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T H E M A  3
1 1  D E C E M B E R  T / M  2  F E B R U A R I



De proeverij
1 februari van 16.00-17.30 uur in de kantine

In een groepje (van 3) gaan jul l ie:

- een gerecht bereiden

- jul l ie gerecht presenteren door middel van:

1. een menukaart
2. een menukaarthouder
3. een stembox

en…..



HET GERECHT

• Je moet het gerecht thuis kunnen bereiden

• Jullie krijgen als groepje €15 euro voor de boodschappen 

• Jullie moeten tussen de 20-25 porties bereiden

• Je rijgt twee tickets voor de proeverij

• Jullie gerecht wordt door de bezoekers beoordeeld



HET BOODSCHAPPENLIJSTJE

• Zoek van het gekozen gerecht een recept. Recepten zijn nooit bedoeld voor grote groepen.

• Hoeveel moet je van alles kopen? (uitleg vragen aan docent wiskunde)

• Als je weet hoeveel je moet kopen, kun je ook berekenen hoeveel geld je nodig hebt. Lever dit 
lijstje in bij de administratie, zodat je het geld op tijd hebt. 



DE MENUKAART

Je maakt per persoon een menukaart voor jullie gerechtje, met daarop:

• Een originele naam voor jullie gerecht

• Een lijstje van de ingrediënten die erin zitten

• Spannende vormgeving

• Maak de menukaart in de stijl van het werelddeel

• Klimaatgegevens van het werelddeel

Uitleg kun je vragen aan de docent AK/BV

Beoordeling 



DE MENUKAARTHOUDER

• Jullie moeten zelf een menukaart houder ontwerpen en maken

Uitleg kun je vragen aan de docent BV



DE STEMBOX

• Jullie groepje moet een stembox maken waar de foodrecenties in verzameld worden

Uitleg kun je vragen aan de docent BV



DE PLANNING
• Week 1: Onderzoek typische gerechten van het toegewezen werelddeel

– Waarom is het gerecht typisch voor het werelddeel?

– Verwerk dit op je menukaart

• Week 2 Welk gerecht maken jullie?
– Boodschappenlijst

– Begroting

• Week 3 Maken van de menukaart

• Week 4 Maken van de menukaart + menukaarthouder + stembox

• Week 5 Alles klaar?
– Begroting ingeleverd bij administratie

– Geld ophalen

– Alle producten klaar

• Week 6 Koken en presenteren  J


