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  SAMENVATTING KOOKWORKSHOP
In deze les leren de leerlingen iets te maken van het 
voedsel dat ze anders weggegooid zouden hebben. 
Van oud brood worden bijvoorbeeld wentelteefjes 
gemaakt en overrijpe groente wordt ingemaakt. 
Zo leren ze door het zelf te doen dat ‘gered’ 
voedsel heerlijk smaken kan en dat je voedsel 
ook langer houdbaar kan maken met behulp van 
conserveringstechnieken.

   DUUR
Een middag

  LESDOELEN

Na de les...

  Kunnen leerlingen proeven/ruiken/zien wanneer 
voedsel wel of niet meer te eten is;

  Hebben leerlingen ontdekt dat je kan koken met 
voedsel dat anders verspild zou worden (en dat het 
best lekker is);

  Hebben leerlingen kennis gemaakt met 
conserveringstechnieken die ervoor zorgen dat 
voedsel langer houdbaar gemaakt kan worden;

  Hebben leerlingen zelf iets bereid dat ze op 
kunnen eten;

  Hebben leerlingen een recept stap voor stap 
uitgevoerd;

  Hebben leerlingen kennis gemaakt met 
verschillende kooktechnieken: bakken, raspen, 
schillen e.d.

  VOORBEREIDING
Zet alles zoveel mogelijk klaar. Zorg dat er op 
meerdere tafels in kleinere groepen gekookt 
kan worden (onder begeleiding van een ouder). 
Afhankelijk van wat er meegebracht wordt (of je 
zelf meebrengt), worden de recepten gekozen. Zorg 
ervoor dat er in ieder geval recepten gekozen worden 
waar de leerlingen zowel:

  Voedsel langer houdbaar maken 
(conserveringstechniek toepassen);

  Iets lekkers maken van voedsel dat anders 
weggegooid zou worden.

TIPS

De recepten vind je op het lesmateriaal.

Neem zelf de ingrediënten en benodigdheden mee 
waarmee één van de recepten sowieso gemaakt kan 
worden, mochten de leerlingen te weinig of niets 
meebrengen.

Je hoeft niet alle recepten te gebruiken. Kies er een 
aantal uit waarvoor voldoende spullen en meegeno-
men ingrediënten beschikbaar zijn. 

N.B.: houd rekening met eventuele allergieën van de 
leerlingen en deel deze leerlingen in bij een recept 
dat zij én kunnen maken én mogen eten.
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  BENODIGDHEDEN

  De spullen die de kinderen mee hebben gebracht;

  Ingrediënten, afhankelijk van wat je gaat maken;

  Inductieplaten/gaspitjes;

  Staafmixer/mixer;

  Oven;

  Koelkast;

  Verschillende pan(nen);

  Kookgerei, zoals pollepels, gardes e.d;

  Borden;

  Bestek;

  Schaaltjes e.d.;

  Kommen;

  Glazen potjes die je steriliseert;

  Bakpapier;

  Eén ouder per groepje;

  Invulbriefje dat bij de les hoort.
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LESBRIEF
 

KERN

Laat de leerlingen de spullen die ze hebben meegenomen al in de ochtend op 
een tafel leggen. Laat ze het briefje invullen en het erbij laten leggen. Dan kan er 
bekeken worden wat er mee gedaan kan worden.

Start de les met het bekijken van al het voedsel en voedselproducten die er 
meegenomen zijn. Bespreek kort waarom de kinderen dat hebben meegenomen 
en of ze het in deze vorm zouden eten. Er kan gekozen worden om kinderen te laten 
proeven, bijvoorbeeld van een overrijpe banaan. Ze kunnen dan het bruine deel en 
het niet-bruine deel proeven.  

Vertel dat ze vandaag het volgende gaan leren:

  Jullie gaan technieken leren om voedsel langer houdbaar te maken;

  Jullie gaan leren om van voedsel dat je anders weg zou gooien, nog iets lekkers 
te maken;

  Jullie gaan leren koken!

Vertel de leerlingen hoe ze dat gaan doen en welke afspraken jullie daarbij hanteren. 
Wat mogen de leerlingen wel, wat niet? Er staan immers hete pannen e.d. op de 
tafels. Zorg dat de leerlingen weten dat ze het recept stap voor stap moeten volgen.
 
Als er veel fruit meegenomen is, zijn deze recepten geschikt:
# smoothies
# bananenbrood
## jam (CT: inmaken)
## gedroogd fruit (CT: drogen)
# appelmoes
 
Als er veel groenten meegenomen zijn, zijn deze recepten geschikt:
## pickles (CT: inmaken)
## groentechips (CT:  drogen)
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# soep
# frittata
## gefermenteerde groente (CT: fermenteren)

Als er oud brood meegenomen is, zijn deze recepten geschikt:
# tosti’s
# broodpudding
# wentelteefjes

Als er aardappelen meegenomen zijn, zijn deze recepten geschikt:
# rösti
# iets lekkers maken van voedsel dat anders weggegooid zou worden

## voedsel langer houdbaar maken (conserveren)

*CT staat voor de conserveringstechniek 


