De Nationale
Smaaktest 2009
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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 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

De smaak van fruit
spat eruit!
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Ken jij alle soorten fruit die hieronder staan afgebeeld?
Schrijf de naam op van het fruit, schrijf op hoe het ruikt, hoe het voelt en hoe het smaakt.
Teken in de laatste kolom een
als je het heel lekker vindt, een
als je het een beetje
lekker vindt en een
als je het niet zo lekker vindt.
Hoe ruikt het?

Hoe voelt het?

Hoe smaakt het?
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Weet jij waar alle groenten en fruit vandaan komen?
Komt het uit een kouder land zoals Nederland of uit een warmer land ver weg?
Trek een lijn tussen het product en de kaart van Nederland, als het product groeit in een
kouder land. Trek een lijn tussen het product en de kaart van de wereld als het product
groeit in een warm land.

Prei

Avocado

Appel
Kiwi

Mango

Sperziebonen

Aardbeien

Banaan

Kers
Sinaasappel
Sla

Paprika

Taugé

Komkommer
Peer

Druif

Hoe kan het dat groenten en fruit uit warme landen ook in Nederland te koop zijn?

De Nationale Smaaktest 2009

De grote broodtest!
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Bij deze proef ga je verschillende soorten brood proeven.
Hoe ruikt het?
		

Hoe voelt het

Hoe smaakt het?		

in

je mond?

Broodsoort 1

Broodsoort 2

Broodsoort 3

Broodsoort 4

Welk brood vind jij het lekkerst? Eten jullie dit brood thuis ook?

Dits en Dats:
Proeven doe je met al
je zintuigen. Bij eten
gebruik je je ogen,
je neus, je mond, je
oren en je handen. Wanneer
je één zintuig niet gebruikt, bijvoorbeeld
je ogen, dan gaan de andere zintuigen
nog harder werken. Probeer de broodtest
maar eens met een blinddoek voor!
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Vergeten groenten
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Weet jij wat dit zijn vergeten groenten? Eigenlijk is het heel simpel.
Vergeten groenten zijn groenten die vroeger in Nederland werden gegeten.
Nu worden deze groenten bijna niet meer gegeten en zijn we ze vergeten.
Ken jij het?

Waar lijkt het op?

Hoe zal het smaken?

Aardpeer

Snijbiet

Pastinaak

Schorseneer

Rammenas

Raapstelen
Vraag maar eens aan jouw opa of oma of een oudere buurman of buurvrouw of
zij deze groenten nog kennen!

Ren je rot!
Weet jij nu alles over eten?
Dat gaan we testen met dit spel!
Door bewegen voel je je fit en zit je lekker in je vel.
Doe daarom mee met dit kikkûh beweegspel!
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Voor thuis
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Appel en perencrisp
Appels en peren groeien in septem
ber en oktober
aan de bomen. Van deze fruitsoorte
n hun je een heerlijke
traktatie maken.
Wat heb je nodig?
• 500 gram appels
• 2 eetlepels gemalen amandele
n
• 300 gram peren
• ½ theelepel kaneelpoeder
• Olie om in te vetten
• ½ theelepel vanillepoeder
• 25 gram rozijnen
• 50 gram magarine
• Sap van 1 sinaasappel
• Beetje water
• 3 eetlepels honing
• Ovenschotel (25 cm doorsnee)
• 100 gram fijne havervlokken
Hoe maak je het?
• Verwarm de oven voor op 200
˚C
• Maak de appels en peren sch
oon en snijd ze in stukjes
• Vet de ovenschotel in
• Leg de appels en de peren op
de bodem van de ovenschotel
• Strooi de rozijnen erover
• Giet de sinaasappelsap en 2
eetlepels honing erbij
• Maak een mengsel van de hav
ervlokken, amandelen, 1 eetlepel
honing,
kaneel en vanillesuiker
• Smelt de boter
• Meng de boter met het mengs
el. Er ontstaat een kruimig deeg
• Doe een beetje water bij het
deeg
• Schep het deeg over de appels
en de peren
• Bak de schotel in 25 minuten
goudbruin en krokant
De crisp is het lekkerst wanneer dez

e warm gegeten wordt!

Wat be
veel suik vat
er
is toch n maar
iet zoet?

rdappels
Twee aa de stad.
oor
lopen d en tegen
e
t
Zegt de
oe is he
H
:
r
e
d
n
de a
roer?
met je b r: niet
ande
Zegt de ij zit in de
.H
zo goed ee.
pur

en
eer wet
m
je
il
agje
W
n een d
a
d
a
G
,
n?
over ete de boomgaard
r
en
a
uit na
rbeeld e it
o
o
v
ij
b
f
u
o
een kas voor een dagje
k
ij
K
t op
molen.
de buur nl
in
u
jo
.
bij
edingen
o
d
t
e
e
.
www

De Nationale Smaaktest 2009

rpot!

De suike

Interview
over vroeger
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Wil je meer te weten komen over hoe mensen vroeger aten? Ga dan langs bij een opa
of oma in de buurt of bij je eigen opa of oma. Stel de volgende vragen.
1. Wat at u vroeger als warme maaltijd?
2. Wat was uw lievelingseten?
3. Wie maakte het eten klaar?
4.	Moest u ook wel eens helpen met koken?
5. Waar werd het eten gekocht?
6. Hadden jullie ook een eigen tuin?
7. Aten jullie wel eens groenten of fruit uit de tuin?
8.	Moest u ook helpen in de tuin?
9. Aten jullie ook dingen die nu niet meer gegeten worden?
Kunt u een voorbeeld noemen?
Heb je nog meer vragen? Gewoon stellen! Zo kom je een heleboel te weten over hoe
mensen vroeger aten. Misschien doe je nog wel leuke ideeën op.
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