
  

Keuringsdienst van Waarde 
in de klas 
Sambal 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Sambal klinkt erg Aziatisch, maar in de 
Aziatische supermarkten is geen potje 
sambal oelek te vinden. Waar komt het 
dan vandaan en waarom denkt iedereen 
dat het typisch Aziatisch is? De 
Keuringsdienst van Waarde krabt zich 
achter de oren en zoekt het uit. 
 
Vakgebied 
Economie, aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Azië, voedingsmiddelen 
 
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: ‘Surimi’. 
 
Antwoorden 
1 Nee, het is van oorsprong Indisch. 2 De 
mensen maken het daar zelf. 3 (rode) 
pepers, gewassen, gezouten, azijn 4 De 
potjes sambal oelek worden 
geproduceerd in Italië en Hongarije, 
waarna ze in Nederland worden verwerkt 
tot andere soorten. Het is oorspronkelijk 
een product uit Indonesië, maar daar 
wordt het niet in potjes verkocht. 5a Dat 
het zuur is. b Om de sambal niet te laten 
bederven. 6 a-4, b-1, c-5, d-3, e-2. 

Kijkvragen 
 
1 Is sambal iets typisch Chinees? 
 
2 Waarom ligt sambal niet in de 
Indonesische supermarkten?  
 
3 Vul in of omcirkel het juiste woord. 
Sambal wordt gemaakt van _ _ _. Die 
worden gedroogd/gewassen en gesorteerd. 
Vervolgens worden ze gemalen, 
gezouten/gezoet en wordt er olie/azijn aan 
toegevoegd. 
 

 
 
4 Leg bovenstaand plaatje uit. Gebruik in 
ieder geval de woorden: 
Italië en Hongarije, potje, geproduceerd, 
verwerkt, Nederland, Indonesië 
 
5a Wat vindt kok Peter Cress het niet 
lekker aan de sambal uit een potje?  
b Waarom wordt er azijn aan de sambal 
toegevoegd? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Verbind de volgende Indonesische 
woorden met hun Nederlandse betekenis. 
 
a Sambal   1 Stamper 
b Oelek   2 Rijst 
c Bami   3 Gebakken 
d Goreng   4 Mengsel 
e Nasi   5 Tarwenoedels  

geschikt voor 
vleesgerechten 
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