
  

Keuringsdienst van Waarde 
in de klas 
Bolognesechips 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Bolognese is niet alleen de naam van een 
bekende Italiaanse pastasaus, het is ook 
een populaire smaak voor chips. Maar 
smaakt onze bolognesechips wel echt 
naar de bolognesesaus uit Italië? 
Presentator Ersin Kiris reist af naar het 
Italiaanse Bologna om uit te zoeken wat 
de chips en de saus met elkaar te maken 
hebben. En wat vinden de Italianen 
hiervan? 
 
Vakgebied 
Economie, aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Bolognese, saus, chips, voeding 
 
Kerndoelen 
Mens en natuur: 30 
Mens en maatschappij: 42. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Keuringsdienst van Waarde in de klas’. 
Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie, zoals: ‘Chips’. 
 
Antwoorden 
1a Nee b Paprika(poeder), rozemarijn, 
tomaat en ui. 2a Tagliatelle b Als er een 
bepaald geluid te horen is als hij er rode 
wijn bijgooit. 3 Dunne, gebakken, 
aardappel, kruiden. 4 De Italianen hebben 
het originele recept van de ragù alla 
bolognese officieel vastgelegd. 5a Via 
onderzoek bij consumenten. b Nee 6a Die 
is veel te pittig. b Naar pizza. 7 Gehakt, 
rode wijn, tomaat. 
 

Kijkvragen 
 
1a Vinden de mensen uit Bologna de chips 
naar de bolognesesaus smaken? 
b Wat proeven ze? 
 
2 Ersin gaat naar een chefkok die precies 
weet hoe bolognese hoort te smaken. 
a Wat eten de mensen in Bologna in plaats 
van spaghetti? 
b Beschrijf wat hij ‘het magische moment’ 
noemt. 
 

 
 
3 Omcirkel de juiste woorden. De definitie 
van (bolognese)chips is: 
Dunne/dikke gekookte/gebakken 
aardappel/rijstplakjes met een mix van 
verschillende sauzen/kruiden.  
 
4 Wat hebben de Italianen gedaan zodat 
buitenlanders niet aan de haal zouden gaan 
met het originele recept? 
 
5a Hoe is de smaak van de chips tot stand 
gekomen?  
b Is dit volgens het originele recept? 
 
6a Wat zegt Guido Mascioli (van de 
academie van de Italiaanse keuken) over de 
smaak van de chips?  
b Waar vindt hij het naar smaken? 
 
Verdiepingsvraag 
 
7 Welke ingrediënten zitten er in de ragù 
alla bolognese? Omcirkel de juiste 
ingrediënten. 
Gehakt Rode wijn Spek 
Tomaat Ei Witte wijn 
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