Kopieerbladen bij de Smaaklessen voor groep 5 - 6

Pagina 45 Smaaklessen

naam:						

groep:

Wat proef ik?
Kopieerblad 1 / Bij les 1: Dat smaakt...
Dits en Dats
Er zijn 4 hoofdsmaken. Dit zijn: zoet, zuur, zout en bitter. Alle smaakgeleerden zijn het hierover eens.
Sommige smaakgeleerden zeggen zelfs dat er 6 hoofdsmaken zijn. Zij zeggen dat er naast de 4
hoofdsmaken nog 2 hoofdsmaken zijn, namelijk: metaalsmaak en zeepsmaak. Mineraalwater met veel
ijzer en rood gebleven vlees (dus met bloed) smaken metaalachtig. De kruiden koriander en marjolein
en ook melk smaken zeepachtig.
Volgens de kok Pierre Wind is er nóg een 7e hoofdsmaak, namelijk EMOTIE! Hij vindt dit de belangrijkste smaak en smaakmaker. Als je bijvoorbeeld erg veel trek hebt, ziek of verdrietig bent, of op vakantie
bent, kan alles ineens heel anders smaken. Pierre zegt: ‘Soms eet je om te eten, soms om te genieten!’

Veel voedingsmiddelen hebben meer dan één smaak tegelijk.
Kun jij van de volgende voedingsmiddelen de smaak of smaken ontdekken?
Wat heb je geproefd?

Proef je één smaak of meer?

Hoe voelt het in je mond?

Schrijf op welke smaken.

Hoe vind je het smaken?
Omcirkel de smilies.
(1=vies / 5=heel lekker)

citroen

J J J J J

appel

J J J J J

boter

J J J J J

mosterd

J J J J J

pindakaas

J J J J J

rauwe ui

J J J J J

kaas

J J J J J

honing

J J J J J

koffie

J J J J J

augurk

J J J J J
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Tomaten proeven
Kopieerblad 2 - 1 / Bij les 2: Heb je dit al geproefd?
In de klas hebben jullie het over verschillende soorten tomaten gehad.
In deze les ga je, met je groepje, 2 soorten tomaten proeven en keuren.
Probeer antwoord te geven op de vragen.

Tomaatsoort 1:

Tomaatsoort 2:

1. Hoe ziet de tomaat er uit?

1. Hoe ziet de tomaat er uit?

2. Wat is er bijzonder aan?

2. Wat is er bijzonder aan?

3. Hoe ruikt de tomaat?

3. Hoe ruikt de tomaat?

4. Hoe voelt de tomaat in je hand?

4. Hoe voelt de tomaat in je hand?

Proef nu een stukje van de tomaat

Proef nu een stukje van de tomaat

5. Hoe voelt de tomaat in je mond?

5. Hoe voelt de tomaat in je mond?

6. Hoe smaakt de tomaat?

6. Hoe smaakt de tomaat?

7. Wat vind je ervan?

7. Wat vind je ervan?

Proef nu het stukje tomaat met zoute sojasaus

Proef nu het stukje tomaat met zoute sojasaus

8. Hoe smaakt de tomaat nu?

8. Hoe smaakt de tomaat nu?

Dits en Dats
Sommige smaakgeleerden vinden dat ‘umami’ een smaak is. Andere
smaakgeleerden vinden umami meer een soort gevoel, net als warm,
koud en heet. Umami is het Japanse woord voor ‘mmm, lekker!’. Het zit
in producten die andere producten een meer uitgesproken smaak geven.
Voorbeelden hiervan zijn: Japanse zoute sojasaus, koffie,
lavas (maggiplant), zout, suiker, zeewier en vlees.
Wanneer je een plakje tomaat met de Japanse zoute
sojasaus insmeert zal de tomatensmaak sterker zijn.
De smaak van ‘umami’ is moeilijk uit te leggen, je moet
‘umami’ ervaren en dat heb je gedaan!
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Tomaten proeven
Kopieerblad 2 - 2 / Bij les 2: Heb je dit al geproefd?
Natuurlijk worden er ook producten van tomaten gemaakt. Kijk naar de producten die van verse tomaten zijn
gemaakt en probeer de vragen te beantwoorden.

Gedroogde tomaat:
1. Hoe is dit product gemaakt?
2. Hoe smaakt het?
3. Wat vind je ervan?

Tomaten in blik:
1. Wat is er met dit product gebeurd?
2. Hoe smaakt het?
3. Wat vind je ervan?

Tomatenpuree:
1. Hoe wordt tomatenpuree gemaakt?
2. Hoe smaakt het?
3. Wat vind je ervan?

Tomatensap:
1. Hoe wordt tomatensap gemaakt?
2. Hoe smaakt het?
3. Wat vind je ervan?
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Fruit proeven
Kopieerblad 3 / Bij les 2: Heb je dit al geproefd?
In de klas hebben jullie het over verschillende soorten tropisch fruit gehad. In deze les ga je, met je groepje,
2 soorten fruit proeven en keuren. Probeer antwoord te geven op de vragen.
Fruitsoort 1:

Fruitsoort 2:

1. Hoe ziet het fruit er uit?

1. Hoe ziet het fruit er uit?

2. Wat is er bijzonder aan?

2. Wat is er bijzonder aan?

2. Hoe ruikt het fruit?

2. Hoe ruikt het fruit?

4. Hoe voelt het fruit in je hand?

4. Hoe voelt het fruit in je hand?

Proef nu een stukje van het fruit

Proef nu een stukje van het fruit

5. Hoe voelt het fruit in je mond?

5. Hoe voelt het fruit in je mond?

6. Hoe smaakt het fruit?

6. Hoe smaakt het fruit?

7. Wat vind je ervan?

7. Wat vind je ervan?

Natuurlijk worden er ook producten van vers fruit gemaakt.
Kijk naar de producten die van vers fruit zijn gemaakt en probeer de vragen te beantwoorden.

Gedroogd fruit:

Fruit in blik:

Vruchtensap:

1. Hoe is dit product gemaakt?

1. Wat is er met dit product gebeurd?

1. Hoe wordt vruchtensap gemaakt?

2. Hoe smaakt het?

2. Hoe smaakt het?

2. Hoe smaakt het?

3. Wat vind je ervan?

3. Wat vind je ervan?

3. Wat vind je ervan?
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Hoeveelheden voor groeiers voor één hele dag
Kopieerblad 4 / Bij les 3: Lekker uit de Schijf van Vijf
Hieronder staat wat een kind tot 12 jaar elke dag nodig heeft. Jij hebt dit dus ook nodig!
Kun je voor jezelf invullen hoeveel jij eet en drinkt?
Gebruik hiervoor je lijstje uit je Smaakpaspoort!
Wat?

Hoeveel eet en drink jij?

Kinderen tot 12 jaar
hebben per dag nodig:

Brood (of pap, muesli)

3 – 5 sneetjes

Aardappelen, rijst, bonen enz.

1– 4 stuks of groentelepels

Groente

2 – 3 groentelepels

Fruit

2 vruchten

Melk / melkproducten

2 – 3 glazen

Kaas

0,5 - 1 plak

Vlees / vis / kip / tahoe / ei

1 kleine portie of 1 ei

Vleeswaren

0,5 tot 1 plak

Halvarine op brood

Een mespuntje per boterham

Olie of margarine voor het klaar
maken van eten

1 eetlepel

Vocht

1,5 liter (ongeveer 10 glazen!)
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Proefjes van de Schijf van Vijf
Kopieerblad 5 - 1 / Bij les 3: Lekker uit de Schijf van Vijf
Je bent een onderzoeker. Je gaat, met je groepje, voedingstoffen in verschillende producten aantonen. Jouw
jufrouw of meester weet welk proefje jullie groepje gaat doen.
PROEFJE GROENTE/FRUIT VAK
1. VITAMINE C
Je hebt nodig: een appel, een citroen, een mesje, 2 bordjes, een citroenpers
Wat moet je doen?
- Schil de appel
- Snijd hem doormidden
- Doe beide helften op een schoteltje
- Pers de citroen uit
- Giet het citroensap over één van de appelhelften.
Zorg goed dat het sap aan alle kanten over de appelhelft komt
- Met de andere appelhelft hoef je niets te doen
- Laat de schoteltjes een half uur staan
Wat zie je voor verschillen tussen de appelhelften?

PROEFJE GROENTE/FRUIT VAK
2. VEZELS
Je hebt nodig: een sinaasappel, een mesje, een bordje
Wat moet je doen?
- Pel de sinaasappel en verdeel hem in partjes
- Ieder partje heeft zijn eigen doorschijnende vliesje
- Peuter dit vliesje eraf en kijk naar het kale partje.
Je ziet tussen het vruchtvlees allemaal lijntjes lopen
Wat zijn die vliesjes en lijntjes?

Smaaklessen

naam:						

groep:

Proefjes van de Schijf van Vijf
Kopieerblad 5 - 2 / Bij les 3: Lekker uit de Schijf van Vijf
PROEFJE BROOD/PASTA/RIJST/AARDAPPEL VAK
3. ZETMEEL
Je hebt nodig: een aardappel, een mesje, een glazen pot met deksel
Wat moet je doen?
- Snijd een aardappel in heel dunne schijfjes
- Doe de schijfjes in een glazen pot met water. Doe het deksel op de pot
- Schud de pot een paar minuten flink door elkaar
- Haal de aardappelschijfjes eruit en gooi deze weg
- Laat de pot met water een half uur staan
- Giet het water er voorzichtig uit
- Laat de pot zonder deksel staan
Wat zie je na een tijdje op de bodem?

PROEFJE BROOD/PASTA/RIJST/AARDAPPEL VAK
4. VEZELS
Je hebt nodig: 2 (thee)zeven, 2 schaaltjes, een pak bloem en een pak volkorenmeel
Wat moet je doen?
- Doe drie lepels bloem in een zeef
- Zeef goed boven een kom
- Doe hetzelfde met drie lepels volkorenmeel
Wat zijn de verschillen?

PROEFJE ZUIVEL/VLEES/VIS VAK
5. EIWIT
Je hebt nodig: 2 eieren, een schaaltje, een pannetje, een mesje, een pollepel en een kookplaat
Wat moet je doen?
- Zet een ei in een pannetje met koud water op een kookplaat
- Laat dit ei tien minuten koken
- Haal het gekookte ei voorzichtig met een pollepel uit het hete water
- Houd het onder de koude kraan
- Pel het ei
- Snijd het ei doormidden
- Breek het andere, rauwe ei in een schaaltje
Wat is het verschil tussen de twee eieren?
Hoe komt dat?
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Proefjes van de Schijf van Vijf
Kopieerblad 5 - 3 / Bij les 3: Lekker uit de Schijf van Vijf
PROEFJE ZUIVEL/VLEES/VIS VAK
6. KALK
Je hebt nodig: een pak melk, een glas, een föhn
Wat moet je doen?
- Schenk het glas vol met melk
- Schenk de melk er daarna weer uit
- Föhn in het glas totdat de melkaanslag opgedroogd is aan de binnenkant van het glas
- Veeg met je vinger over de aanslag
Wat zie je op je vinger?
Wat zou dat zijn?
PROEFJE VET/OLIE VAK
7. VET
Je hebt nodig: een druppel olie, een mespuntje margarine, water, 3 papiertjes
Wat moet je doen?
- Leg 3 papiertjes klaar
- Doe een beetje olie op één stukje papier
- Schrijf ‘olie’ in een hoekje van dit papiertje
- Doe een likje margarine op een ander stukje papier
- Schrijf ‘margarine’ in een hoekje van dit papiertje
- Giet op het derde stukje papier een druppeltje water
- Schrijf ‘water’ in een hoekje van dit papiertje
- Leg de papiertjes een kwartier te drogen
Wat zie je?
Is er verschil tussen de drie papiertjes?
Hoe komt dat?
PROEFJE VOCHT VAK
8. VOCHT
Je hebt nodig: een 1,5 liter lege fles en een beker
Wat moet je doen?
- Kijk in je Smaakpaspoort bij opdracht 4. Hier heb je geschreven wat je op één dag allemaal hebt gedronken
- Schenk ieder glaasje of bekertje vocht dat je die dag hebt gedronken in de fles. Bijvoorbeeld als je een
beker karnemelk hebt gedronken, doe je ook een beker water in de fles. Reken elk slokje mee!
Heb je die dag genoeg gedronken?
Hoe weet je dat?
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Bruin brood bakken
Kopieerblad 6 / Bij les 4: Het water loopt me in de mond
Recept
Keukenspullen:
Maatbeker of weegschaal
Schaaltje
Grote kom
Theedoek
Rechthoekig bakblik (2 liter)
Oven

Benodigdheden:
10 gram gedroogde gist
3 deciliter lauwe melk of water
500 gram volkorenmeel of tarwemeel
10 gram zout
Olie of margarine

Extra ingrediënten (25 gram):
Zonnepitten
Gerstevlokken
Havervlokken

Bereiden:
- Meng de gist met de melk of het water in een schaaltje en laat het daarna 10 minuten rusten.
- Doe het meel met het zout in een grote kom. Voeg de extra ingrediënten toe, als je wilt.
- Doe het gistmengsel erbij en kneed het goed door met je handen.
- Kneed het deeg net zolang tot het soepel is en niet meer plakt.
- Leg het deeg in de kom, leg er een vochtige doek overheen en laat het op een warme plaats een uur rusten. Daarna is het deeg, als het goed is, dubbel zo groot geworden.
- Vet het bakblik in met olie of margarine.
- Kneed het deeg nog één minuut stevig door.
- Druk het deeg plat tot een rechthoek die even breed is als het bakblik en rol het op.
- Leg het deeg met de naad naar beneden in het bakblik. Dek het deeg weer af met het doek en laat het
nog 30 minuten rijzen. Daarna doe je eventueel gerst- of havervlokken op het brood als versiering. Druk
de vlokken goed vast.
- Verwarm de oven voor op 225 graden (met een heteluchtoven 200 graden).
- Bak het brood in 25 tot 30 minuten gaar en bruin.
- Stort het brood direct op een rooster en laat het afkoelen.

Dits en Dats
Je kunt brood ook zonder bakblik bakken. Maak een rol van het gerezen
deeg. Bestuif dit met een beetje bloem.
Eventueel kun je er ook leuke vormen
van maken. Plak de uiteinden van de
plak aan elkaar met water, dat werkt
als een soort lijm. Bak het brood op
de bakplaat van de oven.
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Brood proeven
Kopieerblad 7 / Bij les 4: Het water loopt me in de mond
In de klas hebben jullie zelf brood gebakken.
Nu ga je, met je groepje, 2 soorten brood proeven en keuren.
Probeer antwoord te geven op de vragen.

Broodsoort 1:
1.

Hoe ziet het brood er uit?

2.

Wat is er bijzonder aan?

3.

Hoe ruikt het brood?

4.

Hoe voelt het brood in je hand?

Proef nu een stukje van het brood
5.

Hoe voelt het brood in je mond?

6.

Hoe smaakt het brood?

7.

Wat vind je ervan?

Broodsoort 2:
1.

Hoe ziet het brood er uit?

2.

Wat is er bijzonder aan?

3.

Hoe ruikt het brood?

4.

Hoe voelt het brood in je hand?

Proef nu een stukje van het brood
5.

Hoe voelt het brood in je mond?

6.

Hoe smaakt het brood?

7.

Wat vind je ervan?
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Citroenen proeven
Kopieerblad 8 / Bij les 5: Trek in een snack?
In deze les ga je citroenen proeven en kijken hoeveel suiker jij nodig hebt
voordat je de citroen niet meer zuur vindt.
- Neem een schijfje citroen uit het eerste bakje en schrijf op hoe de citroen smaakt.
- Neem daarna een schijfje uit het tweede bakje. Dit is een citroen met een beetje suiker.
Schrijf weer op hoe de citroen smaakt.
- Neem daarna een schijfje uit het laatste bakje. Dit is een citroen met veel suiker.
Schrijf weer op hoe de citroen nu smaakt.
Wat heb je geproefd? 		

Het smaakt…

Citroenschijfje zonder suiker
Citroen met een half schepje suiker
Citroen met een heel schepje suiker

Welke citroen vond je niet meer zuur?

Welke citroen vond je het lekkerst? Waarom?

Dits en Dats
Wil je een paar druppels citroensap, zonder de hele citroen kapot te snijden? Steek een satéprikker
in de citroen. Iets ronddraaien zodat het gaatje groter wordt. Dan hard knijpen… en… ja, de druppels
komen er uit!
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Citroensap proeven
Kopieerblad 9 / Bij les 5: Trek in een snack?
In deze les ga je citroensap proeven. Je gaat kijken hoeveel water je moet toevoegen
voordat je het citroensap niet meer zuur vindt.
- Neem een slokje citroensap uit het bekertje. Schrijf op hoe het citroensap smaakt.
- Doe een beetje water bij je citroensap en proef weer. Schrijf weer op hoe het smaakt.
- Doe daarna weer een beetje water bij je citroensap en proef weer. Schrijf weer op hoe het smaakt.
Wat heb je geproefd?		

Het smaakt…

Citroensap
		
Citroensap met beetje water
		
Citroensap met veel water
		
Welke citroensap vond je niet meer zuur?

Wat is beter voor de dorst, denk je? Citroensap met suiker, water en koolzuur, of citroensap met veel water?

Waarom denk je dat?

Dits en Dats
Frisdranken zoals cola worden gemaakt van water. In de fabriek wordt er citroenzuur of een ander zuur
ingedaan. Er wordt suiker bijgedaan om het zoet te maken. En koolzuur om het prikkelend te maken.
Dan nog een beetje kleurstof om het drankje een kleur te geven. Cola is dus eigenlijk suikerwater met
zuur, koolzuur en een kleurtje!

Dits en Dats
Citroen is niet alleen lekker! Het kan ook goed thuis worden gebruikt!
Het zuur in de citroen haalt vetvlekken weg en is dus ook een goede schoonmaker!
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Waar komt dat vandaan?
Kopieerblad 10 / Bij les 8: Wat een werk!
Veel producten worden van allerei ingrediënten gemaakt.
De producten zijn dus bewerkt voordat je ze kan eten.
Trek een lijn tussen:
de producten aan de linkerkant en
de ingrediënten waar ze van gemaakt worden aan de rechterkant

cacao
rogge

doosje rozijntjes

zoutbus

zakje friet

maïs

chocoladereep

tros tomaten

blikje tomatenpuree

aardappel

pak yoghurt

ananas

kaas

kan met melk

roggebrood

suikerpot

popcorn

druiven

pak ananassap

olie
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Chips test
Kopieerblad 11 / Bij les 8: Wat een werk!
In deze les ga je chips proeven en keuren.
Proef van de verschillende bakjes chips en schrijf in het schema wat je ervan vindt.
Welke chips?

Hoe ziet de

Welke smaak

Hoe klinkt het als

Hoe vind je het?

chip eruit?

proef je?

je de chip doorbijt?

Omcirkel de smilies.
(1=vies/5=heel lekker)

aardappelchips

J J J J J

chips met
minder zout

J J J J J

chips met
minder vet

J J J J J

rijstchips

J J J J J

maïschips (tortilla’s)

J J J J J
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Zelf chips maken zonder vet
Kopieerblad 12 / Bij les 8: Wat een werk!
Dits en Dats
‘Chips’ is een Engels woord en betekent ‘stukjes’. De eerste chips waren eigenlijk stukjes aardappel
die bij gebakken vis werden gegeten. Een bekend recept in Engeland is nog steeds ‘Fish and chips’!
Deze ‘chips’ lijken op onze patat. Engelsen noemen onze ‘chips’ ‘crisps’! Dat betekent ‘knappertjes’.
Verwarrend hè?!

Vandaag gaan we chips maken van aardappels, maar ook van andere groenten en fruit zoals wortel,
courgette, bakbanaan en misschien ook wel van knolraap en schorseneer.
Recept
- Maak de groenten schoon onder de kraan.
- Schil de groenten met een mesje, schrap ze of haal de schil er van af.
- Schaaf er dunne plakjes van met de kaasschaaf.
- Leg een vetvrij papiertje in de magnetron.
- Leg er 6 chips op.
- Doe de magnetron 40 tot 120 seconden aan.
- Haal de chips er uit.
- Doe er zout of kruiden op.
- Laat ze afkoelen.
- Proef de chips.
Vul het schema in.
Wat voor chips
heb je gemaakt?

Welke kruiden of smaken
heb je erop gedaan?

Smaaklessen
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Wat een aroma!
Kopieerblad 13 / Bij les 9: Ik proef wat ik ruik
In deze les ga je je neus testen. Dit gaan we doen met verschillende aroma’s.
Wat betekent aroma?

Kan jij een aantal aroma’s noemen?

Je gaat nu verschillende aroma’s ruiken.
Schrijf op welke geur je denkt dat je ruikt!
Aroma 1:

Aroma 2:

Aroma 3:

Aroma 4:

Vond je het moeilijk om de geuren te herkennen?

Dit en Dats
Proeven doe je vooral met je neus. Je neus kan tussen de 4000 en 10000 geuren herkennen. Dit is
veel meer dan de tong kan proeven. Je tong herkent de grote lijnen van een smaak, maar je neus kent
alle details. Bij vanillesuiker proeft je tong bijvoorbeeld wel het zoet van de suiker, maar je neus ruikt de
vanille. Zonder je neus zou je eten dus heel saai smaken!
Als je gewoon inademt brengt de luchtstroom de geurstoffen vanzelf naar je neus. In je neusholte zit
een klein stukje slijmvlies dat geurstofjes kan herkennen. Als je verkouden bent, herkent het slijmvlies
de stofjes niet. Daarom proef je dan ook veel minder!
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Melkonderzoek
Kopieerblad 14 / Bij les 10: Ik bespeur gevaar!
In deze les ga je, in groepjes, twee soorten melk proeven. Schenk voor ieder van jullie een half bekertje van
beide soorten melk in. Vergeet niet welke melk uit welk pak komt!
Proef zo goed mogelijk beide soorten melk. Beantwoord dan de volgende vragen.
1. Smaken de beide soorten melk hetzelfde?

2. Wat is het verschil in smaak?

3. Hoe komt het, denk je, dat de ene melk anders smaakt dan het andere?

4. Bekijk beide melkpakken goed. Zijn er verschillen te zien op het pak?

5. Wat zijn de verschillen?

6. Hoe lang blijven beide soorten melk goed? Kijk op de melkpakken om daarachter te komen.
(Tip: Hoe lang iets goed blijft heet ‘de houdbaarheidsdatum’)

7. Welke melk blijft het langst goed?

8. Waarom blijft deze melk langer goed? Wat hebben ze ermee gedaan?

9. Welke melk vond je het lekkerst?

Smaaklessen

naam:						

groep:

Pitabroodjes de luxe
Kopieerblad 15 / Bij les 12: Samen overblijven
Keukenspullen:
Snijplankjes
Broodrooster(s)
Puntige mesjes
Schaar
Ingrediënten voor 8 broodjes:
8‑blaadjes‑sla
8 radijsjes
8 zilveruitjes
16 kleine Mozzarellabolletjes
16 Kerstomaatjes
Basilicum
8‑pitabroodjes
Bereiding:
• Was je handen.
• Was de sla en de radijs. Dep de slabladen goed droog.
• Snijd de radijsjes in plakjes.
• Snijd de zilveruitjes in kleine stukjes.
• Snijd de mozzarellabolletjes in tweeën
• Snijd de kerstomaatjes in tweeën
• Knip de basilicumblaadjes in reepjes.
• Rooster de pitabroodjes in de broodrooster.
• Snijd de broodjes met een puntig kartelmes bijna helemaal open, zodat je een soort envelopje krijgt.
• Vul ieder broodje met één blaadje sla, de mozzarella bolletjes en de kerstomaatjes, één radijsje in plakjes
en één zilveruitje in stukjes.
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Linke soep
Kopieerblad 16 / Bij les 12: Samen overblijven
Keukenspullen:
Pan
Maatbeker
Pollepel
Snijplank
Keukenmesje
Schaar
Kookplaat
Ingrediënten voor 8 kommetjes:
2 tomaten
1 liter water
2 bouillontabletten
150 gram soepgroente (kant-en-klaar gesneden of zelf gesneden)
200 gram diepvries doperwten
Peterselie
Bereiding:
• Was je handen.
• Was de tomaten en snijd ze in kleine stukjes.
• Meet 1 liter water af en doe het in de pan.
• Doe de bouillontabletten in de pan.
• Doe de soepgroente, tomaten en doperwten erbij.
• Zet de pan op de kookplaat en doe het deksel erop.
• Laat de soep aan de kook komen.
• Zet de kookplaat daarna laag en laat de soep een paar minuten zachtjes koken.
• Was in de tussen tijd de peterselie onder de kraan.
• Laat het uitlekken en dep het droog met keukenpapier.
• Knip de peterselie met de schaar in stukjes.
• Doe het op het laatst bij de soep.
• Schep de soep in de kommetjes.
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Smoothie
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Keukenspullen:
Hoge mengbeker(s)
Staafmixer(s) of blender
Ingrediënten voor 8 glazen:
4‑bananen
250 gram aardbeien of ander vers fruit van het seizoen
Peper
1 liter koude karnemelk
Bereiding:
• Was je handen.
• Schil de bananen en snijd iedere banaan in vier stukken.
• Was de aardbeien en haal de kroontjes eraf. Houd 4 kleine aardbeien achter voor garnering.
• Doe de banaan en de aardbeien in een kom met een snufje peper.
• Schenk de karnemelk erbij en pureer dit met de staafmixer of een blender. Kijk uit voor spatten!
• Klop de smoothie tot een mooie gladde drank.
• Schenk de glazen vol met de karnemelksmoothie en leg op ieder drankje een halve aardbei als versiering.
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Het menu
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Pitabroodje
		 de luxe
						 Linke soep
		 Smoothie
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Mijn lievelingsrecept voor het klassenkookboek
Kopieerblad 19 / Bij les 12: Samen overblijven
Naam: 					

Recept:

Je hebt nodig

Je zet klaar

Je doet

Eet smakelijk!

Smaaklessen

www.smaaklessen.nl

