Kopieerbladen bij de Smaaklessen voor groep 7 - 8

naam:						

groep:

Zintuigen en smaken in beeld
Kopieerblad 1 / Bij les 1: Het Smaakmuseum
Zintuigen
Met de klas ga je alles over zintuigen en smaken verzamelen voor het Smaakmuseum.
Begin met een werkstuk over één van de vijf zintuigen. De zintuigen zijn: ogen (zien), oren (horen), neus (ruiken), tong
(proeven), mond en handen (voelen). Hoe hebben deze zintuigen met eten te maken?

Plak, teken en verzamel alles wat je kunt vinden en bedenken over jullie zintuig. Maak er een grote poster van.
De groepsposter, proefjes en kunstwerken komen in het Smaakmuseum!

Wat willen jullie uitzoeken?
•

Hoe zien alle neuzen, ogen, oren, tongen of monden/handen van jullie groep of van de hele klas eruit?
Maak een fotoreportage of verzamel plaatsjes of tekeningen.

•

Hoe werkt jouw zintuig precies? Zoek dat op in het documentatiecentrum of op internet.

•

Op welke manier heeft jouw zintuig met eten en drinken maken?

•

Verzin proefjes met jouw zintuig.

•

Ziet blauw eten er lekker uit? Waarom niet? Probeer het maar eens uit.

•

Wat gebeurt er in je mond als je gebakken ui ruikt? Hoe komt dat?

•

Bij wat voor muziek eet je het liefst, babygekrijs of klassieke muziek? Probeer het eens uit.

•

Hoe voelt een tomaat met schil en zonder schil in je mond en hand?

•

Hoe proeft een vis of hoe ruikt een bij?

•

Wat wil je nog meer weten over jouw zintuig en eten?

•

Lees ook kopieerblad 2 en 3 met dits en dats over smaken en proeven.

•

Maak een kunstwerk van jouw zintuig.

Smaken
Met de hele klas gaan jullie voor elke hoofdsmaak een Smaakposter maken. Schrijf hierop zoveel mogelijk producten met
die smaak. Neem ook verpakkingen van die producten mee van thuis die bij de verschillende smaken horen.
Welke producten horen bij verschillende smaken?

ZOET:

ZOUT:

ZUUR:

BITTER:

COMBINATIES
VAN SMAKEN:

Smaaklessen

ANDERE SMAKEN:

naam:						

groep:

Dits en Dats over smaken en proeven
Kopieerblad 2 / Bij les 1: Het Smaakmuseum
Er zijn 4 hoofdsmaken. Dit zijn: zoet, zuur, zout

Jonge kinderen houden vaak nog niet van de

en bitter. Alle smaakgeleerden zijn het hierover eens.

smaak ‘bitter’. Zoet vinden ze juist heel lekker.

Sommige smaakgeleerden zeggen dat er 6
hoofdsmaken zijn. Zij zeggen dat er naast de

Dit komt omdat moedermelk zoetig is. Dat we bitter

4 hoofdsmaken nog 2 hoofdsmaken zijn, namelijk

een waarschuwing is van de natuur. Giftige dingen of

metaalsmaak en zeepsmaak. Mineraalwater met veel

bedorven etenswaren smaken vaak bitter. Je lichaam

ijzer en rood gebleven vlees (dus met veel bloed)

wordt zo gewaarschuwd om te kunnen overleven.

smaken metaalachtig. De kruiden koriander en

Eigenlijk is het een soort anti-virusprogramma, zoals

marjolein en ook melk smaken zeepachtig. Volgens

op je computer. Je lichaam houdt als een soort

de kok Pierre Wind is er nog een 7e hoofdsmaak,

virusprogramma alle bittere virussen tegen. Om het

namelijk ‘emotie’! Hij vindt dit de belangrijkste smaak

programma te laten merken dat je bepaalde bittere

en smaakmaker. Als je bijvoorbeeld erg veel trek

producten toch kan eten moet je het vaak eten. Je

hebt, ziek of verdrietig bent, of op vakantie bent, kan

kunt het beveiligingsprogramma dan kraken en zo

alles ineens heel anders smaken. Pierre zegt: ‘Soms

laten merken dat het niet gevaarlijk is. Om bittere din-

eet je om te eten, soms om te genieten!’

gen te leren eten moet je dus afleren het eten uit te

de eerste keer ‘vies’ vinden komt omdat bitter vaak

spugen en je aanleren het door te slikken. De mens
Sommige smaakgeleerden vinden dat ‘umami’ een

is een bijzonder wezen dat hij dat kan, dieren doen

smaak is. Andere smaakgeleerden vinden umami

dit namelijk niet vaak. Mensen proberen iets wat ze

meer een soort gevoel, net als warm, koud en heet.

niet kennen met een klein hapje. Gebeurt er niks, dan

Umami is het Japanse woord voor ‘mmm, lekker!’.

kun je het blijkbaar eten. Als we het nooit geprobeerd

Het zit in producten die andere producten een meer

hadden zouden we nooit koffie, bier en tonic hebben

uitgesproken smaak geven. Voorbeelden hiervan zijn:

leren drinken of spruitjes of uien leren eten!

Japanse zoute sojasaus, koffie, lavas (maggiplant),
zout, suiker, zeewier en vlees. De smaak van ‘umami’

Een voedingsmiddel kan ‘filmend’ zijn. Dat bete-

is moeilijk uit te leggen, je moet ‘umami’ ervaren!

kent dat het eten in je mond een dun laagje achter-

Smeer maar eens een plakje tomaat in met Japanse

laat en een beetje blijft plakken. Denk bijvoorbeeld

zoute sojasaus in. De tomatensmaak zal sterker zijn!

maar aan olie en boter.

Dit is het ‘umami’-effect!
Proeven doe je vooral met je neus. Je neus kan
Er zijn mensen die van proeven hun beroep hebben

tussen de 4000 en 10.000 geuren herkennen. Dit

gemaakt. Die noemen we ‘professionele

is veel meer dan de tong kan proeven. Je tong her-

proevers’. Zij bepalen bijvoorbeeld of wijn, koffie

kent de grote lijnen van een smaak, maar je neus

of sherry goed genoeg smaakt. Zo wordt er voor

kent alle details. Bij vanillesuiker proeft je tong bij-

gezorgd dat in de winkel altijd dezelfde smaak ligt.

voorbeeld wel het zoet van de suiker, maar je neus

Zij verzekeren vaak voor heel veel geld hun neus.

ruikt de vanille. Zonder je neus zou je eten dus heel

Vergelijk dit maar met een profvoetballer die zijn

saai smaken!

benen verzekerd! Zonder deze lichaamsdelen zijn
deze mensen werkloos!

Nog niet zo lang geleden dachten wetenschappers
dat je de hoofdsmaken op bepaalde plekken

Als je gewoon inademt brengt de luchtstroom de

op je tong beter zou kunnen proeven dan op

geurstoffen vanzelf naar je neus. In je neusholte zit

andere plekken. Zoet zou je bijvoorbeeld het beste

een klein stukje slijmvlies dat geurstofjes kan herken-

voorop je tong proeven, bitter helemaal achterop je

nen. Als je verkouden bent, herkent het slijmvlies de

tong. Nu blijkt dat dit verhaaltje niet waar is! Je proeft

stofjes niet. Daarom proef je dan ook veel minder.

al de smaken overal op je tong even goed!

Smaaklessen
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groep:

Proeven, hoe doe je dat?
Kopieerblad 3 / Bij les 1: Het Smaakmuseum
Proeven, hoe doe je dat?
Op zich is proeven simpel. Gewoon iets in je mond stoppen en ervaren of het wel of niet lekker is. Maa…aar, het kan
anders! Intens proeven is één en al kick. Hoe meer je herkent, hoe groter de adrenaline wordt. Echt proeven is topsport.
Proeven is training en ervaring. Zo kun je bij de Thee Lapsang Souchon aan autobanden denken, bij de Duitse stinkkaas
Munster aan de rode sokken met een geel randje van je broer, bij truffel aan een openstaande gaspit en bij een rijpe
mango aan de lekkerste zoen ooit. Om goed te leren proeven is het advies een dagboekje van smaak bij te houden. Leuk
maar ook heel nuttig. Je kunt al je bevindingen opschrijven en je gaat nog intenser nadenken over wat je geproefd hebt!
Probeer het eens!

Tips bij het proeven:
•

Proef in een rustige omgeving. Proeven in een ruimte waar veel geluid is kan ervoor zorgen dat je snel afgeleid wordt.
Een worst smaakt anders tijdens het gekrijs van een baby dan wanneer je dezelfde worst proeft bij een mooi muziekje.
Het beste is dus te proeven in een neutrale ruimte, zoals de huiskamer waar de stereo en tv uit staan.

•

Proef in een geurvrije omgeving. Dus niet ergens proeven waar heftig gekookt is. Als je een mango proeft en je zit in
een omgeving waar spruitjeslucht hangt, kun je dat niet objectief meer beoordelen.

•

Maak gebruik van een ‘schone’ mond. Dus neutraliseer voor elke hap je mond met een slok water of een stukje brood.

•

Houd rekening met de volgorde van proeven. Proef je meer grondstoffen dan is het handig om eerst de producten te
proeven waarvan je denkt dat ze het minst heftig zijn. Knoflook is nu eenmaal moeilijker te neutraliseren dan melk of
een plakje ham!

•

Proeven betekent goed kauwen. Proef per hap. Neem een niet te kleine en niet te grote hap. Kauw ongeveer 5 seconden, wals je eten dan 5 seconden in je mond en slik het dan pas door. Na het doorslikken kun je eens tellen hoe lang
de nasmaak in je mond blijft!

•

Wil je helemaal niets aan het toeval overlaten dan is het handig als je de grondstoffen op hetzelfde servies presenteert
en met een zelfde soort lepel proeft.

Dits en Dats
In de keuken proef je niet met je vingers. Dat is niet zo hygiënisch! Gebruik een schone lepel om iets uit de pan
of schaal te scheppen. Doe dit vervolgens op je eigen proeflepel en steek je proeflepel in je mond! Deze methode
heet de twee-lepel methode.

Smaaklessen

naam:						
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Smaak proeven!
Kopieerblad 4 / Bij les 1: Het Smaakmuseum
In de klas ga je verschillende producten proeven. Bekijk het product goed, voel en ruik er aan en geef antwoord op de
eerste drie vragen. Neem dan een hapje. Vul je antwoorden in het schema in.
Wat heb je

Product 1

Product 2

Product 3

Product 4

Product 6

Product 7

Product 8

geproefd?
							
Hoe ziet het eruit?
							
							
Hoe
ruikt het?
							
Hoe voelt het in
							
je
hand?
							
Hoe
voelt het in
je mond?
							
Hoe smaakt het?
							
						
Vind
je het lekker?
Waarom?

Wat heb je
geproefd?
Hoe ziet het eruit?

Hoe ruikt het?

Hoe voelt het in
je hand?
Hoe voelt het in
je mond?
Hoe smaakt het?

Vind je het lekker?
Waarom?

Product 5

naam:						

groep:

Lekker anders
Kopieerblad 5 / Bij les 2: Eetcultuur
Hieronder vertellen Marijke, Onur, Maryam, Basiru, Renuka, Lin Wa, Hai en Jonas over de eetgewoonten in hun land. Wat
zij te vertellen hebben heeft te maken met het soort voedsel dat zij meestal eten, met feestdagen, met hun geloof of met
tafelmanieren.

Geen vlees (Marijke uit Nederland)
“Ik eet geen vlees, omdat ik het zielig vind als er koeien of varkens worden gedood. Mijn moeder maakt daarom voor mij
soms vis of iets met kaas. Op zaterdagmorgen mogen we altijd voor de televisie eten. Maar op zondag en op speciale
dagen dekken we de tafel heel mooi, met een tafelkleed en servetten. Op mijn verjaardag mag ik zelf weten wat we gaan
eten. Ik denk dat ik dit keer spaghetti en aardbeien met slagroom kies!”

Dagelijks brood (Onur uit Turkije)
“Een dag zonder brood kan ik me niet voorstellen. Bij elke maaltijd eten we brood. In de dorpen bakken we het zelf en in
de stad kun je de hele dag versgebakken brood kopen. Oud brood gooien we nooit weg. Dat mag niet van ons geloof.
Het moet altijd opgegeten worden. Dus geven we oud brood aan de vogels en dieren.”

Nowruz (Maryam uit Iran)
“Met Nieuwjaar hebben we groot feest: Nowruz. Het huis wordt schoongemaakt en de tuin wordt ingezaaid. Op tafel
staan zeven dingen die in het Farsi allemaal met een ‘s’ beginnen. Een appel, azijn, knoflook, bessen, wat gras, een munt
en een horloge horen erbij. Eieren ook. Moeders moeten net zoveel gekookte eieren eten als ze kinderen hebben. Als
de klok twaalf uur slaat, om middernacht, lezen we uit de koran. En iets van de dichter Hafez. Dan gaan we een speciale
rijstschotel eten. Mijn oma kan zo lekker koken! We krijgen ook cadeautjes ”

Eten voor je voorouders (Hai uit Vietnam)
“ Op feestdagen staat er een bord voor rijst, groente, vis en banaan voor de huizen. De kinderen weten dat zij er niet van
mogen eten. Het voedsel is bestemd voor onze voorouders. Die moeten gunstig worden gestemd. Dan zullen zij goed
voor de familie zorgen.”

Heilige koeien (Renuka uit India)
“De meeste Hindoes zijn vegetarisch, ze eten geen vlees. Hindoes die wel vlees eten, eten in ieder geval geen rundvlees.
Koeien en stieren zijn namelijk heilig. Koeien zijn het symbool van vruchtbaarheid en goede voeding. De stier is in de
heilige verhalen het vervoermiddel van de oppergod Shiva. Hindoes zorgen goed voor deze heilige dieren. Soms worden
de hoorns beschilderd of versierd met koperen hoedjes. Ook mogen de dieren vrij rondlopen door de stad. Dan lopen ze
tussen alle auto’s en fietsen door.”

Rijst en rijst en rijst (Basiru uit Gambia)
“Net als de meeste mensen in Gambia, eten wij thuis vooral rijst. Het ontbijt bestaat meestal uit kliekjes van de vorige dag,
bijvoorbeeld rijstepap, aangevuld met fruit. ‘s Middags eten we rijst met een klein beetje groente en het avondeten bestaat
uit rijst, vis en verschillende soorten groente. Vlees is luxe en wordt alleen gegeten op belangrijke dagen en bij feesten.”

Boeren en slurpen (Lin Wa uit China)
“Een spreekwoord zegt dat een Chinees álles eet wat vliegt, behalve een vliegtuig, en alles eet dat poten heeft, behalve
een tafel. Dat komt doordat de mensen in ons land ook in arme tijden voldoende voedsel moesten vinden. Wat mensen
uit het westen soms raar vinden, is dat wij met stokjes eten en vele gerechten opslurpen. Als je bij ons aan tafel een boer
laat, is dat helemaal niet erg. Dat betekent juist dat je het lekker vindt!”

Smaaklessen
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Lekker anders
Vervolg Kopieerblad 5 / Bij les 2: Eetcultuur
Echt Nederlands (Jonas uit Nederland)
“’s Ochtends eet ik meestal twee boterhammen met kaas, worst, of hagelslag. ’s Middags eet ik weer brood. We gaan
elke dag om zes uur aan tafel voor het warme eten. Voordat we gaan eten, bidden we samen. Meestal maakt mijn
moeder iets met aardappelen, groente en vlees, maar soms eten we pasta of rijst. Welk Nederlands eten ik lekker vind?
Pannenkoeken, erwtensoep en boerenkool met rookworst. Pizza vind ik ook heel lekker, maar dat komt niet uit Nederland
geloof ik.”

Opdracht
Wat vertellen deze kinderen over hun eetgewoonten?
Kan je voor elk kind ontdekken:
1)

Uit welk land, provincie of streek het komt?

2)

Welk soort voedsel ze eten?

3)

Eten ze op bijzondere dagen of feestdagen anders?

4)

Hebben ze een speciale godsdienst?

Smaakmuseumopdracht
Bij verschillende godsdiensten en in verschillende landen of streken zijn er speciale eetregels en gewoonten. Maak voor
het Smaakmuseum een opdracht over iets dat je wilt uitzoeken over eetgewoonten. Wat kies je? Een godsdienst? Of
een feestdag? Of wil je iets uitzoeken over een land of streek en wat ze daar eten? Maak je opdracht op grote vellen
voor het Smaakmuseum.

Smaaklessen

naam:						

groep:

De smaak van anders
Kopieerblad 6 / Bij les 2: Eetcultuur
Proef de gerechten van je klasgenoten en vul in wat je er van vindt.
Gerecht 1

Gerecht 2

Gerecht 3

							

Gerecht

Eerste
reactie?
							

Wat zit er in?
							

Hoe ziet het er
uit?
Hoe ruikt het?

Hoe smaakt het?

Smaakcijfer

							

Dits en Dats
Vies bestaat niet! Bijna alle smaken zijn namelijk aangeleerd. Natuurlijk mag iedereen zijn mening geven over wat
hij wel en niet lekker vindt want wat de één lekker vindt, haat een ander. Maar… geen enkel gerecht of voedingsmiddel is vies op zich. Dat is een kwestie van ervaring. En het is jammer als iedereen elkaar nadoet en roept dat
iets niet lekker is. Dat is negatief. Smaak kun je opvoeden. Door steeds weer nieuwe producten te proberen word
je ‘smaakgeheugen’ steeds groter en ga je dus steeds meer dingen lekker vinden!

Smaaklessen
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Eetdagboek onthuld
Kopieerblad 7 / Bij les 3: Gezond = Lekker
Pak je eetdagboek uit je Smaakdossier erbij. Schrijf alle producten in de eerste rij van de tabel hieronder. Verdeel de producten
gelijk in de verschillende vakken van de Schijf van Vijf. Horen ze niet bij een van de vakken van de Schijf, schrijf ze dan bij de
Extra’s. Schrijf in de tweede rij hoeveel je van alle producten hebt gegeten of gedronken. Vergelijk jouw hoeveelheden met het
lijstje op Dossierblad 6 en schrijf in de derde rij op of je genoeg, te veel of juist te weinig van het product hebt gehad.

Productgroepen

Wat eet en
drink ik?

Hoeveel eet
en drink ik?

Eet en drink ik
genoeg, te veel
of te weinig?

Vak 1: Groenten
en fruit

Vak 2: Brood, granen, aardappelen, ...

Vak 3: Melk,
vlees, vis, ...

Vak 4: Vetten
en oliën

Vak 5: Vocht

Wat valt je op aan jouw lijstje?
Heb je iets uit elk vak gegeten?
Hoeveel producten heb je gegeten of gedronken die niet in de Schijf van Vijf zitten?
Wat zou je willen veranderen?

Smaaklessen
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groep:

De ‘Sapore’ Test
Kopieerblad 8 / Bij les 3: Gezond = Lekker
De firma Sapore e Sapere (Smaak en Weten) uit Italië heeft twee recepten bedacht voor de lunch: een Ciabatta Con
Sapore! (broodje Smaak) en een drankje Frutissima! (Fruitig Drankje). Smaakproevers bepalen of de firma deze twee
producten op de markt gaat brengen of niet. Jullie zijn de Smaakproevers voor deze firma en gaan nu de recepten maken
en testen.

Ciabatta Con Sapore! ‘Ciabatta is Italiaans voor pantoffel. Eigenlijk is het dus Broodje Pantoffel!’
Keukenspullen:

Ingrediënten (voor 8 broodjes):

Snijplank & Snijmes

4 tomaten

zout en versgemalen peper

Kom

1 courgette

8 blaadjes basilicum

Schaar

1 eetlepel (balsamico)azijn

8 ciabatta-broodjes

Eetlepel

2 eetlepels olijfolie

200 gram kipfilet (vleeswaar)

Broodmes

Voedingswaarde per broodje: 200 kilocalorieën
Bereiding:
•

Was de tomaten en de courgette

•

Snijd de tomaten in vieren en snijd het vruchtvlees in blokjes

•

Snijd de courgette ook in kleine blokjes

•

Knip de basilicum in reepjes

•

Klop in een kom een dressing van de (balsamico)azijn met de olijfolie, zout en peper

•

Schep de tomaat, de courgette en de basilicum door de dressing

•

Snijd de ciabatta-broodjes open en beleg de onderste helften met plakjes kipfilet

•

Verdeel het courgette-tomaatmengsel erover

•

Zet de bovenste helften van de ciabatta er weer op

Vul hier je Smaakcijfer in:
Drank Frutissima!
Keukenspullen:
Snijplank

Ingrediënten (voor 8 personen):

Snijmes

1 (honing) meloen

Staafmixer of blender

2 deciliter sinaasappel-perzikdrank

Voedingswaarde per glas: 110 kilocalorieën
Bereiding:
•

Schil de meloen en snijd het vruchtvlees in stukjes

•

Pureer de meloen in een blender of met een staafmixer

•

Voeg de vruchtendrank en de yoghurt toe en klop tot het schuimig is

•

Schenk in glazen

Vul hier je Smaakcijfer in:
Buon Appetito!

Smaaklessen

1 liter halfvolle yoghurt
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Grazen of niet?
Kopieerblad 9 / Bij les 4: Lekker Fit!
Lees Dossierblad 8. Kan je omschrijven wat een kilocalorie is?

Bekijk Dossierblad 9.
Op dit blad staat uitgelegd hoeveel kilocalorieën verschillende producten per portie opleveren.
Wat geeft de meeste kilocalorieën?
Had je dat verwacht?
Hoe komt dat, denk je?
Wat verbaasde je?
Kijk terug in je eetdagboek op Dossierblad 4.
Hoe vaak heb je iets gegeten en gedronken tussen de maaltijden door?

keer.

Per dag is het beter niet meer dan 6-7 keer iets te eten of drinken. Anders is het niet goed voor je gebit. Bovendien loop
je dan de kans dat je teveel extra’s binnenkrijgt. Iemand die vaak iets tussendoor eet of drinkt noem je soms een grazer,
naar de koe die de hele dag door gras eet!
Ben jij een grazer?

Schrijf hieronder op wat je tussen de maaltijden door als extraatje hebt gegeten. Zoek in de tabel op Dossierblad 9 op
hoeveel kilocalorieën dat per product is. Heb je iets gegeten dat niet in de tabel staat, kijk dan op www.caloriechecker.nl.
Extra gegeten tussen de maaltijden			

Hoeveel kilocalorieën levert dit?

Hoeveel kilocalorieën heb jij in totaal met je extra’s binnengekregen?

Is dat ongeveer 400/500 kilocalorieën? Of is het minder of meer?

Per minuut lopen gebruik je ongeveer 5 kilocalorieën. Reken uit hoeveel minuten je moet lopen om al de kilocalorieën
die extra hebt binnen gekregen te verbranden:

Smaaklessen
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Beckham of Britney?
Kopieerblad 10 / Bij les 4: Lekker Fit!
Ben jij zo actief als David Beckham of als Britney Spears?
Kijk naar je activiteiten in je actiekalender.
Verdeel alle activiteiten in drie groepen: weinig actief, beetje actief of heel actief.
Schrijf de activiteiten hieronder op bij ‘Wat doe ik deze dag’.
Tel op hoeveel minuten of uren je op de dag van je actiekalender bezig bent geweest.
Vul daarna de vragen onder het schema in.

Soort activiteit

Wat doe ik deze dag?

Hoeveel minuten / uren
ben ik actief geweest?

Groep 1: weinig actief
Kost weinig kilocalorien:
Activiteiten: tv kijken,
schaken, computeren,
lezen, leren, bouwen met
lego

Totaal Groep 1:

Groep 2: matig actief
Kost meer kilocalorien:
Activiteiten: buiten spelen,
touwtje springen, naar
school fietsen, lopen, de
hond uitlaten
Totaal Groep 2:

Groep 3: heel actief
Kost veel kilocalorien:
Activiteiten: sporten, zwemmen, dansen, traplopen,
tennis, voetbal hardlopen,
racefietsen

Totaal Groep 3:

Dits en Dats
De beweegnorm in Nederland zegt dat je per dag minimaal één uur gewoon of matig intensief moet bewegen
(zoals fietsen, lopen of buitenspelen) en twee keer per week intensief moet bewegen (zoals sporten).
Haal jij de ‘één uur per dag’-norm?

Hoe vaak sport jij per week?

Voel jij je fit en actief?

Smaaklessen
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‘Pop’ zei de Corn!
Kopieerblad 11 / Bij les 4: Lekker Fit!
Keukenspullen:

Ingrediënten:

Pan met een dikke bodem en deksel

Popcorn maïs (handje)

Schaal

1 eetlepel zonnebloemolie

Kookplaat

Zout

Of een magnetron met magnetronschaal

Bij magnetron popcorn is olie niet nodig

Bereiding:
•

Neem de pan en zet ‘m op het vuur

•

Als de pan heet begint te worden doe je een eetlepel olie erbij en wacht je tot deze goed heet is geworden

•

Doe een laagje maïs over de bodem van de pan en doe de deksel erop

•

Wanneer de popcorn begint te poffen, schud je de pan af en toe zodat het popcorn niet aanbrandt en de maïs weer
onderin komt

(Bij magnetron popcorn stap 1-4 overslaan en de adviezen op de verpakking opvolgen)
•

Doe de popcorn in een schaal

•

Strooi zout over de popcorn

•

Eet smakelijk!

Vul hier je Smaakcijfer in:
Dits en Dats
De naam Popcorn komt van het geluid van poffende maïs! De maïskorrel zet uit doordat de inhoud heet wordt. De
harde schil probeert dit tegen te houden. Maar de schil scheurt toch, mét geluid: Pop!

Dits en Dats
Popcorn kan ook worden gemaakt in de magnetron. Dan heb je geen olie nodig om de maïs aan de buitenkant te
verhitten. Bij een kookplaat komt de warmte van beneden. In de magnetron worden door elektromagnetische golven de cellen in de maïskorrel in beweging gezet. Hierdoor wordt de inhoud heet.

Smaaklessen

naam:						

groep:

Special Product: Juice 007
Kopieerblad 12 / Bij les 5: Product in Stappen
De nieuwste 007: Special Agent James Bond
Voordat de nieuwste James Bond film in de bioscoop komt is er een heel proces aan vooraf gegaan.
De film is in verschillende stappen gemaakt in de productieketen, met de film zelf als eindproduct.
Het maken van de film noemen ze produceren. De stappen zijn bijvoorbeeld:
Je kunt dit proces vergelijken met het produceren
van een voedingsmiddel. Dat gaat ook in stappen. De productieketen van een voedingsmiddel
begint bij de landbouw en visserij. Landbouw is
akkerbouw, tuinbouw en veeteelt. Akkerbouwers
zijn boeren die, buiten op hun akker (stuk grond)
gewassen verbouwen. Bijvoorbeeld aardappels,
suikerbieten en kool. Bij tuinbouw hoort ook de
glastuinbouw. Dat is alles wat in kassen wordt
geteeld.

Special Product: Juice 007
Als voorbeeld gaan we kijken naar sinaasappelsap. Sinaasappels groeien niet in Nederland. Er moet dus veel gebeuren
voordat sinaasappelsap in de Nederlandse winkels ligt.
Bekijk de stappen van de productieketen van sinaasappelsap goed. Begrijp je alles wat er gebeurt?

Plukken

Transport

Groeien en
rijpen
Sorteren
Indampen
zodat het
geconcentreerd is

Schoonmaken

Verpakken
en
invriezen

Persen
Water
toevoegen
en
pasteuriseren

In pakken
doen

Transport

Verkopen
Smaaklessen

naam:						

groep:

Ei-inspectie
Kopieerblad 13 / Bij les 6: Puur Natuur?
Vergelijk met je mede-inspecteurs de verschillende soorten eieren.
Vul eerst de vragen in van de bovenste helft van het schema in, tot en met ‘Hoe smaakt het ei?’.
Daarna vul je de rest van de vragen in.

Ei 1

Ei 2

Ei 3

Type ei
Hoe ziet het ei eruit?
Hoe ruikt het ei?
Hoe voelt het ei?
Hoe smaakt het ei?
Wat kost het ei?
Wat hebben de kippen
gegeten?
Hoeveel ruimte hadden
de kippen in de stal
Hoeveel ruimte hadden de
kippen binnen en buiten?
Wat is er nog meer
speciaal aan dit ei?
Was er verschil in smaak tussen de eieren?

Vind jij de prijs van het ei een eerlijke prijs voor het werk van de boer? Waar hangt dat van af?

Denk jij dat het uitmaakt voor het milieu hoe de verschillende eieren worden geproduceerd?

Wat is het beste voor de kippen, denk je?

Nu je zoveel weet over de verschillende eieren, welke zou je kopen?

Smaaklessen

Ei 4

naam:						

groep:

Komkommer panel
Kopieerblad 14 / Bij les 6: Puur Natuur?
Vergelijk met je panel de twee soorten komkommers.
Vul eerst de vragen in van de bovenste helft van het schema in, tot en met ‘Hoe smaakt de komkommer?’. Vul daarna de
rest in.

Komkommer 1

Komkommer 2

Type komkommer
			
Hoe ziet de komkommer eruit?
			
Hoe ruikt de komkommer?		
Hoe voelt de komkommer?		
Hoe smaakt de komkommer?
			
Wat kost de komkommer?		
Is er gif gebruikt bij de
productie?
				
Waar komt de komkommer
vandaan?
		
Is er kunstmest gebruikt
bij de productie?
		
Hoe is de komkommer
verpakt?			
Wat is er nog meer speciaal
aan deze komkommer?

Was er verschil in smaak tussen de komkommers?

Vind jij de prijs van de komkommer een eerlijke prijs voor het werk van de boer? Waar hangt dat van af?

Denk jij dat het uitmaakt voor het milieu hoe de verschillende komkommers worden geproduceerd?

Nu je zoveel weet over komkommers, welke zou je kopen?

Smaaklessen

naam:						

groep:

Roerbaksoep!
Kopieerblad 15 / Bij les 7: Vers of Kant-en-klaar
Keukenspullen:

Ingrediënten (voor 8 personen):

Snijplank

300 gram kipfilet

Snijmes

2 eetlepels olie

Soeppan

peper, zout

Houten lepel

500 gram Hollands roerbakmix

Blikopener

6 kippenbouillontabletten

Soeplepel

1 klein blikje maïs

Voedingswaarde per kopje soep: 90 kilocalorieën
Bereiding:
•

Snijd de kipfilet in blokjes

•

Verwarm de olie in de soeppan

•

Verwam de olie in de soeppan en bak hierin de kip al roerend bruin

•

Strooi er zout en peper over

•

Voeg de groente toe en roerbak die een paar minuten mee

•

Giet er twee liter water bij

•

Voeg de kippenbouillontabletten toe

•

Kook de soep 5 minuten

•

Roer de maïs door de soep

•

Maak de soep op smaak met zout en peper

Vul hier je Smaakcijfer in:

Smaaklessen

naam:						

groep:

Soeptesten
Kopieerblad 16 / Bij les 7: Vers of Kant-en-klaar
Ga de soepen testen!

Zelf gemaakte soep

Soep uit blik

Hoe ziet
de soep eruit?

Hoe ruikt
de soep?

Hoe voelt
de soep aan
in je mond?

Hoe smaakt
de soep?

Vul hier je Smaakcijfer in:

Waarin verschillen de soepen?

Waarin zijn ze gelijk?

Welke soep vind je lekkerder? Waarom?

Smaaklessen

Soep uit een pakje

naam:						

groep:

Proefjes met toevoegingen
Kopieerblad 17 / Bij les 8: Het etiket in Geuren en Kleuren
Kleurstoffen maken eten iets mooier van kleur. Een product ziet er daardoor aantrekkelijker uit. Sommige producten
raken hun kleur kwijt als je ze verhit. In de industrie worden vaak chemische kleuren gebruikt. Deze zijn nagemaakt van
kleurstoffen uit de natuur. In wortel zit bijvoorbeeld de oranjegele stof caroteen. Die wordt in de industrie ook gebruikt.
Voorbeelden van producten met kleurstoffen zijn vruchtenyoghurt, limonadesiroop, snoep en jam.

Proef: kleuren uit de natuur
Met allerlei producten kun je andere producten kleuren. Een aantal voorbeelden is:
•

Kook wat verse spinazie. Maak er puree van. Voeg het toe en je product wordt groen.

•

Schil en kook een rode biet. Maar er puree van. Voeg het toe en je product wordt rood.

•

Neem tomaten- of paprikapuree. Voeg het toe en je product wordt oranje.

•

Neem geelpoeder, kurkuma of saffraan en meng het met wat water. Je product wordt geel.

Dits en Dats
Saffraan werd al in de oudheid in het Midden Oosten gebruikt om producten geel te kleuren. Het heeft ook een
bijzondere geur en smaak. Saffraan wordt gemaakt van de stampertjes van de krokus. Dit zijn hele kleine fijne
draadjes, waar je veel van nodig hebt. Saffraan is nog steeds heel duur.

Geurstoffen maken de geur van een product sterker. Geurstoffen die tegenwoordig worden toegevoegd zijn vaak
chemisch, maar vroeger bestonden er alleen natuurlijke versies! Echte vanille van een vanillestokje is heel duur. Daarom
hebben ze het chemisch nagemaakt. Het ruikt dan bijna hetzelfde. Voorbeelden van producten met geurstoffen zijn vruchtenyoghurt, limonadesiroop, snoep, worst en puddingpoeder.

Proef: geuren uit de natuur.
Ruik eens aan een echt vanillestokje. Vergelijk de geur met de geur van een zakje vanillesuiker of vanillepoeder.
Echte vanille wordt gemaakt van vanillestokjes.

Dits en Dats
De vanilleorchidee levert vanille voor voedingsmiddelen. Deze kan je ook gebruiken voor parfum. Madagaskar is één
van de grootste producenten van vanille. De peulen van de plant worden onrijp geplukt. Vervolgens worden ze verhit en daarna langzaam gedroogd. Hierdoor verandert de onrijpe vrucht in een zwart en glimmend vanillestokje met
een fijne geur en smaak. Hoewel er veel verschillende stoffen in vanille zitten, is de belangrijkste aromastof vanilline.
Omdat echte vanille erg duur is wordt deze synthetisch nagemaakt, van hout en kruidnagelolie.

Smaakstoffen worden gebruikt om aan voedingsmiddelen een bepaalde
smaak te geven of een smaak sterker te maken. Soms worden smaakstoffen
ook gebruikt om de koper te laten denken dat er veel van een bepaalde stof
in zit. Voorbeelden van producten met smaakstoffen zijn snoep, ijs, vruchtenyoghurt of limonadesiroop.

Smaaklessen

naam:						

groep:

Vervolg proefjes met toevoegingen
Kopieerblad 18 / Bij les 8: Het etiket in Geuren en Kleuren
Emulgatoren zorgen ervoor dat water en vet met elkaar kunnen mengen. Van nature mengen vet en water zich niet.
Giet maar eens wat slaolie in een glas water! Hoe een emulgator precies werkt kun je goed zien als je zelf mayonaise
maakt. In het eigeel zit een stofje, lecithine. Dit stofje zorgt ervoor dat de olie en het water (azijn) mengt. Voorbeelden van
producten met emulgatoren zijn halvarine, margarine, slasaus en mayonaise.

De mayonaise proef
•

Neem 1 dl water en 1 eetlepel olie. Meng de twee stoffen. Wat zie je?

•

Neem dan 1/2 dl azijn, 2 dl olie en een ei. Splits het ei eerst in de eidooier en het eiwit. Pak een vork en klop
de eidooier door de azijn. Flink blijven kloppen, totdat het geheel dik wordt. Doe nu langzaam de olie er
bij en blijf flink kloppen. De mayonaise wordt nu dik. De lecithine, het stofje uit de eidooier zorgt er voor dat
het water uit de azijn en het vet van de olie in heel kleine druppels gemengd blijven. Dat heet een emulsie.
De lecithine is de emulgator.

Verdikkingsmiddelen maken een product steviger en dikker. In toetjes zitten bijvoorbeeld meestal
verdikkingsmiddelen. Een voorbeeld van een verdikkingsmiddel is maïzena. Als je dit toevoegt aan water en goed roert
wordt het een dikker papje. Voorbeelden van producten met verdikkingsmiddelen zijn toetjes, ijs en slasaus.

De maïzena proef
Neem 1 eetlepel maïzena. Doe het in een bakje. Roer er langzaam 1 dl water door. Blijf goed roeren, anders krijg
je klontjes. Zoals je ziet wordt het papje dikker. Als je een vloeistof zoals bouillon wilt binden dan laat je dit eerst
aan de kook komen. Vervolgens voeg je langzaam het maïzenapapje toe. Blijf ook hier weer goed roeren, anders
krijg je klontjes. Het zetmeel uit de maïzena wordt nu gaar en je ziet dat je de bouillon een gebonden soep wordt.

Anti-oxidanten zorgen ervoor dat een product beschermd wordt tegen aantasting door zuurstof uit de lucht. Zuurstof
maakt dat voedingsmiddelen vaak bruin worden. Voorbeelden van producten met kleurstoffen zijn mayonaise, margarine
en appelmoes.

De appel/citroenproef
Een geschilde appel wordt na een tijdje bruin. Dat komt door de zuurstof in de lucht. Wij vinden dat de appel er
dan niet meer lekker uitziet. Als je een beetje citroensap op de appel doet, zal deze appel niet meer bruin worden.
Citroensap bevat vitamine C en dit is een antioxidant.
Er zitten ook vaak conserveringsmiddelen in producten. Deze stofjes zorgen ervoor dat producten langer houdbaar
zijn. Producten kan je ook op een natuurlijke manier conserveren. Door producten in zout of suiker te leggen wordt er
water aan de producten onttrokken waardoor ze minder snel bederven. Bijna alle houdbare producten bevatten
conserveringsmiddelen.

E-nummers zijn chemische toevoegingen die door de EU zijn goedgekeurd voor het gebruik in voedsel.
Alle toevoegingen op kopieerbladen 17 en 18 hebben E-nummers.

Smaaklessen

naam:						

groep:

Etiket Lezen
Kopieerblad 19 / Bij les 8: Het etiket in Geuren en Kleuren
Gebruik bij deze opdracht Dossierblad 14. Je ziet 4 etiketten met de letters
A, B, C en D. Lees de etiketten goed. Schrijf nu antwoorden in het schema.

A

B

C

D

Van welk product
is dit etiket?
Welk ingrediënt*
zit er het meest in?
Welke toevoegingen
zitten erin?
Hoeveel energie
zit erin?
Hoe is dit
product bereid?
Hoe is dit
product verpakt?
Welke informatie
staat er nog meer
op het etiket?

* De volgorde van de ingrediënten op een etiket heeft te maken met de hoeveelheden. Wat er het meest in zit staat vooraan, wat er het minst in zit staat achteraan.
Bekijk nog eens etiket B.
Welke gezondheidsinformatie staat er op dit etiket?

Wat is een allergie?

Welke allergische mensen moeten uitkijken voor deze kalkoenschnitzel?

Welke 2 gezondheidstips worden er onderaan etiket B nog gegeven?
1.
2.

Smaaklessen
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Zelf pasta maken
Kopieerblad 20 / Bij les 10: Smaakrestaurant en Smaakmuseum
Keukenspullen:

Ingrediënten (voor 4 personen):

Zeef

200 gram bloem

Plastic folie of pastamachine

0,5 theelepel zout

Deegroller

2 eieren

Deegradertje

1 eetlepel olijfolie

Pan
Vergiet

Voedingswaarde per persoon: 240 kilocalorieën
Bereidingswijze
•

Zeef de bloem met het zout

•

Doe alle ingrediënten in de kom en kneed er met je handen een bal van

•

Kneed de bal goed door totdat het niet meer plakt

•

Voeg, als het deeg te droog is, 1 eetlepel water toe

•

Maak het deeg plat met je hand of de deegroller tot het een dunne plak is

•

Verpak het deeg in plastic folie en laat het minstens 1 uur in de koelkast staan. (Als het deeg met een pastamachine
wordt uitgerold en gesneden, hoeft het niet te rusten)

•

Verdeel het deeg in drie á vier porties

•

Doe een beetje bloem op het werkvlak waarop je het deeg gaat uitrollen

•

Rol de porties deeg zo dun mogelijk uit (ca. 2 mm)

•

Snij het uitgerolde deeg met een deegradertje in lange smalle linten
van 0,5 - 1 cm breed voor tagliatelle. Of maak er leuke vormen van

•

Laat een grote pan water aan de kook komen. Doe er zout in

•

Doe de pasta er in, laat het weer aan de kook komen

•

Kook de pasta 2 tot 4 minuten, afhankelijk van de dikte

•

Laat de pasta goed uitlekken in een vergiet

•

Schep de pasta gelijk op het bord

Extra tips
•

Het is natuurlijk mogelijk een keukenmachine te gebruiken, maar met de hand kneden is leuker.

•

Hebben jullie geen pastamachine op school, dan kan je met de hand ook mooie pasta maken. Wat denk je van eigen
gemaakte vlindermacaroni of hartjespasta? Voordat je dit kan doen moet het deeg wel echt een uurtje rusten in de
koelkast!

•

Je kunt het deeg ook laten drogen. Gedroogd kun je het een paar dagen bewaren.

•

Je kunt in het kookwater van de pasta spinaziepuree doen, dan wordt de pasta groen.

Dits en Dats
Gebruik om plakkerige pasta te voorkomen geen olijfolie, maar roer regelmatig in de pan, en zorg ervoor dat de
pasta niet te lang kookt.

Dits en Dats
Hoe hoor je spaghetti te eten? Je houdt je vork in je linkerhand en prikt de spaghetti op de vork. Dan draai je de
spaghetti op de lepel in rondjes, totdat de spaghetti om de vork heen is gedraaid.

Smaaklessen
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Zelf pastasaus maken
Kopieerblad 21 / Bij les 10: Smaakrestaurant en Smaakmuseum
Keukenspullen:

Ingrediënten (voor 4 personen):

Knoflookpers

2 uien

Mesje

3 tenen knoflook

Snijplank

2 paprika’s

Koekenpan met deksel

6 tomaten

Houten lepel

olijfolie

Blikopener

2 blikjes tonijn (totaal 300 gram)
2 theelepels tijm
2 theelepels oregano
zout, zwarte peper
parmezaanse kaas, geraspt

Voedingswaarde per persoon: 200 kilocalorieën
Bereiding
•

Verwijder het velletje van de uien en de knoflook

•

Snijd de uien in kleine snippers

•

Snijd de tomaten en paprika’s in stukjes

•

Verwarm de olie in de pan

•

Fruit de gesneden uien glazig

•

Pers de knoflook er boven uit

•

Maak de blikjes tonijn open, giet ze af en bak de tonijn mee

•

Voeg de gesneden paprika’s toe en laat een paar minuten bakken

•

Voeg de gesneden tomaten toe

•

Voeg nu ook de tijm, oregano en peper toe

•

Goed roeren en met de deksel op de pan 3 minuten laten pruttelen

•

Druk de tomaten die nog niet kapot zijn kapot en laat alles nog even pruttelen

•

Doe er naar smaak nog zout en peper bij

Extra Tip
Je kunt geraspte parmezaanse kaas toevoegen. Het lekkerste is om dat zelf te raspen van een stuk.

Volgorde voor het bereiden van het pastamenu:
1) Eerst maak je de saus
2) Dan maak je de salade
3) Dan kook je de verse pasta. Dit duurt maar 2-4 minuten.
4) Dan doe je de pasta op een bord, de saus erover en de kaas erbij.
5) De salade doe je op een extra bordje.

Smaaklessen
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Zelf salade maken
Kopieerblad 22 / Bij les 10: Smaakrestaurant en Smaakmuseum
Keukenspullen:

Ingrediënten (voor 4 personen):

Vergiet

1 krop sla

Kom

100 gram rucolasla

Mesje

2 tomaten

Theelepel

0,5 komkommer

Vork

50 gram zwarte olijven zonder pit

Schaaltje

50 gram fetakaas
2 eetlepels tuinkers
4 eetlepels olijfolie
1 theelepel mosterd
3 eetlepels azijn
2 theelepels honing
peper en zout

Voedingswaarde: 139 kilocalorieën
Bereiding
•

Was de sla grondig

•

Scheur de blaadjes grof en droog ze in een theedoek, vergiet of in een sladroger

•

Meng de sla in een kom

•

Snijd het stuk komkommer in de lengte door en haal de zaadjes eruit (met een theelepel)

•

Snijd hem vervolgens in heel dunne plakjes. Leg ze op de sla

•

Snijd de tomaten in partjes en schik ze op de sla

•

Halveer de olijven en snijd de feta in heel kleine stukjes. Leg deze over de sla

•

Garneer de salade met de tuinkers

•

Meng alle ingrediënten voor de dressing

•

Giet de dressing op het laatste moment over de salade

Dits en Dats
Waarom moet je de dressing pas op het laatst over de sla gieten? Sla bestaat uit kleine cellen, deeltjes die je niet
ziet. Die houden het vocht in de sla vast. Daarom is verse sla lekker stevig, fris en groen en wordt oude sla slap en
gaat het hangen. Vergelijk een sla cel met een ballon. Als de azijn bij de cel komt, trekt die water uit de sla cel. De
azijn is als een speld, die de ballon lek prikt: Banggg! De sla wordt slap.

Dits en Dats
Waarom moet je sla drogen na het wassen? Neem een glas water en laat er druppels olie in vallen. Zoals je ziet
mengen water en olie zich niet. Droog je de sla, dan blijft de dressing beter hechten. Drogen van sla gaat het
beste in een sla- centrifuge of sladroger of anders met een theedoek.
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