
   how to make:

   happy spice 

   shakehappy spice 

150 gr bevroren mangostukjes

Garnering: munt, mango, rode peper

150 gr verse mangostukjes

1/2 rode peper 2 Eetlepels honing

1 bolletje slagroomijs

KLAAR OM HET TE 
MAKEN? KIJK OP:

ZUIVELWERKT.NL/
MAKE-IT

Doe de ingrediënten in een blender. 
De pepers voeg je naar smaak toe, 
of naar wat je aankunt. Beetje bij beetje 
dus. Giet het geheel in een beker en 
voeg je eigen � nishing touch toe. 
Wij gebruiken wat frisse muntblaadjes 
voor het contrast. Klaar? 

Deel jouw verrukkelijk-vurige brouwsel 
met de wereld #zuivelwerkt.

Dit recept is bedacht door Miguel, 
de winnaar van de Shake it till you 
make it challenge!
Bekijk de video van deze smakelijke 
challenge op zuivelwerkt.nl/make-it.MOGELIJK GEMAAKT DOOR

Kom het maken in

de wereld van Zuivel



Kom het maken in 

de wereld van Zuivel

Zuivel is de algemene naam voor producten 

die gemaakt zijn van melk. Dat zijn er nog 

al wat. Van slagroomtoetjes tot yoghurt, 

maar ook producten als kaas, babyvoeding, 

ijs en zelfs bepaalde medicijnen gebruiken 

melk als grondstof.  

Om deze producten te maken zijn er veel 

verschillende specialisten nodig, die allemaal 

met elkaar samenwerken. Dat maakt het niet 

alleen een kansrijke wereld, maar ook nog 

eens een wereld met goede doorgroei-

mogelijkheden

PRODUCTONTWIKKELAAR
Als productontwikkelaar bedenk je nieuwe 
zuivelproducten. Je puzzelt met nieuwe 
smaken en ingrediënten. Je onderzoekt, 
proeft en vergelijkt smaken, samen met 
collega’s. Hoe gaaf is het als de door jou 
bedachte kaas, yoghurt of milkshake straks 
écht in de winkels ligt?

VOEDINGSOPERATOR
Als voedingsoperator werk je met hyper-
moderne machines en robots. Je bewaakt 
de processen binnen het zuivelbedrijf,
bedient en onderhoudt je eigen machine en
controleert de kwaliteit van het product. 

ALLROUND VOEDINGSOPERATOR
Van melk tot kaas, yoghurt of slagroomtoetje. 
Als allround voedingsoperator ben je verant-
woordelijk voor het hele maakproces. 
Je werkt met de nieuwste technieken en 
begeleidt collega-operators. Goede 
communicatie is daarbij erg belangrijk. 

VERPAKKINGSOPERATOR
De verpakking is net zo belangrijk als het 
product zelf. Als verpakkingsoperator houd 
je samen met je collega’s in de gaten of het 
verpakken en etiketteren van de producten 
goed en veilig gebeurt. Je hebt oog voor 
detail en grijpt in als het mis gaat. 

Dit is wat je allemaal kunt worden met 
een vooropleiding in voeding & techniek!

Van melk tot kaas, yoghurt of slagroomtoetje. 
Als allround voedingsoperator ben je verant-

TEAMLEIDER
Als teamleider ben je verantwoordelijk voor 
je afdeling en coach je mensen in hun werk. 
Je hebt veel ‘kaas gegeten’ van alles wat er 
speelt en kunt inspringen als het nodig is. 
Daarnaast ben je de schakel tussen de 
werkvloer en het hogere management. 

TECHNISCH MEDEWERKER
Als monteur zorg je ervoor dat alles op rolletjes 
loopt. Je sleutelt aan machines en besturings-
systemen, zorgt ervoor dat storingen worden 
opgelost en dat alle machines hun werk goed 
doen. Ook voer je inspecties uit. 

LABORANT
Als laborant verbeter én controleer je de 
kwaliteit van een product op microniveau. 
Je onderzoekt grondsto�en, test producten, 
neemt proeven en bedenkt creatieve 
oplossingen. Zeker als je samen met collega’s 
een nieuw product ontwikkelt.

KWALITEITSMEDEWERKER
Kwaliteit is van essentieel belang. Vooral als 
het gaat over voeding. Als kwaliteitsmedewer-
ker ben je verantwoordelijk voor het waarborgen 
van de kwaliteit van de producten én de 
productie. Je werkt op meerdere afdelingen 
en zorgt ervoor dat je collega’s veilig en netjes 
kunnen werken.

verpakken en etiketteren van de producten 
goed en veilig gebeurt. Je hebt oog voor 

de wereld van Zuivel


