De Nationale
Smaaktest 2009

Groep
1 t/m 4

Beste Smaakprins of Smaakprinses,
Mag ik me even voorstellen? Ik ben kok Pierre Wind. Die kale,
die drukke. Misschien ken je me wel van de televisie of de
smaaktest van andere jaren. Deze week is het Week van de
Smaak. Overal in Nederland gebeuren leuke dingen die met
vers en lekker eten te maken hebben. Eén van die dingen is
de Nationale Smaaktest. Dit is echt kikkûh!
Met de Nationale Smaaktest kun je testen wat jij al weet over
smaak en eten. Bij smaak en eten hoort natuurlijk ook goed
proeven. Proeven doe je niet door het eten in je mond te
stoppen en snel door te slikken. Nee proeven doe je door
goed te kijken, te voelen, te ruiken, te luisteren en te proeven.
Kun jij goed proeven? Ja? Echt? Dat gaan we zo met de hele
klas testen.
Als je goed je best doet krijg je het Smaakdiploma 2009. Dat
is net zoiets als een zwemdiploma, maar dan op het gebied
van proeven. Als je dat diploma hebt dan ben je echt kikkûh.
Nee wacht, dan ben je gewoon Super Mega Giga Kikkûh!
Bijna vergeten, voor alle kinderen in Nederland heb ik een
club opgericht. De club heet Smaak on the Move. Kijk op
www.smaakonthemove.nl. Je kunt hier gratis lid worden van de
club. En dat is nog niet alles. Op de site staan ook leuke weetjes
over eten en bewegen, spelletjes en proefjes! Kikkuh toch?!

Veel plezier met de Nationale Smaaktest!

Steunpunt Smaaklessen & SchoolGruiten

Ken jij de groenten?
Kruis aan welke groenten jij kent. Teken een
als je de
groenten lekker vindt, een
als je het een beetje lekker
vindt en een
als je de groenten niet zo lekker vindt.

Andijvie

Broccoli

Wortel

Bleekselderij

	Tomaat

Bloemkool
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Sla

	Radijs
Ken je nog meer soorten groenten?

Paprika

Spinazie

Teken deze op de lege plekken.

Wat koop je in
welke winkel?
Trek een lijn tussen het eten
en de winkel waar je het koopt.
Naar welke winkel ga jij vaak toe?

Groenteboer

Slager

Bakker

Viswinkel

Supermarkt
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Teken een dansend
stuk groenten of fruit
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Weet jij waarom dansen zo gezond is?

Mijn groenten/fruit heet:

De Nationale Smaaktest 2009

Wat groeit er in de tuin?
Groep
1 t/m 4

Zet een rondje om alle soorten fruit die je in Nederland vindt
in de tuin of in de vrije natuur.

Appels

Bramen

Framboos
Ananas

Kers

Banaan

Bosbessen

Sinaasappel

Kiwi

Aardbei

Peren

Pruimen

Welk fruit vind jij het aller-lekkerst? Vinden jouw klasgenoten dit ook het aller-lekkerst?

Het eet- en
beweegspel
Doe lekker mee met dit spel!
De juf of de meester weet goed hoe het moet.
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Voor thuis
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Pruimenjam

Pruimen groeien in september en
oktober aan de bomen.
Van pruimen kun je heerlijke jam
maken. Vraag hulp van je vader,
je moeder of van
een andere volwassene.
Dit heb je nodig voor 2 potjes pru
imenjam:
• 750 gram rode of gele pruime
n
• 500 gram geleisuiker
• 2 schone potjes met deksel (inh
oud weergeven)
• Grote pan met een dikke bod
em
• Houten lepel om te roeren
• Juslepel
Zo maak je het:
• Was de pruimen
• Snijd de pruimen doormidden
en verwijder de pitten
• Snijd de pruimen in kleine stu
kjes
• Doe de stukjes pruim en de gel
eisuiker in de pan
• Roer door het mengsel
• Verwarm het mengsel terwijl
je blijft roeren
• Wacht tot het mengsel begint
te borrelen
• Laat het mengsel 4 minuten kok
en
• Zet de jampotjes op een plank
• Laat je vader of moeder of een
andere volwassene de jam
	met een juslepel in de potjes
doen. De potjes mogen
helemaal bomvol
• Doe de deksel op de potjes
• Zet de potjes 5 minuten op de
kop
• Zet de potjes weer gewoon nee
r en laat de jam afkoelen
Nu is de jam bijna klaar. Er ontbre
ekt nog één ding en dat is een mo
oi etiket.
Maak een mooi etiket voor op het
potje. Dit kun je doen door op een
wit stickeretiket
te tekenen of door een tekening te
maken op een wit papiertje. Dit pap
iertje kun je
met plakband op het glas plakke
n.
Als de jam afgekoeld is kan het pro

even beginnen!
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