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Les 6 Kijken in de keuken 

PresentatieOPdracht 1 – een KijKje in de KeuKen van …

Geef aan uw medecursisten in een presentatie van 5 minuten een kijkje in de keuken van een land dat u goed 

kent. Behandel de volgende punten:

•	 Heeft dit land een rijke keuken?

•	 Wat zijn belangrijke kenmerken van deze keuken?

•	 Kun je die kenmerken verklaren vanuit de cultuur/religie van dit land?

•	 Wat zijn typische ingrediënten in deze keuken? (laat plaatjes zien)

•	 Is deze keuken erg veranderd in de afgelopen 200 jaar?

Zoek zelf informatie over de keuken van het land van uw keuze. Let erop dat u niet te veel nieuwe woorden 

gebruikt en zorg dat de betekenis van de woorden die u gebruikt voor iedereen duidelijk is.

PresentatieOPdracht 2 – de aardaPPeL

De Nederlanders beschouwen de aardappel als volksvoedsel nummer 1. Maar is die aardappel wel zo oer-

Hollands? U gaat hierover een presentatie geven van 5 minuten voor uw medecursisten.

U kunt in uw presentatie aandacht besteden aan de volgende vragen:

•	 Hoe is de aardappel in Nederland terechtgekomen?

•	 Sinds wanneer eten de Nederlanders aardappelen?

•	 Wat aten ze voordat de aardappel naar Nederland kwam?

•	 Hoe komt de aardappel aan zijn naam?

•	 Tot welke familie behoort de aardappelplant?

•	 Is de aardappel ook zo populair in uw land?

U kunt in uw presentatie de volgende informatie gebruiken:

- Azteekse naam: chi-potatl; Inca naam: papa

- Nederlandse naam: aard-appel vroeger gebruikt voor vruchten op de grond (bv. meloen, pompoen) en 

eetbare knollen (knol = deel van een plant onder de grond in de vorm van een bol)

- Familie van tomaat, paprika en tabak

- Afkomstig uit Zuid-Peru; daar al gegeten in 4500 voor Christus

- Vanuit Zuid-Amerika (Peru of Chili) naar Europa gebracht door Spaanse ontdekkingsreizigers in 1536, niet 

om te eten, maar ter decoratie

- Door monniken van Spanje naar andere Europese landen gebracht

- Eerst in kloosters; niet populair bij boeren, omdat de plant giftig is

- Eerst vooral voor armen en varkens, later pas volksvoedsel; gebruikt als voedsel voor zeelui vanwege 

vitamine C

- Erkend als voedsel in 1727; in de 18e eeuw gebruikt toen er weinig graan was

- Eind 18e eeuw aten mensen 1 kilo per dag, nu 100 gram per dag

- Ca. 4000 rassen, waarvan 200 in Nederland en België

- Minder gebruik van land en water dan voor pasta en rijst
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PresentatieOPdracht 3 – Kaas

Een bruine boterham met dungesneden plakjes kaas. Zo ziet de Nederlandse lunch eruit. U gaat voor uw 

medecursisten een presentatie van 5 minuten geven over (Nederlandse) kaas. U kunt in uw presentatie aandacht 

besteden aan de volgende punten:

•	 Hoe wordt kaas precies gemaakt? Beschrijf het proces van melk tot eindproduct.

•	 Wat voor soorten kaas kent Nederland? 

•	 Is het een typisch Nederlands product? Waarom?

•	 Sinds wanneer maken Nederlanders kaas?

•	 Is kaas gezond?

•	 En pindakaas, wat is dat? Ook typisch Nederlands?

U kunt in uw presentatie gebruikmaken van de volgende informatie:

- Maken van kaas: 

· melk + stremsel = afkomstig uit maag van kalf of kunstmatig gemaakt

· brokjes samenpersen > meikaas

· meikaas in zout water doen > zorgt voor stevigheid, smaak, houdbaarheid en korst

· kaas laten liggen: 4 weken (jonge kaas) tot 1 jaar (oude kaas)

- 100 gram kaas bevat: 3,5 gram zout; ca. 25 gram vet

- Gaten in kaas door gas

- Soms met kruiden (bv. komijn door komijnekaas)

- Waarschijnlijk al 6000 jaar oud (volken zonder vaste woonplaats namen melk in dierenmagen mee)

- In Nederland zeker al sinds 800 voor Christus; in de Gouden Eeuw wordt Nl. bekend als kaasland

- Nederland produceert 660 miljoen kilo; 498 miljoen voor export; 14,6 kilo per jaar per Nederlander

- Bekende Nederlandse kaassoorten:

· Edammer: kleine bollen van ca. 1,7 kilo

· Goudse kaas: wiel van ca. 15 kg

· Leidse kaas: gemaakt van melk + karnemelk en komijn

· Boerenkaas (= minder zout dan fabriekskaas)

· Graskaas: jonge kaas, gemaakt in het voorjaar als koeien gras eten

- Pindakaas: 

· Gemalen pinda’s; alleen plantaardige vetten (= vetten van planten)

· Komt uit de VS

· Naam komt waarschijnlijk uit Suriname

· De naam ‘boter’ mag in Nederland alleen gebruikt worden voor roomboter

· Veel gegeten in VS, Canada, Turkije, VK, Nederland, Suriname en Duitsland

PresentatieOPdracht 4 – BeLgië – nederLand – de Lage Landen – vLaanderen

Hoe heeft het gebied dat we nu Nederland en België noemen zich eigenlijk ontwikkeld? U gaat deze vraag 

beantwoorden in een presentatie van 5 minuten voor uw medecursisten. U kunt aandacht besteden aan de 

volgende punten:

•	 Wat bedoelen we met de term ‘Lage Landen’? Welke landen zijn dat?

•	 Sinds wanneer is Nederland een land? En België?

•	 Waarom spreken de mensen in Vlaanderen Vlaams/Nederlands en geen Frans?

•	 Volgens de tekst ontbrak er in de 17e eeuw in de Lage Landen een sterke centrale leiding. Hoe was de 

macht dan verdeeld? Wie had de macht? Was er geen centraal bestuur? Was er geen parlement in Den 

Haag?
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U kunt informatie gebruiken uit Het Groene Boek en de Tweede ronde en ook de informatie hieronder:

- 1568-1648: 80-jarige oorlog: verzet tegen Spaanse koning

- 1581: Republiek der (Zeven) Verenigde Nederlanden (internationaal erkend vanaf 1609):

· Staten hadden veel macht; belangrijke besluiten moesten unaniem worden genomen

· Meeste besluiten werden genomen door Holland; andere staten financieel afhankelijk van Holland

· Johan van Oldenbarnevelt (van Holland) belangrijkste leider

· Grote verschillen tussen noorden en zuiden

- 1815: Verenigd Koninkrijk der Nederlanden

- 1830: België als onafhankelijke staat

- 1848: parlement (macht verdeeld tussen koning en parlement)
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