råvarene/produktene fra denne matvaregruppen bør oppbevares og hvilke
konsekvenser feil oppbevaring kan gi.
 

3. Hvilke kostråd gir Helsedirektoratet knyttet til den valgte matvaregruppen?

 
 

Skriv ditt svar her...

 

3 OPPGAVE

Oppgave 2
Oppgave 2.
a) Hva legger du i uttrykket ‘god kjøkkenhygiene’, og hvorfor er det viktig med god
kjøkkenhygiene?
 
b) Hva menes med ‘krysskontaminering’?
 
c) Hendene forurenses av alt vi tar i, og vi forurenser hendene våre både bevisst og ubevisst.
Bevisst betyr at vi vet at hendene blir forurenset når vi bruker dem i arbeidet vårt.
Gi eksempel på hvordan vi kan forurense hendene våre ubevisst på kjøkkenet?

Skriv ditt svar her...
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4 OPPGAVE

Oppgave 3

Oppgave 3.
a) Hvordan skal alle sammensatte matvarer merkes og hvorfor er slik merking viktig?
 
b) Hva er ‘nøkkelhullet’ og hvilke matvarer kan få dette merket?
 
c) Hva skal til for at et produkt kan bli merket med ‘Debio’-merket? Skriv utførlig
d) På hvilke produkter kan du finne 'Glass- og gaffelsymbol'-merket (se illustrasjon over)?

Skriv ditt svar her...

 

5 OPPGAVE

Oppgave 4
Oppgave 4.
a) Hva er forskjellen på sukker og søtstoff?
 
b) Hvorfor bør man ikke gi honning til barn under ett år?
 
c) Forklar hva som kan påvirke smak og smaksopplevelsen vår.
 

Skriv ditt svar her...
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6 OPPGAVE

Oppgave 5
Oppgave 5.
a) Hva er likheten mellom egg, fisk og kjøtt?
 
b) Hvordan kan man sjekke kvaliteten på egg?
 
c) Hvordan sjekker man kvaliteten på fisk?
 
d) Hvorfor må produkter av kjøttdeig og kjøtt fra kylling være gjennomstekt, mens kjøtt fra okse og
lam kan være lite stekt? Forklar.

Skriv ditt svar her...

 

ERN111 1 Matvarekunnskap Page 5 av 5


