Keuringsdienst van Waarde
in de klas
Dadels
Leeftijd:
Niveau:

13-15 jaar
VO onderbouw

Samengevat
Dadels zijn vruchten van de dadelpalm en
komen uit de subtropen. Ze zien er
meestal verschrompeld, plakkerig en
bruin uit. Vaak smaken dadels zoet. Maar
hoe komt de dadel eigenlijk aan zijn zoete
smaak? De Keuringsdienst gaat op
onderzoek uit en ontdekt dat je niet
alleen suikers binnenkrijgt als je dadels
eet. Er huist ook wel eens een beestje in…

Kijkvragen
1 Waar groeien dadels? Streep de foute
woorden door.

Plant

Omgeving

Palmboom
Regenwoud
Cactus
Woestijnsteppe
Boomwortel Toendra

Land
Tunesië
Brazilië
Nederland

2 Dadels worden met de hand geplukt en
ontpit.
a Wordt dit werk vooral door vrouwen of
mannen gedaan?
b Handwerk is arbeidsintensief. Hoe komt
het dat dadels in de winkel toch zo
goedkoop zijn?

Vakgebied
Economie
Kernbegrippen
Produceren, consumeren, arbeid,
wereldhandel, productieproces,
landbouw, voedsel
Kerndoelen
Deze video sluit aan bij de volgende
kerndoelen in het voortgezet onderwijs:
Onderbouw: Mens en maatschappij: 42, 46.
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie
‘Keuringsdienst van Waarde in de klas’.
Bekijk op Schooltv.nl meer afleveringen,
bijvoorbeeld: ‘Granaatappelpitjes’.
Antwoorden
1 Palmboom, woestijn, Tunesië. 2a Door
vrouwen. 2b omdat de loonkosten in
Tunesië laag zijn. 3 B 4a Het zijn insecten
of larven van rupsen, die in de boom
nestelen b Vijf beestjes per kilo. 5 Eigen
antwoord. (maar: je kan de beestjes
gewoon eten. Je proeft er niets van en
het is niet ongezond.)

3 Waarom voegt de fabrikant suiker toe
aan zijn dadels?
A Voor een zoetere smaak
B Voor een aantrekkelijker uiterlijk
C Voor een langere houdbaarheid
4 In dadels zitten vaak dode beestjes.
a Waar komen de beestjes vandaan?
b Hoeveel dode beestjes mogen er in een
kilo dadels zitten?
Verdiepingsvraag
5 De wetenschappers in deze video eten
een dadel waar een beestje in zit zomaar
op. Zou jij dit ook doen? Leg je antwoord
uit.
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