Lespakket
VOEDSELVERSPILLING
TE GEBRUIKEN VOOR GROEP 5 T/M 8 (INCLUSIEF VERDIEPINGS
MODULE VOOR GROEP 7 EN 8)

DUUR LES: 1,5 – 2 UUR
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COLOFON
Dit materiaal is samengesteld door Food Cabinet in opdracht van het Amsterdamse Natuur en Milieu Educatie Centrum (ANMEC) en mede
mogelijk gemaakt door de Gemeente Amsterdam. Onze speciale dank gaat uit naar Esther Boukem (Smaak te Pakken) en Esther van der Worp
(stagiair Smaaklessen) voor het delen van hun expertise en ervaringen.
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E: sebastiaan@foodcabinet.org
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Voor aanvang van de les

•
•
•
•
•
•

Het materiaal is geschikt voor groepen 5/6 van het basisonderwijs.
Voor groep 7/8 is meer verdieping mogelijk. Daarvoor is een deel verdieping toegevoegd (zie
pagina 11 t/m 15). Voor de groepen 5 en 6 kan dit deel worden overgeslagen.
Indien u gebruik wenst te maken van de verdiepingsmodule gebruik dan versie 2 van de
presentatie (incl. verdieping). Indien u dit deel wenst over te slaan, gebruik dan versie 1 van
de presentatie (excl. verdieping).
Optioneel kunt u ervoor kiezen een extra werkopdracht te selecteren uit de bijlage.
Presentatie opstarten. Filmpje (zie link slide 19) klaarzetten vanaf minuut 19.07.
De miniboekjes van Damn Food Waste klaarleggen om uit te delen (na afloop van de les).
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Dia

1

Voorstellen (indien van toepassing)
VRAGEN & ANTWOORDEN

•

Waar denken jullie dat we het vandaag
over gaan hebben?
Antwoord: voedselverspilling

•

Wie weet wat ‘Waste’/ ‘verspilling’
betekent?
Antwoord:  Voedselverspilling is het weggooien van eten dat nog goed en eetbaar is
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Voedselverspilling is een groot probleem. In Nederland alleen al verspillen we ongeveer één derde van
ons voedsel. Dat is natuurlijk ontzettend zonde!

Dia

In deze les leer je alles over voedselverspilling.
Hoe komt het dat we zoveel verspillen?
Wie verspillen er allemaal?
Waarom het belangrijk is om verspilling tegen
te gaan?
En natuurlijk wat jij er zelf aan kan doen om
minder te verspillen!

Dia
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Vragen aan de groep:
Hoe komt het dat we zoveel verspillen?
Heeft iemand een idee?
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Dia

4

Dit is een plaatje wat er met ons eten gebeurd.
Vanaf het moment dat de boer oogst tot
het bij ons op het bord ligt. Op al deze
momenten wordt helaas eten weggegooid.
UITLEG – de voedselketen
In Nederland gooien we heel veel eten weg. Het
grootste deel wordt door mensen thuis verspild,
maar het probleem is door de hele voedselketen
aanwezig. Met deze voedselketen bedoelen we
alles wat gebeurt vanaf het moment dat een boer een product verbouwt, tot het moment dat het door
ons wordt opgegeten. Om een voorbeeld te geven: de tomaat die een boer oogst, gaat naar de soepfabriek. Daar wordt tomatensoep gemaakt die naar een supermarkt gaat en die daar wordt gekocht door
een klant. Al die mensen vormen samen de schakels van een hele lange keten die we de voedselketen
noemen.

Dia
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Vragen aan de groep:

Wordt er bij jullie thuis veel weggegooid?
Wat gooien jullie thuis weg?
Waarom gooien jullie dat weg
UITLEG – verspilling door consumenten
Met ‘consumenten’ bedoelen we iedereen die
weleens voedsel koopt in een winkel of restaurant. Samen verspillen zij ongeveer 30-40%
van al het eten dat in de hele keten verspild wordt. Dat is ongeveer 50 kilo per persoon, of 150 euro
per jaar. In heel Nederland verspillen consumenten samen voor 2,4 miljard euro! Je vraagt je natuurlijk af
hoe het kan dat we zoveel verspillen?! Helaas zijn er een heleboel voorbeelden van voedselverspilling te
noemen. Het kan bijvoorbeeld gaan om pasta of rijst die we teveel hebben gekookt. Eten dat we gekocht
hebben en niet op kunnen. Melk die over datum is geraakt. Brood dat we niet meer lekker vinden omdat
het niet vers meer is. Eten dat we vergeten zijn om in de koelkast te zetten. Een verpakking die we niet
goed dicht hebben gemaakt, waardoor het eten bedorven is. Allemaal voorbeelden van voedselverspilling
door consumenten. Eigenlijk zijn het ook allemaal voorbeelden van verspilling die we makkelijk kunnen
voorkomen als wij een beetje ons best doen. Raar, maar waar: gemakzucht is misschien wel de aller belangrijkste reden dat we zoveel voedsel verspillen.
Veel mensen gooien ook onnodig eten weg omdat ze denken dat het niet meer goed is. Waarom? Dat
leggen we hieronder uit.
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Dia
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VRAGEN & ANTWOORDEN

•

Wat betekenen de letters T.H.T op een
verpakking?

Antwoord: Op de meeste verpakkingen zie je T.H.T.
staan met een datum erachter. T.H.T. staat voor Ten
minste Houdbaar Tot. Veel mensen denken dat je
eten na die datum niet meer kunt eten, maar dat is
meestal niet waar. Als eten voorbij de T.H.T.
datum is betekent dit dat de producent (degene die
het product gemaakt heeft) niet kan beloven dat de kwaliteit nog even goed is als voor deze datum.
Eigenlijk staat er dus: “na deze datum kan de kwaliteit van het product niet meer worden gegarandeerd”.
Dat betekent bijvoorbeeld dat de chips niet zo krokant meer is als toen deze gemaakt werd of dat de
appelmoes iets lichter van kleur is geworden. Maar, het betekent lang niet altijd dat het ook echt niet
meer goed is en je het zomaar weg moet gooien. Het betekent wel dat het verstandig is om eerst goed
te kijken, ruiken en proeven.

•

Wat betekenen de letters T.G.T. op een verpakking?

Antwoord: Op voedsel dat snel bederft – zoals vis en vlees – staat een T.G.T. datum. Dit staat voor Te
Gebruiken Tot. Het is verstandig om je heel goed aan deze datum te houden. Met producten met een
T.G.T. datum moet je veel voorzichtiger zijn dan met producten met een T.H.T. datum. Je kunt daar veel
sneller ziek van worden.

Dia
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Filmpje van minuut 19.07 tot 25.44 laten zien
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Dia
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Vraag aan de groep:

Weet iemand waarom er ook bij boeren voedsel
wordt verspild?
UITLEG – verspilling bij boeren
Ook door boeren wordt voedsel verspild. Er blijft altijd wel wat liggen op het land bij het oogsten. Zo
kan het gebeuren dat aardappels te klein zijn voor
de machines die worden gebruikt bij het oogsten.
Maar soms blijven boeren ook zitten met groenten die de supermarkten of andere winkels niet willen
hebben. Bijvoorbeeld omdat ze een rare vorm hebben of te krom of te klein zijn of omdat er zo veel is,
dat supermarkten en winkels het niet allemaal kunnen verkopen.

UITLEG – verspilling in de industrie
Bij de industrie moet je denken aan grote fabrieken die bijvoorbeeld van tomaten tomatensoep maken.
Of chips en patat van aardappelen. De industrie gooit over het algemeen weinig weg, maar het gebeurt
wel eens dat ze teveel maken of dat er bijvoorbeeld een foutje zit in de verpakking of omdat ze het niet
op tijd kunnen verkopen voordat het over datum raakt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er geen goede
afspraken worden gemaakt met de supermarkten of winkels die de spullen willen kopen.

UITLEG – verspilling bij supermarkten
Ook in supermarkten wordt voedsel verspild. Bijvoorbeeld omdat producten niet op tijd worden verkocht
en over datum raken. Veel supermarkten proberen dat te voorkomen door producten die niet zo lang
goed meer zijn in de aanbieding te doen of op een slimme plek neer te zetten waar het meer wordt verkocht of door het aan een voedselbank te geven. Helaas lukt dit niet altijd. Ook proberen supermarkten
er voor te zorgen dat ze de hele dag door alle producten in huis hebben. In praktijk betekent dit wel dat
producten zoals brood, die vlak voor sluitingstijd nog aanwezig zijn worden weggegooid.

- TIP! Om minder voedsel te verspillen is het dus slim om producten te kopen die in de
aanbieding zijn, vooral als je ze toch dezelfde dag nog opeet! UITLEG – verspilling bij horeca
Onder horeca verstaan we hotels, restaurants en cafés. Het verschilt heel erg per hotel, restaurant en/
of café hoeveel er wordt verspild. Er wordt het meeste verspild in de catering (vooral buffetten) van
grote partijen en congressen. Er blijft dan vaak heel veel eten over dat wordt weggegooid. Uiteraard
wordt er ook door de bezoekers van restaurants verspild. Bijvoorbeeld omdat ze teveel gerechten
hebben besteld en die niet op kunnen. Kleinere porties kunnen helpen om verspilling tegen te gaan.
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SAMENVATTING
Bijna overal wordt voedsel verspild. Of dat nu bij mensen thuis is of bij de boer, in de fabriek of
supermarkt of in een restaurant. Dat laat zien hoe groot het probleem is. Maar gelukkig betekent het
ook dat iedereen er wel wat aan kan doen om minder te verspillen!

Waarom is het belangrijk om minder voedsel te verspillen?
We wonen met bijna 7 miljard mensen op deze aarde. Dat aantal neemt toe. In 2050 is de verwachting
dat we zelfs met 9 miljard mensen op de wereld leven. Dat zijn er VEEL meer dan een paar honderd
jaar geleden!

VRAGEN & ANTWOORDEN
•

Wie weet hoeveel mensen er 2000 jaar geleden ongeveer op de aarde waren?
Antwoord: 200 miljoen

•

En honderd jaar geleden?

      Antwoord: 1.6 miljard

•

En hoeveel mensen zijn er nu?

       Antwoord: 7 miljard

•

En hoeveel mensen zullen er denk je zijn als jullie zelf opa of oma zijn?

      Antwoord: wetenschappers hebben uitgerekend dat we waarschijnlijk met 9 miljard mensen zijn in    
2050. Dat is dus over 36 jaar.

•

Hoe oud ben je dan?
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9

Hier zien we de verschillen in aantallen
uitgedrukt in het aantal mannetjes.
Die 9 miljard mensen, zijn er drie keer
zoveel als toen je opa en oma jong waren.
Voor meer mensen hebben we natuurlijk
ook meer eten nodig!

Dia

10

Zoals jullie hier kunnen zien hebben we genoeg
eten voor 13 miljard mensen, terwijl we nu met 7
miljard mensen zijn.
Op dit moment is 1 miljard van de wereldbevolking te dik omdat ze te veel eten, terwijl op
hetzelfde moment 1 miljard te mager is, omdat
ze geen toegang hebben tot genoeg eten.

Dia

11

Op de volgende dia’s zie je hoe groot de
verschillen tussen mensen in verschillende
landen kunnen zijn.
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Dia

12

Dia

13

Het rare is dat we op de ene plaats
zoveel verspillen terwijl mensen op
andere plaatsen tekort komen.
Daarom moeten we minder
verspillen en nadenken hoe we zorgen
dat hetbij deze mensen terecht kan komen.

Noot:
Het deel dat nu volgt betreft een verdieping. Daarin wordt ingegaan op het feit dat met voedselverspilling ook een hoop land, water, energie en arbeid verloren gaat. Dit deel is bestemd voor groep 7/8 en kan
worden overgeslagen voor groep 5 en 6.
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Verdieping
Al deze mensen hebben natuurlijk eten en drinken nodig. Er is een heleboel land, water en energie
en arbeid voor nodig om al dat eten te maken.
LAND
Er is zo veel land nodig dat er nu al hele grote stukken bos worden gekapt om plaats te maken voor
boeren die het land willen gebruiken om voedsel te verbouwen. Een groot deel van het regenwoud is al
gekapt, terwijl het bos heel belangrijk is om onze planeet gezond te houden. Als we net zoveel voedsel
blijven verspillen hebben we straks bijna twee keer zoveel land nodig om al die extra mensen die er nog
bij komen te kunnen voeden.
ALS WE MINDER ZOUDEN VERSPILLEN ZOUDEN WE OOK MINDER LAND NODIG HEBBEN EN HOEVEN WE
MINDER BOSSEN TE KAPPEN!

WATER
Zoals jullie misschien wel weten is er in sommige landen nu al een groot tekort aan schoon drinkwater.
Dat komt voor een groot deel omdat er zo veel water nodig is om eten te verbouwen. Wist je bijvoorbeeld dat 70-80% van al het water dat we gebruiken, wordt gebruikt om voedsel te produceren? Voor
één hamburger alleen hebben we al 2400 liter water nodig! Als je voedsel verspilt, verspil je dus ook al
het water dat nodig is geweest om het te maken.
ALS WE MINDER ZOUDEN VERSPILLEN ZOUDEN WE OOK MINDER WATER NODIG HEBBEN EN HOUDEN
WE MEER OVER VOOR ONSZELF EN OOK IN DE TOEKOMST GROENTE TE KUNNEN VERBOUWEN!

ENERGIE
Met voedsel gooi je niet alleen geld weg, maar ook de energie die in het verbouwen van het eten, de
verpakking, het vervoer, de koeling en bereiding van voedsel is gestopt. Met energie bedoelen we hier
gas, benzine en elektriciteit. Met elke kilo voedsel die je weggooit gooi je eigenlijk ook 1,3 liter
benzine weg.
ALS WE MINDER ZOUDEN VERSPILLEN ZOUDEN WE OOK MINDER VOEDSEL HOEVEN TE VERVOEREN EN
MINDER ENERGIE NODIG HEBBEN OM HET TE VERBOUWEN. DAT IS DUS VEEL BETER VOOR HET MILIEU!
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Wist je dat?
Rijst uit Amerika ongeveer 8200 kilometer heeft afgelegd voordat het op ons bord belandt? En
kiwi’s uit Nieuw Zeeland zelfs 18.500 kilometer!

ARBEID
Laten we niet vergeten hoeveel arbeid erbij komt kijken om voedsel te verbouwen en te verwerken tot
het eten waar wij van houden. Denk daarbij aan de boer die op het land werkt, maar ook aan de mensen
die het fruit of de groente plukken. De mensen die in de fabriek werken of bij  een bedrijf waar het eten
wordt verpakt. De chauffeur die het voedsel vervoert en de vakkenvuller die het netjes in de schappen
van de supermarkt plaatst. Dat is allemaal voor niets geweest als je voedsel verspilt.

Naast het geld dat we verspillen zijn het land, het water en de energie die we gebruiken en de
arbeid die we er in stoppen, dus allemaal goede redenen om minder voedsel te verspillen. Maar
er is ook nog een andere reden, die minstens net zo belangrijk is: wereldwijd hebben 870 miljoen
mensen honger.
Voedselverspilling en honger
870 miljoen mensen lijden honger, dat is 1 op de 8 mensen. Dat is natuurlijk heel vreemd als je
bedenkt dat wij in Nederland allen al jaarlijks 100.000 vrachtwagens aan eetbaar voedsel weggooien.
Nog vreemder is het als je bedenkt dat er eigenlijk genoeg te eten is voor iedereen. Maar dan moeten
we het wel beter gaan verdelen en VEEL MINDER gaan verspillen.
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SAMENVATTING
Voor het maken van eten is veel land, water, energie en arbeid nodig. Als eten in de vuilnisbak verdwijnt,
is het voor niks geweest. Er zijn mensen die weinig of geen eten hebben, terwijl 30% van ons eten wordt
weggegooid. Besef dat goed. Eten kost ook geld. Je gooit toch ook geen geld in de vuilnisbak?!

Dia

14

Er zijn heel veel manieren waarop je er zelf voor kan
zorgen dat bij jou thuis zo min mogelijk eten wordt
weggegooid.

Dia

15

UITLEG
Kijk altijd eerst goed in de koelkast, vriezer en
keukenkastjes voordat je boodschappen gaat doen.
Je weet pas echt wat je nog moet kopen als je weet
wat je thuis nog hebt! En zorg dat je geen honger
hebt als je boodschappen gaat doen, want dan koop
je meestal veel te veel! Denk goed na voordat je
iets koopt of je het ook écht wel op maak, ook als
het in de aanbieding is.
TIP: NEEM ALS JE BOODSCHAPPEN GAAT DOEN EEN BOODSCHAPPENLIJSTJE MEE.
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Dia

16

UITLEG
Houd de porties in de gaten. Hoe meer je kookt, hoe
meer er over kan blijven. Weeg dus altijd de rijst en
pasta voor je deze kookt. Reken ongeveer 75 gram
ongekookte rijst en 100gram ongekookte pasta per
persoon. Slim koken betekent dat je eerst restjes
opmaakt voordat je nieuw eten gaat gebruiken. Je
kan de meeste restjes nog 2 dagen in de koelkast
bewaren.
WIST JE DAT?
Van alle rijst die we koken ongeveer 30% weggooien?! Dat is bijna een derde… Van alle pasta en
aardappelen die we kopen gooien we nog eens bijna een vijfde weg (20%)…
TIP: ZET DE PUNT VAN JE WIJSVINGER TEGEN DE ONDERKANT VAN JE DUIM. IN DIT RONDJE PAST
PRECIES SPAGHETTI VOOR ÉÉN PERSOON. VOOR RIJST KAN JE ÉÉN KOFFIEKOPJE AANHOUDEN.

Dia

17

UITLEG
Door goed op te letten hoe je eten bewaart kun je
voorkomen dat je het onnodig weg hoeft te gooien.
Zorg voor een overzichtelijke indeling van de voorraad- en koelkast, en leg producten die niet zo lang
houdbaar zijn vooraan. Zo vergeet je ze minder snel!
Zet eten dat koel bewaard moeten worden zo snel
mogelijk terug in de koelkast.

TIP: ZET DE KOELKASTTEMPERATUUR OP 4 GRADEN. BIJ DEZE TEMPERATUUR ZIJN VOEDINGSMIDDELEN HET LANGST HOUDBAAR.
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Dia

18

Als je toch restjes overhoud kan je er vaak nog wel
iets creatiefs van maken. Bijvoorbeeld:
•
Wentelteefjes van oud brood
•
Rijstebrij van overgebleven rijst
•
Soep van overgebleven restjes groenten
•
Smoothies van oud en beurs fruit
TIP: KIJK VOOR EEN PAAR VOORBEELDRECEPTEN
HET MINIBOEKJE VAN DAMN FOOD WASTE.

Dia

19

Zorg ervoor dat jij en je omgeving geniet van eten
en eten maken. Je zal merken dat het helemaal niet
leuk is om eten weg te gooien dat je zelf met zorg
en liefde hebt gemaakt!

Noot:
Wat nu volgt is een afsluitende quiz. Maak twee of meerdere groepen van de klas, zodat het een
wedstrijd wordt tussen de teams.
De kinderen moeten binnen hun team overleggen en als groep met een antwoord komen.
15

Quiz
Startdia

Vraag 2
Nederlanders
gooien meer rijst
weg. Rijst: 38%
Pasta: 23%

Vraag 4
Niet waar; consument is voor
ongeveer 40%
van de verspilling
verantwoordelijk.

Vraag 6
50 kg.

Vraag 8
150 euro per
persoon.

Vraag 1
400.000 broden per
dag. Dat staat gelijk
aan 20% van al het
brood of 10 miljoen
sneetjes brood per
dag.

Vraag 3
Meer.Wereldwijd
wordt 1/3 van al het
eten verspild.

Vraag 5
Waar.
• Waarom zou dit zo
zijn denken jullie?

Vraag 7
Ruim 110.000 vuilniswagens. Als je die in
een rij achter elkaar
zou zetten heb je een
file van Amsterdam
naar Milaan!

Vraag 9
In tweetallen
bedenken hoe je kan
voorkomen
dat eten bederft.
Bijvoorbeeld: niet te
veel kopen, donker bewaren, in de koelkast leggen,
invriezen. Bespreek deze ideeën met elkaar en vertel dat
iedereen nog een miniboekje* mee naar huis krijgt
vol met tips en recepten om minder voedsel te
verspillen.
*Het miniboekje is ontwikkeld door Damn Food Waste (de landelijke
campagne tegen voedselverspilling)
16

Bijlagen
Bijlage 1
Kopieerbladen opdracht
Kopieerblad 5 en 6 uit de Smaaklessen lerarenhandleiding voor groep 5, les 3:
http://maken.wikiwijs.nl/userfiles/ef04dd37425df7e697cf62d72f1ddaa6.pdf
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BIJLAGE 2
Gesprek houdbaarheidsdatum
Activiteiten: Taal
Werkvorm:
Klassikaal
Doel: De kinderen leren houdbaarheidsaanduidingen op voedingsmiddelen lezen en begrijpen.
Duur: 30 minuten
BENODIGDHEDEN
•
Verschillende etiketten van voedingsmiddelen
UITVOERING
Hoe weet je of iets nog goed is om te eten? Vraag de kinderen of ze daar ideeën over hebben.
Laat de kinderen daarna verschillende etiketten bekijken. Op het etiket zoeken ze hoeveel dagen dit
product nog houdbaar is. Snappen de kinderen hoe ze dit op het etiket moeten vinden en lezen?
Concludeer samen met de kinderen dat er verschillende aanduidingen zijn en bespreek wat deze betekenen:
•
Te gebruiken tot
o
hierna kan het product niet meer worden genuttigd
•
Ten minste houdbaar tot
o
hierna gaat de smaak achteruit, maar is nog steeds geschikt voor consumptie
•
Uiterste verkoopdatum
o
daarna mag de winkel het niet meer verkopen. Hier is veel discussie over, want hoe lang
kun je het dan thuis nog gebruiken?
Laat nu de kinderen van een aantal producten het etiket opnieuw bekijken. Wat voor soort aanduiding
staat hierop? Weten ze nu wat dat betekent?
http://maken.wikiwijs.nl/41188/Smaaklessen_Inspiratieboek_Middenbouw#page-498305
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BIJLAGE 3
Gesprek sperziebonen bewaren
Activiteiten:
Werkvorm:
Doel:
Duur:		

Groepsgesprek
Klassikaal
De kinderen leren waar en hoe eten bewaard moet worden.
20 minuten

BENODIGDHEDEN
•
Verse sperziebonen in een papieren of plastic zak
•
Sperziebonen in een pot
•
Sperziebonen uit de diepvries
UITVOERING
Laat de kinderen drie soorten sperziebonen zien: verse, in een pot en uit de diepvries. Vraag de kinderen
naar de verschillen (kleur, smaak, bereidingstijd, prijs, houdbaarheid). Stel vragen als:
•
Hoe lang kunnen de boontjes in de pot bewaard worden?
•
Waar moet ik ze bewaren?
•
Hoe lang kunnen de boontjes uit de diepvries worden bewaard?
•
Waar moeten die bewaard worden?
•
Hoelang denk je dat de verse boontjes bewaard kunnen worden?
•
Waar moet ik die bewaren?
Draai de dop van de boontjes in een pot.
•
•
•
•
•

•

Hoe lang kunnen de boontjes in de pot nú bewaard worden?
o
enkele dagen, als je ze koel houdt
Hoe komt dat?
o
omdat er zuurstof bij is gekomen
Hoelang kan ik de bevroren boontjes bewaren als ik ze ontdooi?
o
Deze moeten meteen worden klaargemaakt.
Hoe moet je verse boontjes bewaren?
o
Je kunt sperziebonen in een open plastic zak een paar dagen bewaren op een koele
plaats of in je koelkast.
Hoe kun je bepalen of iets veilig gegeten kan worden of niet?
o
Houd je aan de informatie op het etiket, dus hóé je het moet bewaren en hoe láng je
het kunt bewaren, ruik aan het eten, kijk naar de kleur, controleer de substantie, proef een
klein beetje, schimmelgroei, knijp erin.
Welke zintuigen kunnen je allemaal daarbij helpen?
o
Ruiken, zien, proeven, voelen

http://maken.wikiwijs.nl/41620/Smaaklessen_Inspiratieboek_Bovenbouw#page-634262
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BIJLAGE 4
Opdracht ‘bedorven eten’
Materialen
•
Plastic zakje
•
Stukje boterham
•
Pakje melk
•
Een vrucht
VOORAF
Leg een week voorafgaand aan deze les een stukje boterham in een plastic zakje op de verwarming. Doe
dit ook met het pakje melk en het stuk fruit. Kijk met de leerlingen wat er gebeurt met het brood, de
melk en het fruit (Dit laatste kan, maar hoeft niet).
UITVOERING
Laat de leerlingen de beschimmelde boterham, de zure melk en de rotte vrucht zien. Praat hier met hen
over. Laat de leerlingen zelf ook kijken, ruiken en voelen. Laat ze daarna de handen wassen.
Vraagsuggesties
•
Wat is er met de etenswaren gebeurd?
•
Hoe lang duurde het voordat het brood, de melk en het fruit ging bederven?
•
Heb je wel eens per ongeluk iets gegeten wat bedorven was?
•
Welke zintuigen gebruik je om erachter te komen dat iets bedorven is?
Vraag door en help de leerlingen eventueel op weg. Bij het beschimmelde brood zie je schimmel, dus dan
kunnen de ogen ons waarschuwen. De neus vertelt ons dat de zure melk niet lekker ruikt. Bij de rotte
vrucht kunnen we het voelen met onze vingers, dus de tastzin. De mond waarschuwt ons ook. Want iets
wat bedorven is, smaakt vaak niet meer lekker.
Onderdeel uit les 3 voor groep 5 uit de Smaaklessen lerarenhandleiding:
http://maken.wikiwijs.nl/userfiles/ef04dd37425df7e697cf62d72f1ddaa6.pdf
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BIJLAGE 4
Bananen bewaren
Voorbereiding
Leg één banaan in de vriezer en één in een ruimte op kamertemperatuur. Vergelijk de volgende dag de
bananen.
Wat zien de leerlingen? De banaan uit de vriezer is helemaal bruin geworden. Een banaan hoort dan ook
niet in de vriezer bewaard te worden. Een product dat je op de goede plek bewaart blijft langer goed.
Onderdeel uit les 3 voor groep 5 uit de Smaaklessen lerarenhandleiding:
http://maken.wikiwijs.nl/userfiles/ef04dd37425df7e697cf62d72f1ddaa6.pdf
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