
 

De Aardappeleters in de 
klas 
Moussaka 
 

Leeftijd:        13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
In deze aflevering van De Aardappeleters 
onderzoekt presentator Joris Vermeer 
het Griekse gerecht Moussaka. De 
oorsprong van dit gerecht is verrassend.  
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde 
HBR (vmbo) 
 
Kernbegrippen 
Griekenland, Moussaka, Frankrijk, 
Michelinster.  
 
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: 
‘Couscous’. 
 
Antwoorden 
1 D. 2a De saus is Franse bechamelsaus 
en dus helemaal niet Grieks. b Aubergine 
en gehakt. 3a Omdat hij vond dat de 
Griekse keuken met zijn kruiden en 
knoflook meer Ottomaans dan Grieks was 
en hij de Griekse keuken meer Frans wilde 
maken. Hij vond de Franse keuken de 
moeder van alle keukens, dus hij paste de 
recepten aan zodat ze meer leken op 
Franse gerechten. b Door de Franse 
keuken. 4a Kookboek b Ja c Dag 5 Een 
Michelinster. 6 Omdat Tselementés het 
traditionele Griekse eten te Ottomaans 
vond en daarom dit eten niet wilde maken. 
Hij kwam met zijn eigen gerechten 
geïnspireerd op de Franse keuken en deze 
werden populair ten koste van het 
traditionele Griekse eten. 

Kijkvragen 
 
1 Hoe oud is het recept van moussaka?  
A meer dan 200 jaar 
B 150 jaar 
C 100 jaar 
D minder dan 100 jaar 
 

 
 
2a Wat is er gek aan de saus in moussaka?  
b Noem nog twee ingrediënten in 
moussaka.  
 
3a Waarom wilde de chef Tselementés de 
Griekse keuken omvormen?  
b Door welke keuken was hij geïnspireerd?  
 
4 Vul de ontbrekende woorden in.  
Tselementés werd zo bekend dat zijn naam 
nu ook het woord is voor [a] in het Grieks. 
Voor Nederlanders kan de Griekse taal ook 
verwarrend zijn omdat ‘nè’ [b] betekent en 
‘ja’ [c] betekent.  
 
5 Welke prijs heeft ‘de nieuwe moussaka’ 
gewonnen?  
 
Verdiepingsvraag 
 
6 De recepten van Tselementés, zoals 
Moussaka, werden razend populair in 
Griekenland. Leg uit waarom dit volgens 
sommige mensen een slechte zaak was.  
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