
 

De Aardappeleters in de 
klas 
Barbecue 
 

Leeftijd:        13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
In deze aflevering van De Aardappeleters 
onderzoekt presentator Joris Vermeer 
waar barbecueën vandaan komt en hoe ze 
dat in diverse landen doen.  
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde, HBR (vmbo) 
 
Kernbegrippen 
Barbecue, Amerika, Texas, Nederland, 
Mexico, vlees, eten.  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen: Aardrijkskunde, subdomein 
B2.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘De 
Aardappeleters in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer uit deze serie, bijvoorbeeld 
‘Moussaka’. 
 
Antwoorden 
1a Aan de staat Texas. b 3 á 4 uur. c 6 á 8 
uur. 2 Bij Amerika moet ingevuld zijn: 
restaurant, warm door rook en 
rooksmaak. Bij Nederland moet ingevuld 
zijn: thuis, warm door kolen en 
marinadesmaak. 3a Uit Mexico. b Ze 
graven een groot gat in de grond en 
maken daarin een groot vuur. Dit laten ze 
lange tijd branden. Dan doen ze het vlees 
op het vuur en bedekken ze het gat met 
bladeren en zand. Na lang garen graven ze 
het vlees op en gaan eten. c Tien uur. d 
Twaalf tot veertien uur. 4 Vuurput. 5 
Lange tijd nodig om het vlees te garen, 
houtvuur. 
 

Kijkvragen 
 
1a Welke Amerikaanse staat staat bekend 
om de barbecue?  
b Hoe lang moeten de stukken vlees nog 
volgens Pablo van het restaurant?  
c Hoe lang is de totale baktijd als je weet 
dat dit halfgaar is?  
 

 
 
2 Vul in welke kenmerken van barbecue bij 
welk land horen: thuis, restaurant, gaar 
door rook, gaar door vuur, marinadesmaak, 
rooksmaak.  
 
Amerika Nederland 
  
  
  

 
3a Uit welk land komt barbecueën 
oorspronkelijk?  
b Leg uit hoe ze daar barbecueën.  
c Hoe lang brandt het vuur voordat ze 
beginnen met het vlees garen?  
d Hoe lang wordt het vlees gegaard? 
 
4 Wat betekent het woord ‘barbecue’?  
 
Verdiepingsvraag 
 
5 In beide landen die genoemd worden in 
deze aflevering barbecueën ze heel anders 
dan in Nederland. Maar met elkaar hebben 
ze wel wat gemeen. Noem twee dingen.  
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