
 

Keuringsdienst van waarde 
in de klas 
Granaatappelpitjes   
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
De granaatappel is een populaire vrucht 
uit het Midden-Oosten. De pitjes eten we 
ook in Nederland. Omdat de granaatappel 
moeilijk te pellen is, zijn de pitjes voor 
iets meer geld ook in bakjes te koop. De 
Keuringsdienst zoekt uit hoe 
granaatappels worden gepeld: met een 
machine of met de hand?   
 
Vakgebied  
- Economie 
 
Kernbegrippen 
Arbeidsintensief, kapitaalintensief, 
prijsvorming, inkoopprijs, verkoopprijs, 
produceren, productieweg, vraag en 
aanbod 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de kerndoelen 
voor de basisvorming: 
- 42: inzicht in de eigen omgeving 
- 46: arm en rijk 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
Keuringsdienst van waarde in de klas. Op 
de website van Schooltv vind je nog meer 
afleveringen over dit thema, zoals sushi 
en angorawol.  
 
Antwoorden 
1 A 2a niet waar b/c waar 3 a Hij denkt 
dat in India geen rekening wordt 
gehouden met voedselveiligheid b Nee, er 
wordt juist streng toezicht gehouden op 
hygiëne en schoon gewerkt. 4 foto 1: 
arbeidsintensief, foto 2: kapitaalintensief 
5a De machine levert een constante 
kwaliteit en kwantiteit, maar met de hand 
kun je ook de vliesjes verwijderen. b De 
klant vindt het te veel werk om de 
granaatappel zelf te pellen.  
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Uit welke landen importeren wij  in 
Nederland granaatappelpitjes? 
A Israël en India 
B Israël en Sri Lanka 
C Syrië en India 
 
2 Zijn de volgende uitspraken waar of niet 
waar? 
a Granaatappels zijn duurder dan losse 
granaatappelpitjes. 
b De vrouwen in de fabriek kunnen 1 
granaatappel per minuut pellen.  
c De granaatappel is een subtropische 
vrucht. 
 
3 De eigenaar van de fabriek waar de 
granaatappels met machines worden 
gepeld, vindt zijn methode hygiënischer 
dan het handmatig pellen.   
a Waarom vindt hij dat? 
b Heeft hij gelijk?  
 

 
 
 
4 Zet de termen ‘arbeidsintensief’ en 
‘kapitaalsintensief’ onder de juiste foto. 
 
Verdiepingsvragen 
 
5 In beide fabrieken uit de aflevering 
worden granaatappels ontpit, maar wel  op 
een andere manier. 
a Noem een voordeel van de machinale 
ontpitmethode en een voordeel van de 
handmatige ontpitmethode.   
b Waarom wil de klant zelf de granaatappel 
niet pellen? Met andere woorden: aan welke 
vraag proberen de producenten van 
granaatappelpitjes te voldoen? 
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http://schooltv.ntr.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-granaatappelpitjes
http://schooltv.ntr.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-sushi/
http://schooltv.ntr.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-angorawol/

