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Beste leerkracht,
Wat is Smaaklessen?
Eten doen we allemaal en elke dag.
Maar wat weten we eigenlijk nog
over eten? Smaaklessen is het
lesprogramma over eten en smaak
voor groep 1 t/m 8 van de
basisschool. Binnen Smaaklessen

Ook dit jaar is er in de Week van de Smaak een activiteit
speciaal voor groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8 van de basisschool:
De Nationale Smaaktest! Deze test staat vol opdrachten over
smaak, eten en de herkomst van ons eten. Leerlingen proeven
verschillende soorten brood en denken na over waar groenten en fruit
eigenlijk vandaan komen. Als verrassing kunnen alle leerlingen het
Smaakdiploma 2009 behalen.

staat het beleven van voedsel
centraal. Door te proeven, te ruiken,
te horen, te voelen en te kijken
verkennen leerlingen hun eten.
Smaaklessen hoopt dat leerlingen zo,
vanuit het eigen interesse en
nieuwsgierigheid, leren bewuste en
gezonde voedselkeuzes te maken.
Meer informatie op
www.smaaklessen.nl

Wat is SchoolGruiten?
SchoolGruiten staat voor gezamenlijk

De organisatie van de Week van de Smaak is blij dat u deze test gaat
doen met uw leerlingen. Deze test is één van de vele activiteiten die
plaatsvindt in de Week van de Smaak. Een week vol met grote en kleine
lokale en landelijke activiteiten waarin “smaak” centraal staat en waarin
ambachtelijke streekproducten, seizoensproducten en biologische voeding
de hoofdrol spelen. Op www.weekvandesmaak.nl kunt u meer lezen over
alle activiteiten.
Als ambassadeur van de Week van de Smaak droom ik ervan dat alle
scholen in Nederland meedoen met de test. En dat is niet alles. Mijn droom
komt pas uit als alle leerlingen in Nederland ook na de Week van de
Smaak leren over eten. Dat kan met Smaaklessen en/of SchoolGruiten.
Smaaklessen? SchoolGruiten? Ja! Dat zijn schoolprogramma’s over eten.
Hiernaast leest u meer.

groenten en fruit eten op school.
Groenten en fruit zijn gezond en
lekker. Toch eten de meeste leerlingen
– én volwassenen – er veel te weinig
van. Met SchoolGruiten leren

Namens het gehele Smaakteam bedank ik u alvast voor uw inzet.
Smakelijke lessen!

Tot culi, tot smaak

leerlingen op school spelenderwijs
gezonder te eten. Daar hebben ze
voordeel van; nú maar ook later als ze
groot zijn. Het twee keer in de week
gezamenlijk groenten en fruit eten in
de klas kan ondersteund worden met
lessen over groenten en fruit.
Meer informatie op
www.schoolgruiten.nl
Smaaklessen en SchoolGruiten
kunnen zowel samen als los van
elkaar worden ingezet.

Steunpunt Smaaklessen & SchoolGruiten

Toelichting op het leerlingenwerkblad
van de

Nationale Smaaktest

Groep
5 t/m 8

Opdracht: De Smaak van fruit spat eruit!
Tip!

Leerlingen proeven verschillende soorten fruit.

In de Nationale Smaaktest staan

Materiaal:
Koop de verschillende soorten fruit zoals afgebeeld op het
leerlingenwerkblad. U kunt het fruit kopen in de supermarkt of mee laten
nemen van thuis. Op www.smaaklessen.nl/weekvandesmaak vindt u een
voorbeeldbrief voor ouders.

opdrachten over groenten en fruit.
Voor deze opdrachten kunt u gebruik
maken van de poster ‘Ken je deze al’
van het programma SchoolGruiten.
Op deze poster staan een heleboel
soorten groenten en fruit. U kunt

Werkwijze:
Toon de verschillende fruitsoorten aan de klas en start een gesprek over
fruit. Kennen de leerlingen alle soorten fruit? Hebben ze alle soorten fruit
wel eens gegeten? Eten de leerlingen vaak fruit? Wat eten zij dan? Hoe
vaak eten ze fruit?

de poster kosteloos bestellen of
downloaden via
www.smaaklessen.nl/weekvandesmaak.

Nu kan het proeven beginnen! Proeven doe je niet alleen door eten in
je mond te stoppen. Nee, goed proeven doe je met al je zintuigen. Je
gebruikt je ogen om te kijken, je handen om te voelen, je neus om te
ruiken, je tong om te proeven en je oren om te luisteren of iets goed klinkt
wanneer je erin bijt. Er komt een heleboel bij kijken wanneer je goed wilt
proeven. De leerlingen schrijven hun ervaringen op het werkblad.
Vraag met name de leerlingen uit de hogere klassen of zij een
nauwkeurige beschrijving kunnen geven van de geur, het gevoel en de
smaak. Kunnen de leerlingen benoemen welke smaak het fruit heeft?
Kennen zij ook de andere smaken?

Smaakdiploma
Uw leerlingen kunnen het
Smaakdiploma 2009 behalen.
www.scho
olgru

U kunt dit diploma vinden op

Toelichting:
De geur van fruit kan beschreven worden als (fris, zoet, zuur, krachtig, ….)
Het gevoel van fruit kan beschreven worden als (hard, zacht, ruw, glad
plakkerig, …) De smaak van de meeste fruitsoorten is zoet, zuur of een
combinatie daarvan. Een grapefruit is bitter.
Leerlingen horen elke dag tenminste 150 gram groenten en twee stuks fruit
te eten. Als je de aanbevolen hoeveelheid fruit een keertje niet haalt, is dat
niet zo erg. Maar als je fit en gezond wilt blijven, is iedere dag twee stuks
fruit echt nodig. Het beste kun je variëren met verschillende soorten fruit. Zo
krijg je verschillende vitamines binnen.
Dits en Dats.
Je smaak verandert als je ouder wordt. Een baby houdt alleen van zoet.
Als je ouder wordt komt daar zout bij. Daarna zuur. En als laatste pas
bitter. Je went dus langzaam aan nieuwe smaken.

iten.nl

www.smaaklessen.nl/weekvandesmaak.
Print het diploma in kleur en op
dikker papier voor deze speciale
gelegenheid. Maak van de uitreiking
een feestelijke bijeenkomst!

Smaakdiploma 2009
Hierbij verklaar ik dat

is geslaagd voor de Nationale Smaaktest
Datum

Handtekening Pierre Wind

Steunpunt Smaaklessen & SchoolGruiten
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Opdracht: Waar komt die banaan vandaan?
Hebben de leerlingen wel eens nagedacht over de herkomst van ons
eten? Hoe kan het bijvoorbeeld dat in elke supermarkt bananen liggen
terwijl deze helemaal niet in Nederland groeien.
Werkwijze:
Leerlingen verbinden een product met de kaart van Nederland wanneer
het product het beste groeit in een kouder klimaat. Leerlingen verbinden
het product met de kaart van de wereld wanneer het product het beste
groeit in een warmer klimaat. Bespreek met de leerlingen waarom
bepaalde soorten groenten en fruit in een kouder of warmer land groeien.
Bespreek met de leerlingen hoe het kan dat groenten en fruit uit tropische
landen in Nederland in de supermarkt ligt.
Toelichting:
Producten die in Nederland groeien zijn appel, sla, aardbei, kers, prei,
sperzieboon en peer.
Producten die in warmere landen groeien zijn paprika, sinaasappel,
druiven, komkommer, taugé, kiwi, banaan, avocado en mango.
Afhankelijk van het klimaat kan een groente- of fruitsoort goed groeien in
een bepaald gebied. Zo heeft een mango veel zonlicht nodig, een hoge
temperatuur (± 27 graden) en een vochtige omgeving. Een mango groeit
daarom goed in een tropisch klimaat. Een krop sla daarentegen heeft veel
water nodig en een gematigde temperatuur. Een krop sla groeit daarom
goed in een gematigd zeeklimaat zoals in Nederland.
Groenten en fruit uit warme landen worden naar Europa vervoerd via
vrachtwagens, via een boot of via het vliegtuig. Voor het vervoer is
brandstof nodig. Het gebruik van extra brandstof is belastend voor het
milieu. Het gebruik van extra brandstof zorgt ook voor hogere kosten.
Op sommige plekken in Nederland worden ook druiven verbouwd.
Paprika’s en komkommers groeien ook in Nederland maar dan in de kas.
Het kweken van groenten in een kas kost extra energie, met name in de
herfst en de winter.
Extra opdracht:
Weten de kinderen uit de hogere groepen ook in welke specifieke landen
de tropische producten groeien? Ze kunnen dit opzoeken op internet.
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Opdracht: De grote broodtest
Leerlingen proeven het verschil tussen verschillende
soorten brood.
Materiaal:
Koop verschillende soorten brood. Denk aan wit brood, bruin brood,
volkoren brood, sesambrood, roggebrood, pitabrood, crackerbrood
of krentenbrood. Daarnaast heeft u bordjes nodig om het brood op te
leggen en voor elk tweetal een binddoek.
Werkwijze:
Verdeel de broodproevers in groepjes van twee. Laat elk duo vier soorten
brood ruiken, voelen en proeven. Deze opdracht is het spannends
wanneer de leerlingen een blinddoek omdoen. Vraag met name de
leerlingen in de hogere klassen of zij een nauwkeurige beschrijving
kunnen geven.
Bespreek de resultaten klassikaal. Weten de leerlingen hoe de
broodsoorten heten? Hoe wordt de geur, het gevoel (in de mond) en de
smaak van elk brood ervaren? Bespreek dat ook gehoor een rol speelt bij
het proeven. Een cracker die geen lawaai maakt is vaak niet vers meer.
Toelichting:
De geur van brood is lastig te beschrijven. Leerlingen kunnen de geur van
brood beschrijven als vers, geroosterd, gebakken, …
Het mondgevoel van brood kan beschreven worden al hard, zacht,
korrelig, knapperig, sponzig, kleverig, met stukjes)
De smaak van brood kan beschreven worden als zout, zoet, zuur.
Extra opdracht: De kleine broodtest.
Neem een brood met sesamzaad en eenzelfde brood zonder sesamzaad.
Leg deze broden ergens neer in de klas. Wacht een paar uur en laat de
leerlingen het verschil proeven tussen de twee boterhammen. Welke
boterham is het verst? Antwoord: De boterham met sesamzaadjes lijkt het
verst. Dat komt omdat mensen denken dat brood met een krokant randje
verser is. In werkelijkheid zijn beide boterhammen even vers.
Tip:
Sluit de Nationale Smaaktest af met een gezamenlijke lunch.
Zoek recepten in kookboeken, op internet of in het lesmateriaal van
Smaaklessen. Zie www.smaaklessen.nl.
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Opdracht: Vergeten groenten
De leerlingen komen in aanraking met groenten die vroeger veel gegeten
werden maar nu nauwelijks meer.

Tip!
Maak samen met de leerlingen een

Materiaal:
September is het seizoen van de vergeten groenten. Koop verschillende
soorten vergeten groenten om te laten zien in de klas. Op het
leerlingenwerkblad vindt u een aantal voorbeelden. Vergeten groenten
zijn verkrijgbaar op de markt, in een groentezaak of een biologische
winkel.

gerecht met vergeten groenten.
Maak bijvoorbeeld aardperensoep of
omelet met snijbiet!

De oefening is ook mogelijk zonder de producten. Dat is alleen lang niet
zo leuk!
Werkwijze:
Vraag de leerlingen of zij de groenten kennen. Waar lijken de groenten
op? Hoe zullen de groenten smaken? Hoe groeien de groenten?
Hebben de leerlingen een idee waarom deze groenten nu niet meer
gegeten worden.
Toelichting:
Leerlingen kunnen zelf informatie zoeken over vergeten groenten in de
bieb of op internet.
Er zijn verschillende redenen waarom de groenten nu bijna niet meer
gegeten worden. De belangrijkste reden is dat nieuwere rassen
meer eindproduct opleveren. Eén groenteplant zorgt dus voor meer
gram groenten. Een andere reden is dat mensen een ander uiterlijk
aantrekkelijker vinden. In de jaren 30 waren er bijvoorbeeld alleen witte
komkommers. Nu zijn er alleen nog groene komkommers.
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Opdracht: Ren je rot!
Dit spel speel je in een zaal of op het schoolplein. Verdeel de ruimte in
twee delen. De ene helft van de zaal staat voor “juist”, de andere helft
van de zaal voor “onjuist”.
Lees onderstaande stellingen voor. Denken de leerlingen dat de stelling
juist is dan gaan zij naar de ene helft. Denken de kinderen dat de stelling
onjuist is dan gaan de kinderen naar de andere helft.
Stellingen:
• Een sinaasappel groeit in een warm land
• Proeven doe je alleen met je tong
• Brood met sesamzaad is verser dan brood zonder sesamzaad
• Druiven groeien ook in Nederland
• Brood wordt gemaakt van rijst
• Een sinaasappel komt via de boot naar Nederland
• Een braam is bitter
• Een kers groeit in Nederland
• Paprika’s groeien ook in Nederland maar dan in de kas
• Ik durf alle soorten fruit te proeven
• Proeven doe je met je ook met je neus
• Een pastinaak lijkt op een appel
• Vergeten groenten zijn groenten die nu niet vaak meer
gegeten worden
• Ik lust alle groenten
• Een citroen smaakt zoet
Zijn de kinderen nog niet moe? Voeg dan zelf een paar stellingen toe!
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