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Voedsel produceren
TAAK 1
KENNISMAKENMET PLANTAARDIGE PRODUCTEN

Opdracht 1 De leerdoelen
Lees de leerdoelen.

In deze taak:
1. maak je kennis met verschillende plantaardige voedingsmiddelen.

In deze taak leer je:
1. dat het belangrijk is minder vlees en meer plantaardig voedsel te eten
2. uit welk deel van de plant groenten groeien.

Opdracht 2 Groente en fruit
a. Zoek op internet filmpjes over het maken van pastasaus. Bekijk twee filmpjes.
b. Er bestaan veel recepten voor pastasaus. Welke ingrediënten passen in een traditionele pastasaus?

aubergine tomaten
kaneel bosui
basilicum ui
knoflook courgette
bleekselderij wortel
radijs doperwten
bloemkool

c. Zet de juiste naam bij de groenten en kruiden.
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Je weet misschien dat fruit ontstaat uit een bloem. Bijvoorbeeld een appel. In het voorjaar staan alle
appelbomen in de bloei. Veel groenten ontstaan ook uit bloemen. Fruit en groenten die uit bloemen,
ontstaan heten vruchten.

d. Bekijk de foto. Welke kleur heeft de bloem van de

tomatenplant?
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e. Bekijk de afbeelding. Welke groenten zijn ontstaan uit bloemen?

KnoflookAubergine
Rode peperTomaat
CourgetteWortel
Rode bietKomkommer
PompoenAardappel
RadijsMaïs

f. Bekijk de afbeelding nog een keer. Noem drie groenten waarvan we de wortel eten.

1.

2.

3.
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g. Omcirkel de fruitsoorten die je kent.

h. Schrijf de nummers op van het fruit dat je kent en zet de naam erachter.

i. De granen van de foto worden in Nederland verbouwd. Tarwe wordt het meest verbouwd. Wat wordt
er gemaakt van tarwe?
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j. Welk onderdeel van de bosaardbei zit waar? Trek lijnen naar de juiste plaats in de tekening.

Opdracht 3 Groenten kweken
Veel groenten kun je zelf kweken.
a. Heb je wel eens zelf groenten gekweekt? Ja / Nee

Zo ja, welke groente?

b. Welk gerecht is er van de zelf gekweekte groente gemaakt?

c. Zoek op YouTube filmpjes over het starten van je eigen moestuin. Bekijk een filmpje.
d. Bekijk de foto. In een moestuin zijn vier elementen belangrijk. De aarde en de lucht zijn de eerste

twee elementen. Welke twee elementen zie je in de foto?

1.

2.

9

Taak 1 Kennismaken met plantaardige producten



e. Welke functie hebben regenwormen in de moestuin?

Gebruik Stappenplan Mindmapmaken.

f. Maak een mindmap van materialen en middelen die je nodig hebt om zelf groenten te kweken. Denk
ook aan de elementen die belangrijk zijn voor een tuin.

g. Lijkt het je leuk om je eigen groenten te kweken? Ja / Nee
Leg je antwoord uit.

Opdracht 4 Vaker plantaardig eten
a. Zoek op internet naar redenen om minder vlees te eten. Welke redenen kom je tegen? Of welke

reden weet je zelf al om minder vlees te eten?

b. Hoe vaak eet jij vlees?
Elke dag
Een paar keer per week
Een keer per maand
Nooit

c. Het is beter voor mens, dieren en aarde om minder vlees en meer plantaardig te eten. Voor de mens
is het gezonder, er worden minder dieren gefokt en er is minder stikstof-uitstoot. Dus is het beter
voor de aarde. Wat vind je hiervan?
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d. Welke reden om minder of geen vlees te eten vind je het belangrijkst? Zet ze op volgorde.

mens

dier

wereld

e. Leg uit waarom je voor deze volgorde gekozen hebt.

Opdracht 5 De wijktuin

Je ziet in sommige steden en dorpen wijktuinen. Mensen uit de wijk kunnen hier helpen en zelf groenten
oogsten. Wanneer je er werkt, kom je in aanraking met andere wijkbewoners.
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a. De overheid stimuleert projecten zoals een wijktuin. De overheid heeft hiervoor verschillende redenen.
Kruis de reden aan die jou het meeste aanspreekt.

Bewoners van verschillende culturen komen zo in aanraking met elkaar.
Bewoners leren elkaar beter kennen, waardoor er meer begrip is voor elkaar.
De overheid wil stimuleren dat mensen bewust met voedsel (en dus de aarde) omgaan.
De overheid wil stimuleren dat mensen meer bewegen. In de tuin is genoeg werk te doen.
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