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Niveau 1: Ik eet lokale en seizoensgebonden groenten en fruit
Wat kan je doen? – er zijn meerdere opties mogelijk
 Vervang de gebruikelijke snack door een seizoensgebonden stuk fruit of groente (gebruik
hiervoor onze seizoenskalender om te ontdekken welke fruit- en groentensoorten bij het
seizoen horen).
 Proef verschillende soorten Belgische appels (Jonagold, Jonagored, Boskoop, Golden,
Elstar, Gala, Braeburn...) .
 Verwerk appels in verschillende recepten (confituur, cake, taart, pannenkoeken, wafels,
…). Bekijk hiervoor enkele receptideeën in de toolbox.

Hoe moet het verder?
1. Verzamel fruit, groenten en eventueel andere benodigde ingrediënten
 Laat de leerlingen zelf lokale en seizoensgebonden groenten of fruit meenemen,
alsook de andere ingrediënten die ze nodig hebben voor hun recept.
 Deze uitdaging is het makkelijkst te organiseren en maakt het mogelijk om ouders te
betrekken. Speciaal daarvoor vind je een infofiche voor de ouders bij onze
communicatietools in de toolbox.
 Je kan ook zelf seizoensgebonden fruit en groenten voorzien, maar dan moet er wel
een budget voor zijn.

Valkuilen om te vermijden: de Zuid-Afrikaanse appel !
Als je de leerlingen vraagt om een lokale appel mee te nemen, horen ze misschien
gewoon het woord ‘appel’. Geef duidelijke instructies en dring aan op het ‘lokale’
karakter.
Je kan de voorbeeldbrief voor ouders gebruiken om hen het doel van deze uitdaging
uit te leggen.
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Hoe geraak je aan lokale groenten en fruit?
Je kan deze website gebruiken om op zoek te gaan naar verkooppunten in de buurt:
https://www.rechtvanbijdeboer.be/
Je kan ook op zoek gaan naar boeren in de buurt die hun groeten en fruit verkopen of
rondvragen aan ouders, collega’s, ....
2. Bereid de maaltijd
 Als je ervoor kiest om enkel te proeven, kan je het fruit en de groenten in kleine stukjes
snijden. Op die manier kan iedereen van alles wat proeven en kunnen ze nieuwe
ontdekkingen
doen!
 Als je ervoor kiest om te koken, is dit de ideale gelegenheid om een kookworkshop te
organiseren in de klas. Als er meerdere collega’s deelnemen, kan je recepten met
elkaar delen.

Veel plezier en smakelijk!
Eet lokaal, want dat is geniaal!

