
Zo werk je met de verwerkingsopdrachten 

Hieronder ziet je een afbeelding van de laatste pagina van elk receptuur. Je 
kunt deze verwerkingsopdrachten gebruiken om de tijd aan het einde van de 
les nuttig te gebruiken. De pagina met verwerkingsopdrachten bestaat uit 
vier onderdelen:  
▪ Wat smaak lekker bij deze 

▪ Geef je mening 

▪ Hoe vaak eet je dit? 

▪ Woordzoeker 

Smaak 
Midden in de heuristiek staat het gerecht wat 
vandaag is bereid of bereid gaat worden. In 
dit geval staat er dus ‘salade’. De bedoeling is 
dat de leerling op de lege velden zaken 
opschrijft die hij lekker vindt bij het gerecht in 
het midden. Door deze oefening leert de 
leerling verschillende gerechten te 
combineren. In dit geval zou er in de omringende velden bijvoorbeeld kunnen 
worden ingevuld: gebakken kipfilet, gebakken aardappelen, macaroni met 
tomaat en gehakt, etcetera. Het is interessant als de leerlingen eerst 
zelfstandig de oefening doen en de resultaten daarna klassikaal te 
behandelen. 
Mening 
Bij het eerste onderdeel geeft de leerling zijn mening hoe lekker hij dit 
gerecht vindt. Dit doet hij door een kruisje te zetten op het cijfer dat hij vindt 
dat dit gerecht qua smaak zou moeten hebben. 
Het volgende onderdeel geeft geen goed inzicht in het begrip wat de 
leerlingen hebben in wat nu gezond of ongezond is. De leerling zet wederom 
een kruisje op het cijfer van zijn keuze. 
Hierna volgt de smaaktest. Het doel van de smaaktest is om het vermogen 
om verschillende smaken te herkennen en te leren waarderen. Het invullen is 
simpel hoe zoeter een gerecht is is dichter het kruisje gezet wordt bij zoet. 
Bevat het gerecht geen enkele zoete toon zet het kruisje dan bij ‘niet zoet’. 
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Soms weten de leerlingen niet wat bitter is. Voorbeelden zijn natuurlijk bier 
en witlof. 
Hoe vaak eet je dit? 
Dit onderdeel is eigenlijk een nuancering van het, ‘gezond - ongezond’ 
verhaal. Een salade kan je best elke dag eten, één of twee keer in de week 
kun je best een kleine pizza eten, maar zoiets als een slagroomtaart moet je 
natuurlijk alleen op feesten en speciale gelegenheden eten. Vaak hebben de 
leerlingen een aardig inzicht in deze materie, hebben ze dat niet dan geeft 
deze oefening een mooie aanleiding voor een onderwijs-leergesprek.

Woordzoeker 
Als er nog een paar minuten over zijn aan het 
einde van de les dan kun je de leerlingen de 
woordzoeker laten invullen (leerlingen die 
niets te doen hebben gaan meestal klieren). 
De meeste leerlingen vinden dit 
verbazingwekkend leuk, vooral als je er een 
competitie van maakt. In de woordzoeker 
vullen de leerlingen alleen de ingrediënten 
van het behandelde receptuur in. Sommige 
woorden passen er niet in, het woord 
‘paprikapoeder’ heeft bijvoorbeeld dertien 
letters. Negen letters is de limiet van de tabel. 
Dit woord staat er dus niet in. Van 
‘hardgekookt ei’ staat alleen het ‘ei’ erin. Je 
kunt de regels natuurlijk gerust naar jouw 
eigen voorkeur veranderen. In deze 
woordzoeker zijn dus zes van de ingrediënten te vinden.  
Veel succes en onderwijsplezier!
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