
Het B-Bot.nl Wereldvoedseldag Spel  

Welk gerecht hoort bij welk land? Hoe ziet dat gerecht eruit? 
Welke vlag hoort bij welk land? Met dit spel leren kinderen van 
groep 5 tot en met 8 het allemaal. 

Maak het Wereldvoedseldag Spel:
Knip de kaarten uit. Maak een stapel van de kaartjes met de namen 
van de landen. Plaats de andere afbeeldingen in willekeurige 
volgorde onder een Transparante mat of in de Transparante Pocket 
mat.

Spelregels:
Bekijk alle afbeeldingen van het spel en laat de kinderen de Bee-Bot 
programmeren. Draai een kaartje om van de stapel met 
landennamen. Laat de kinderen de juiste combinatie van de vlag 
van het land, de naam van het gerecht en de afbeelding 
programmeren. Als leerkracht kun je na het maken van een juiste 
combinatie de bijgevoegde teksten voorlezen.
Extra moeilijk: 
Je kunt als leerkracht het land aanwijzen op de landkaart, 
vervolgens kunnen de kinderen de juiste combinatie 
programmeren.

Nog meer tips om het programmeren moeilijker te maken:
• De Bee-bot mag alleen maar linksaf en vooruit
• De Bee-Bot mag niet naar rechts
• De Bee-Bot mag niet over .. (noem een bijvoorbeeld een land)

Let op: deze kaartjes passen precies in de transparante pocket mat. Knip ze 
dus iets kleiner uit als jullie er voor kiezen om de kaartjes te lamineren.

Veel speelplezier!

http://B-Bot.nl


België - Friet
De naam van friet of patat is afgeleid van de woordcombinatie patates frites; 
Belgisch-Frans voor 'gefrituurde aardappelen’. In België zou de geschiedenis van 
friet beginnen rond 1680. De inwoners van Namen, Andenne en Dinant hadden toen 
de gewoonte om te vissen in de Maas en de kleine visjes die ze er vingen in olie te 
bakken. Tijdens vorstperiodes of bij gevaarlijke stromingen werd het echter riskant 
om te vissen. Als alternatief sneden de inwoners aardappelen in de vorm van kleine 
visjes, die ze dan eveneens in de olie bakten.

China - Bami
Bami (soms geschreven als bahmi of bamie) is, oorspronkelijk, 
een Chinees ingrediënt. "Ba" (ook wel "bak") betekent vlees, en "mie" is de naam 
voor een soort noedels gemaakt van tarwe. De bami die wij eten bij de Chinees is 
heel anders dan de oorspronkelijke bami, onze bami is “Europees” gemaakt.

Denemarken - Smørrebrød
Smørrebrød ("boter en brood") is een traditioneel Deens lunchgerecht dat 
doorgaans bestaat uit een beboterde snee roggebrood, die met een uitgebreid beleg 
van saus, kaas, vlees, vis, rauwkost en/of andere voedingsmiddelen versierd wordt. 
Dit zorgt niet enkel voor een gevarieerde smaak, maar ook voor een aantrekkelijk 
uiterlijk. Door het uitgebreide beleg is het brood zelf vaak niet of nauwelijks te 
zien.

Duitsland - Currywurst
Currywurst is naast de bratwurst een van de meest gegeten worsten in Duitsland. 
Op veel drukke plekken, warenmarkten en Weihnachtsmarkten is wel een verkoper 
van deze worst te vinden. De worst wordt gegrild, daarna in stukken gesneden, 
voorzien van kerriepoeder en -saus en daarna op een kartonnen bordje geserveerd. 
Anders dan bij bratwurst wordt de currywurst niet standaard met een broodje 
gegeten. Vaak heeft men de keuze uit een portie friet of een broodje. Dit broodje 
wordt dan vaak gebruikt om in de saus te ‘dopen'.

 
Groot-Britannië - Fish and Chips
Fish and chips is een typisch Britse maaltijd die bestaat uit in beslag gedoopte 
en gefrituurde vis in combinatie met gefrituurde dikke frieten. Dit gerecht wordt 
gegeten met azijn en zout. De fish and chips werd vroeger over het algemeen in een 
krant gewikkeld meegenomen. Tegenwoordig is dit niet meer mogelijk (het eten 
kan besmet raken met chemicaliën uit de inkt van de krant), dus wordt de snack 
verpakt in speciaal papier, vaak bedrukt alsof het krantenpapier is. 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Ethiopië - Injera
Injera is een pannenkoek-achtig brood gemaakt van teff-meel. Om injera te maken 
mengt men bloem met water en laat dat enkele dagen gisten. Hierdoor krijgt de 
injera een zurige smaak. Dan wordt het in platte koeken gebakken. 
Als bovenlaag gebruikt men een keuze aan stoofschotels, soms salades. Injera 
wordt met de rechterhand gegeten. Men scheurt kleine stukken af van een grote 
koek in het midden van de tafel en gebruikt die om de stoofschotel en de salade 
vast te nemen. Na afloop heeft de injera een deel van het vocht en de smaak van 
het voedsel in zich opgenomen en wordt hij zelf ook opgegeten. De injera is dus 
bestek, bord en voedsel tegelijkertijd.

 
Frankrijk - Croissant
Een croissant (Frans voor wassende maan) is een typisch Frans ontbijtbroodje, van 
gerezen zoet bladerdeeg dat voor het bakken in de vorm van een halve maan wordt 
gerold. Een op de croissant lijkend baksel wordt van oudsher Kipferl genoemd en is 
in de 13e eeuw ontstaan in Oostenrijk. 

Italië - Pizza
De pizza is een Italiaans gerecht. Het bestaat uit een bodem van deeg, de 
pizzabodem, waarop voedingsmiddelen zoals kaas, tomaten, olijven, champignons, 
groenten en vlees gedaan worden. De pizza wordt in een oven gebakken. 
De oorsprong van de pizza ligt in het Middellandse Zeegebied. In veel landen rond 
de Middellandse Zee worden al duizenden jaren ronde broden gebakken, die als 
borden dienden. Je mocht toen je bord dus opeten. 

Japan - Sushi 
Sushi is een gerecht uit de Japanse keuken met een doorsnede van enkele 
centimeters. Het bestaat altijd uit (afgekoelde) gekookte rijst en vaak ook uit 
zeewier en is met rijstazijn gezuurd. Dit wordt gecombineerd met andere 
ingrediënten zoals vis of zeevruchten, gebakken ei, groenten en soms 
tropische vruchten. Sushi kan bereid worden met ofwel bruine of witte rijst. 
Sushi wordt vaak bereid met rauw zeevoedsel. 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Mexico - Burrito
Een burrito is een Mexicaans gerecht dat zijn oorsprong heeft in het noorden 
van Mexico . Deze delicatesse van de Mexicaanse cultuur bestaat uit een tortilla, 
vervaardigd uit tarwebloem, meestal gevuld met bonen en vlees (meestal gehakt 
of kip, soms ook kaas), en opgerold zodat de vulling binnenin de tortilla zit. De 
naam "burrito" komt van het Spaanse burro, wat ezel betekent.

Nederland - Stamppot
Een stamppot is in Nederland een traditioneel gerecht dat wordt bereid uit diverse 
onderdelen, meestal uit aardappelen en groenten. De onderdelen van de stamppot 
worden in één pan in ruim water met zout goed gaar gekookt. Daarna wordt het 
water afgegoten en worden alle onderdelen door elkaar gestampt met een stamper, 
en af en toe geroerd. Naar smaak wordt zout, peper en eventueel boter of ander vet 
toegevoegd. Direct daarna wordt het gerecht, vaak met apart bereid vlees of worst, 
geserveerd. Vaak wordt er (vlees)jus in een 'kuiltje' bij gegeven. 

Spanje - Paella
Paella is een typisch Spaans gerecht en bevat, afhankelijk van de regio, als 
hoofdingrediënten: rijst, zeevruchten als vis en schaaldieren, 
stukjes kip, konijn, tomatenbasis (tomate frito), garrofónes (speciaal soort 
witte bonenuit Valencia), snijbonen en saffraan. Belangrijk onderdeel van de 
bereiding is dat de rijst gekookt wordt in de bouillon van de vis- en schaaldieren of 
kip en konijn, het liefst buiten op een houtskool verhitte paella-pan (paellera). 

Turkije - Döner kebab
Döner kebab (döner betekent 'draaiend' in het Turks) is een van 
oorsprong Turks vleesgerecht van gekruid lamsvlees (kebab). De döner kebab 
bestaat uit een dikke, ronde staaf van afwisselende laagjes gekruid vlees en vet, die 
zijn gerold om een braadspit. De staaf wordt verticaal draaiend in een 
staande grill verhit en gebakken. Daarna worden plakjes ervan afgesneden. 
Vervolgens wordt de döner kebab geserveerd, bijvoorbeeld als schotel of als 
broodje.

Verenigde Staten - Hamburger
Een hamburger is een schijf gebakken of gegrild vlees (meestal rundergehakt) in een 
opengesneden broodje. Vaak worden hier sla, tomaat, ui, bacon, augurken en kaas 
aan toegevoegd en een dressing zoals mosterd, mayonaise, ketchup of chilisaus. 
Veel mensen denken dat dit gerecht afkomstig zou zijn uit de Duitse 
stad Hamburg en na de Tweede Wereldoorlog door Amerikaanse soldaten in hun 
land geïntroduceerd zou zijn. Dit is niet waar, de hamburger is eind 19e 
eeuw ontstaan in de Verenigde Staten. 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Zweden - Köttbullar
Köttbullar (letterlijk: vleesballen) zijn typisch Zweedse gehaktballetjes. Ze danken 
hun aparte smaak aan de kruidenmix. Traditioneel werden ze opgediend bij het 
kerstbuffet. Ze werden dan gegeten met gekookte aardappelen en gecombineerd 
met een donkerbruine zwaar gebonden saus van bouillon, augurken 
en jam gemaakt van de vossenbes . Ze zijn in Zweden verkrijgbaar bij elke snackkar, 
vaak in combinatie met aardappelpuree. Buiten Zweden zijn ze bekend geworden 
door de IKEA-warenhuizen.

bron: Wikipedia
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