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Suiwelbereiding 
Tema 

“Van toeka tot nou”  
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SUIWELBEREIDING 
 

Junior Junior 

Kosblik vir 1 persoon vir die langpad 

Maak twee geure (deelnemer se eie keuse). Roomkaas wat saam met soutkoekies bedien word. Die 

Roomkaas en soutkoekies moet uniek verpak word sodat dit in ‘n kosblik opgedien kan word. Maak ook 

gegeurde botter (een “mistery” geur en ander geur, deelnemer se eie keuse) vir die toebroodjies vir die 

langpad. Die toebroodjies word ook uniek verpak vir die kosblik.   

Doel van Beoordeling is om die deelnemers se kreatiewe vermoëns te toets. 

 

Junior  

Oggendteevir VLU dames 

Maak Chevre en Feta (Beide kase – “plain” en een geur van eie keuse). Hierdie produkte moet op 

kaasbord bedien word saam met voedselprodukte wat die onderskeie kase komplimenteer.  Die kaasbord 

vorm deel van die oggendtee se buffet tafel.  

Doel van die beoordeling is om die deelnemer se  vermoë te toets om ‘n resep noukeurig te volg. Die 

afmeet van bestanddele, temperatuurbeheer asook kreatiwiteit word getoets. 

 

Senior  

Voorgereg vir informele ete by Boere Kongres vir 2 persone 

Maak Mozarellaballetjies asook Halloumi kaas 

Deelnemers kry ook ‘n “mistery box” wat gebruik moet word vir die maak van ‘n voorgereg. Die podukte wat 

gemaak word, moet as ‘n voorgereg opgedien word. 

Doel van die beoordeling is om die deelnemer se  vermoë te toets om ‘n resep noukeurig te volg om die 

verskillende produkte te maak. Die afmeet van bestanddele, temperatuurbeheer asook kreatiwiteit word 

getoets. 
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Ander reëlings:  

I. VOORBEREIDING:  

 Alle deelnemers bring alle eie toerusting vir die voorbereiding van alle geregte. 

 Elke deelnemer moet ook alle resepte (gegee) saambring in ‘n “flipfile”. Die resepte moet ten 

alle tye byderhand wees.  

 

 Wat wel beskikbaar is:   

Kaaspotte 

Wasbakke met warm en koue water.  

Kragproppe (indien sou benodig)  

Daar is ook ‘n yskas om produkte in te stoor. 

 

 Bestanddele wat voorsien word sluit in:  

 Melk  

Alle bestanddele benodig vir die maak van die kase en botter. 

Geurmiddels (Let wel: Kyk mooi waar deelnemers hul eie geurmiddels moet bring bv. by    

Junior Junior)  

Alle ander bestanddele moet deur deelnemer self voorsien word.  

 

II. OPDIENING: 

 

NB. Die klem tydens opdiening gaan NIE oor die tafelversierings of duursame breekware NIE, 

maar oor die kuns tydens opdiening van die geregte. Dus speel garnering en die manier hoe 

die geregte vertoon ‘n groot rol. Onthou die fokus is KAAS/ BOTTER - nie die bykosse nie.  

 

Geen deelnemer mag hier sy eie goed gebruik nie. Die volgende word voorsien:  

 Twee leerders deel ‘n staalopslaantafel. Die tafel het reeds ‘n swart tafeldoek oor en elke 

afdeling kry ‘n ander kleur overlay.  

 Daar word basiese breekgoed (wit grootborde, kleinbordjies, poedingbakkies,  wynglase, 

messe, vurke en desertlepels voorsien). Daar sal ook kosblikke wees vir die Junior Juniors.  

 Vir versiering is daar Windpompies, blikkies, klippies, vetplante en linte.  

Let wel:  elke deelnemer moet naamkaartjies wat hy/sy self vooraf gemaak het op die tafel by hul    

produkte plaas. 

 

 

 

 

 

 

 


