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forward
Parcours

food 

Met keuze uit:
• van 10:00 – 12:00 of
• van 13:00 – 15:00

Bij elk onderdeel gaan we in groepjes 
aan de slag: We gaan dingen maken 
en opdrachten doen!

Hoe brengt jouw team het ervan af?!Voor kinderen in 
groep 7 & 8

24

 

maart

 

2020



De echte wintergroentes vangen een zomer lang de zomerzon. 
Ze bewaren die voor de winter: wist je dat kolen daarom boorde-
vol vitamine C zitten?

• Groentespreads, selleriesalade en humus maken & proeven
• Wintersla: herkennen & proeven: veldsla, winterpostelein, le-
pelblad (ging mee op de zeereizen!), witlof - van zaad tot salade
• Stevige winterse snackgroeten herkennen & proeven: peen, 
koolrabi, puntpaprika, knolselderij… Hoe winters zijn ze eigenlijk?
• Groente spotten of groente-kleur-beweegspel

Wintergroente 
en fruitfeest

We herontdekken de laatste jaren de enorme 
diversiteit aan granen, zaden en bonen. Ken 
je boekweit al, van de pannenkoeken? Je hebt 
vast wel eens gehoord over spelt, heb je wel 
eens haver, gerst, emmer of vlas gezien?

• Meel malen
• Zelf een boekweit crêpe bakken
• Granen & zadenkwartet
• Vlas pluizen – en wat vind je dan?

Noordelijke granen 
en zaden

We zijn te gast in de Melkfabriek in Bunne, 
een van de thema’s van vandaag is daarom 
natuurlijk zuivel!

In het noorden hadden veel dorpen vroeger 
een kleine melkfabriek, en het belangrijkste 
product was vaak: boter!  Die werd volop 
geëxporteerd, vaak naar Engeland!

• Zelf verse of gekarnde melk schudden tot…
• Zelf echte vanillevla maken
• Paar opdrachten over koeien & zuivel

Zuivel

Fermenteren is trendy & gezond. Vroeger was 
het heel normaal om zelf je zuurkool te maken, 
nu is het aan een hippe comeback bezig!
Met een jongere die haar eigen bedrijf met 
verse en kleurrijke zuurkool gestart is!

• Zelf zuurkool maken
• Proeven verschillende soorten en kleuren 
Zó lust je het vast!

Eigen zuurkool maken

Slot• Welke opdracht was het leukst?

• Hoe brachten jullie teams het 

ervan af?

• Verras je ouders - zij kennen dit 

vast nog niet!


