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Jullie Kok
Een goede kok kan toveren met Smaak. Weet jij wat een kok precies 
doet? Dit is hét moment om alles te vragen wat je maar wil weten. 
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Waarom moeten koks een koksmuts op? 

Wat is een buis? 

Wat betekent ‘mise en place’?

Welk eten vindt jullie kok het lekkerst?

 Heb je meer vragen, schrijf ze hier op en stel ze:

Naam kok:



Proef de
basissmaken
Even ons geheugen opfrissen. Hoe zat het ook alweer met de basissmaken?

Vul hieronder in wat je proeft 

Beker 1

Beker 2

Beker 3

Beker 4

BEKER 5
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Proeven met al je 
zintuigen!
Wist jij dat je niet alleen met je tong proeft? Je proeft ook met je neus, je ogen én je oren! 

Vul hier je proefervaringen in

 Product 1 Product 2 Product 3

Hoe Smaakt het?

Maakt het geluid?

Vind je het lekker?
   
Wat denk je dat het is? 

Hoe ziet het eruit?

Hoe ruikt het?
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Proeven met al je 
zintuigen!

Het echte proefwerk gaat beginnen! We gaan smaakonderzoek doen. 
De professor wil graag weten welk verschil je proeft tussen 
de volgende producten. 

Vul hier je proefervaringen in

 Product 1 Product 2 Product 3

Wat proef je?

Hoe smaakt het?

Maakt het geluid?

Vind je het lekker?
   

Hoe ziet het eruit?

Hoe ruikt het?
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Het Smaakpanel 
Proef jij het verschil?



Het Smaakpanel
Ken je deze al?
Nu is het tijd om nieuwe smaken te proeven. De kok heeft nieuwe producten meegenomen. 
Weet jij wat het is?

Vind je het lekker? 

Heb je deze groenten of fruit thuis wel eens gegeten?
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Wat proef je?

Hoe Smaakt het?

Hoe ziet het eruit?

Vul hier je proefervaringen in

 Product 1 Product 2 Product 3

Hoe ruikt het?

Maakt het geluid?



Het Smaakpanel
Ken je deze al?

Smulrecept
Hebben jullie al trek gekregen van al die leuke proefjes? 
In dit proefje gaan jullie zelf een smulrecept maken! Heb jij ooit wel eens 
guacamole geproefd? 

 
Hoe smaken de waanzinnige wraps met guacamole?

Vind je het lekker?

9

Ingrediënten (voor 30 pers.) 

•  8 eetrijpe avocado’s
•  13 tomaten
•  3 rode paprika’s
•  2 sjalotjes
•  2 takjes koriander
•  1 krop ijsbergsla
•  12 volkoren tortilla’s
•  zout en peper
•  3 eetlepels citroensap
•  bakje kiemen
•  chilipeper, zout en peper naar smaak

•  tapasprikkers

Wat moet je doen? 

Schil de avocado’s, verwijder de pitten en pureer de avocado’s met een vork. 

Maak de tomaten en paprika’s schoon en snijd in hele kleine stukjes. Snij de 

sjalotjes in kleine stukjes en hak de verse koriander in kleine stukjes. Meng alles 

door elkaar en doe er citroensap, zout en peper (naar smaak) bij.

Leg 1 tortilla op de snijplank. Doe 3 eetlepels van de vulling op de tortilla. Doe 

er wat slablaadjes en kiemen bovenop. Rol de tortilla op. Snijd de tortilla in 

stukjes van 2 cm breed. Maak de tortillarol vast met een tapasprikker. Herhaal 

dit voor de andere tortilla’s. Eet smakelijk!

Benodigdheden 
 
vork 
mesje
snijplank
tapasprikkers

Wist je dat de 
avocado een grote 
groene vrucht is 
die groeit aan een 
advocaatboom? 

Een avocado is dus 
een vrucht en geen 
groente! 
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KUN JIJ PROEVEN WAT 
LEKKER EN GEZOND IS?


