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Groep 8
Wat proef ik?

De kinderen bereiden bijzondere dips met groente 
en testen hun smaakpapillen.

Materiaal:
• Ingrediënten voor de groentedips: zie de

recepten op kopieerblad 8a

• Volkorenbrood of schijfj es komkommer om

mee te dippen

• Schaaltjes, mesjes, eetlepels, theelepels,

snijplanken, vergiet, rasp, hoge maatbekers en

een staafmixer

• Kopieerblad 8a voor ieder groepje één recept

van het blad

• Kopieerblad 8b voor ieder kind vier keer

Inleiding
Laat de kinderen ervaringen uitwisselen over groente 

als broodbeleg. Doen ze wel eens groente op brood? 

Welke soorten groenten kun je allemaal op je brood 

doen? Ze zullen waarschijnlijk gangbare groenten 

noemen als komkommer, (kers)tomaat, wortel en sla. 

Bedenk met de kinderen nog meer manieren waarop 

groente op brood kan worden gedaan.

Vandaag gaan de kinderen in groepjes aan de slag met 

groentedips voor op brood. Ze gebruiken groente waar 

ze misschien niet zo gauw aan zouden denken! Het is 

dus een goede test voor je smaakpapillen. Verdeel de 

klas in vier groepen. Ieder groepje maakt één van de 

recepten van kopieerblad 8a. Het is de bedoeling dat 

ze de ingrediënten geheim houden voor de andere 

groepjes! Zet dus schotten of iets dergelijks tussen de 

vier groepjes of laat ze op verschillende plekken in de 

school hun dips maken. 

 (Tip: extra assistentie van volwassenen is misschien 

handig!) 

Kern
Aan de slag
De kinderen snijden de groente volgens het recept. 

(Tip: Als er één staafmixer aanwezig is, is het handig 

om ieder groepje hun voorbereide ingrediënten in een 

hoge maatbeker te laten doen in afwachting van hun 

beurt.)

Proeven en raden
Geef ieder kind in de klas een stukje brood of stukje 

komkommer met de groentedip van groepje 1. De 

kinderen proberen te proeven en te ruiken welke 

groente ze menen te proeven in de groentedip en 

kruisen deze aan op kopieerblad 8b. Verder vertellen 

ze wat ze van de smaak van de groentedip vinden. 

Daarna verklapt het groepje welke soorten groente er 

in de dip zaten. Hoeveel hadden ze goed geraden? Zijn 

ze verrast? Zo wordt ook de groentedip van groepje 2, 

3 en 4 geproefd.

Afsluiting
Kunnen de kinderen nu de volgende vragen 

beantwoorden:

• Welke groentedip zou jij mee willen nemen naar

school?

• Kun je ook dips bedenken met fruit?

Extra
Reclame maken

 Laat de kinderen doen alsof ze producenten zijn van 

de door hen gemaakte groentedip. Ze ontwerpen 

een reclameposter voor hun groentedip of een 

reclame voor op de televisie.

Salade maken

Laat de kinderen met dezelfde ingrediënten  

een salade maken. Ze mogen verrassende nieuwe  

combinaties bedenken. Zijn de soorten nu beter te  

 herkennen?

Smaakmissie ‘Groente’

 Meer leren over groente? Doe de lessenserie 

Smaakmissie ‘Groente’ en help de journalist met 

zijn groentekatern voor de krant! Deze verdiepende 

lessen zijn voor groep 7 en 8. Ze zijn gratis 

beschikbaar via www.smaaklessen.nl/lesmateriaal.

groepsgesprek, proeven, uitwisseling



Houd een week lang bij wat je aan groente en fruit eet en drinkt op school. Vul het vak in van de dag dat je deze les 

krijgt. Leg daarna de tabel in je laatje. Vul de tabel de volgende vier dagen ook in. 

Maandag
 

Dinsdag
 

Woensdag
 

Donderdag 
 

Vrijdag

 
Wat kan ik verbeteren?:
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Kopieerblad 7
Een week groente en fruit eten

Kopieerblad 8a

Groene gruwel

 Ingrediënten 

 • 60 gram diepvries spinazie

 • 1 groene paprika

 • 1 teentje knofl ook

 • 1 eetlepel pijnboompitten

 • 1 eetlepel olijfolie

 • 1 eetlepel geraspte oude 30+ kaas

 • 1 theelepel citroensap

Snijplankje, mesje, eetlepel, theelepel, staafmixer, hoge 

maatbeker, schaaltje 

Laat de diepvriesgroente ontdooien. Maak de paprika 

schoon en snijd hem in stukken. Pel het teentje 

knofl ook. Pureer de groente met de knofl ook, de 

pijnboompitten, de olie, de citroensap en de geraspte 

kaas met een staafmixer klein in de maatbeker. Voeg wat 

water toe om de dip wat smeuïger te maken. Doe de dip 

in een schaaltje.

 

Na bereiding direct serveren!

Waanzinnige worteldip

 Ingrediënten

 • 100 gram hüttenkäse

 • 1 winterwortel

 • 1 theelepel mosterd

 • 1 theelepel citroensap

Snijplankje, mesje, eetlepel, theelepel, rasp, schaaltje

Wrijf de hüttenkäse een beetje glad met een lepel. Schil 

de peen met een mesje en rasp hem fi jn. Meng de 

geraspte wortel door de hüttenkäse in een schaaltje en 

maak de dip op smaak met wat mosterd en citroensap.  

Na bereiding direct serveren!

Knalroze bietendip

 Ingrediënten

 • 400 gram bieten (gekookt)

 • 1 theelepel komijn

 • 2 theelepels citroensap

 • 1 takje munt

 • 1 theelepel peterselie

 • 125 ml magere Griekse yoghurt

Snijplankje, mesje, hoge maatbeker, theelepel, 

staafmixer schaaltje

Halveer de bieten met een mesje. Doe 125 milliliter 

yoghurt in de maatbeker. Voeg de bieten, komijn, 

citroensap, munt en peterselie toe. Pureer alles met de 

staafmixer. Doe de dip in een schaaltje. 

Na bereiding direct serveren!

Vurige vlamdip

 Ingrediënten

 • 250 gram gegrilde paprika’s uit pot

 • 1 teentje knofl ook

 • 4 gepelde halve walnoten

 • 1 theelepel komijn

 • 1 theelepel chilipoeder

 • 1 theelepel citroensap

Snijplank, mesje, theelepel, staafmixer, hoge maatbeker, 

schaaltje

Snijd de paprika’s in stukken. Pel het teentje knofl ook. 

Pureer de walnoten met de knofl ook met een staafmixer 

in de maatbeker. Voeg de stukken paprika, de komijn, 

citroensap en de chilivlokken toe en pureer alles fi jn. 

Voeg wat water toe om de dip wat smeuïger te maken. 

Doe de dip in een schaaltje.

Na bereiding direct serveren!
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Colofon
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Paprika

Pompoen

Sperzieboon

Tomaat

Wortel

Sla

Broccoli

Ui

Asperges

Prei

Radijs

Spinazie

Komkommer

Rode kool

Taugé

Spruitjes

Bieten

Selderij

Tuinkers

Bloemkool

Kopieerblad 8b
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Proef de dip. Wat proef je? Kruis aan!

Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit- en groente
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Bieten




