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Wereldeters

Lesduur: 50 minuten
Lesvorm: spel
Werkwijze: groepjes van 2-4 spelers

Wat heb je nodig?
• print van het spelbord Wereldeters 
• print van de vragen
• een pion per speler
• dobbelsteen per groepje
• kladpapiertje om de score bij te houden

Jullie eten vast wel eens chocola. Lekker! 
Maar sta je er wel eens bij stil waar dat 
vandaan komt? En wie lust er geen sinaas-
appelsap? Hoe komt dat eigenlijk in dat 
pak? Speel het spel ‘Wereldeters’. Test wie 
van jullie het meeste over voedsel weet!

Zo speel je het:
Elke speler begint in Nederland. 
•  Gooi om de beurt met de dobbelsteen. Ga 

evenveel stappen vooruit als je ogen gooit. 
• Beantwoord de vraag die bij het cijfer hoort. 
 -  Weet je het antwoord? 

Dan krijg je 2 punten. 
 -  Weet je het antwoord niet? Dan gaat de 

vraag naar je buurman. Bij jou gaat er 1 
punt af. Je buurman kan 1 punt verdienen 
als hij of zij het antwoord weet.

•  Na jou mag je buurman gooien. Loop zo de 
hele wereld rond. Wie heeft er aan het einde 
de meeste punten?

 

 

Speel het spel en test wat jij weet over jouw voedsel

Bron: Patrick Poendl/Shutterstock.com
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Vragen Wereldeters

1 In welk land groeien sinaasappels?
 a Noorwegen
 b Duitsland
 c Spanje
2 Wat is het Franse woord voor brood?
3  In Turkije drinken ze graag Ayran. Wat zit 

daar in? Als je 1 ingrediënt weet, is dat 
goed.

4  Hoe noem je de kruidige saus die in India in 
veel gerechten gebruikt wordt?

5  Waar eten ze graag biltong (gedroogde 
reepjes vlees)?

 a Zuid-Afrika 
 b Australië
 c België
6  Uit welk land komt paksoi (groente) van 

oorsprong?
7  Hoe heet de Aziatische variant van 

spaghetti?
8  Welk dier geeft geen melk die mensen 

kunnen drinken?
 a kameel
 b krokodil
 c yak
9  In welk land smeren ze Vegemite op hun 

brood?
 a Kenia
 b Japan
 c Australië
10  Uit welk land komen sushi (hapjes met 

rauwe vis)?
11  In Suriname eten ze graag pom.  

Wat zit daar in? Als je 1 ingrediënt weet,  
is dat goed.

12 Hoeveel soorten bananen bestaan er? 
 a 4
 b 40
 c 400
13  Waar groeit de cacaoboon, waar chocola 

van wordt gemaakt?
14 In welke streek groeit de ananas?
15  Van welke plant worden tortilla’s en taco’s 

gemaakt?

16 Wat is bushmeat?
 a Vlees van koeien die in het bos grazen.
 b  Vlees van dieren die in het bos leven, 

zoals apen.
 c Eetbare insecten.
17  Waar in de wereld is geen landbouw 

mogelijk? 
18 Welk deel van de tomatenplant is eetbaar?
19  Uit welk land komt de hamburger van 

oorsprong?
20  In Vietnam wordt veel stokbrood gegeten. 

Hoe komt dat?
21 In welk land wordt cavia gegeten?
22  In welk land is het geen probleem om 

tijdens het eten een boer te laten?
23  Wat is het meest gebruikte gereedschap bij 

het eten?
24 Hoe meet je hoe heet een peper is?
 a met de schaal van Scoville
 b met de schaal van Habanero
 c met de schaal van Jalapeño
25 Wat is kaviaar?
26 Welk dier eet je levend?
 a een haring
 b een zeester
 c een oester
27 Wat is een waterkonijn?
 a een muskusrat
 b een Vlaamse reus
 c een cavia
28 Wat is borsjt?
 a aardappelsoep
 b bietensoep
 c tomatensoep
29  In welk land zijn gedroogde vogelnestjes 

een delicatesse?
30 Wat is een pomelo?
 a een appelsoort
 b een citrusvrucht
 c een perensoort
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Antwoorden Wereldeters 

1 c Spanje
2 le pain
3 yoghurt, zout en water
4 curry
5 a Zuid-Afrika 
6 China
7 noedels
8 b krokodil
9 c Australië
10 Japan
11 pom tayer, kip, zoutvlees, kruiden
12 c 400
13 aan een boom
14 in de tropen
15 maïs
16 b  Vlees van dieren die in het bos leven, 

zoals apen
17 in de woestijn en in de poolstreken
18 Alleen de vrucht, de rest is giftig.
19 Duitsland
20 Vietnam was ooit een kolonie van Frankrijk.
21 Chili, Ecuador, Peru
22 China
23 handen
24 a met de schaal van Scoville
25 De eitjes van een steur (een vis)
26 c een oester
27 a een muskusrat
28 b bietensoep
29 China
30 b een citrusvrucht
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Spelbord Wereldeters 
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