
 

De Aardappeleters in de klas 
Shoarma 
 

Leeftijd:            13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde, cultuur 
 
Kernbegrippen 
Shoarma, Israël, koosjer, haram, varkensvlees.  
 
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: Spaghetti 
bolognese. 
 
Antwoorden 
1a Uit Israël. b Brood, vlees, knoflooksaus en soms 
ijsbergsla. c Over het kruidenmengsel van het 
vlees.  
2a Kalkoen, kip of lamsvlees. b Varkensvlees. c 
Joden en moslims mogen vanuit hun geloof geen 
varkensvlees eten omdat dit als onrein wordt 
beschouwd. Daarom gebruiken zij het vlees van 
andere dieren in shoarma.  
3a De christenen. b Pig Hill.  
4a Je mag geen varkensvlees eten als jood of 
moslim én je mag geen varkensvlees verkopen 
aan joden. b Nee, zolang hij het niet eet of 
verkoopt aan mensen die het niet mogen eten is 
er niets aan de hand.  
5 Omdat het verboden is en dat maakt het 
spannend en hip.  
6 Omdat varkensvlees vaak parasieten en giftige 
stoffen bevat. Het varken heeft een 
spijsverteringsstelsel van maar vier uur, waardoor 
niet alle giftige stoffen worden afgebroken, deze 
worden opgeslagen in het vet van het varken.  
Zeker in warme klimaten is het risico groot dat dit 
besmette vlees je ziek maakt.  

Samengevat 
In deze aflevering van De Aardappeleters 
onderzoekt presentator Joris Vermeer waarom 
shoarma in Nederland anders is dan in de regio van 
herkomst. 
 
Kijkvragen 
 
1a Uit welke regio komt shoarma?  
b Waaruit bestaat shoarma?  
c Waarover doen ze geheimzinnig bij shoarma?  
 
2a Uit welk soort vlees bestaat shoarma in het land 
van herkomst?  
b Uit welk vlees bestaat shoarma in Nederland?  
c Leg uit hoe dit verschil komt.  
 
3a Welke groep mensen heeft varkensboerderijen 
in het land waar shoarma vandaan komt?  
b Hoe noemen ze de locatie van deze boerderijen?  
 
4a Welke twee verboden rondom varkens zijn er in 
het land volgens Paolo?  
b Is dit een probleem met zijn werk?  
 
5 Waarom is volgens Joris shoarma ‘op zijn 
Nederlands’ toch populair in het land waar het 
vandaan komt?  
 

 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Zowel moslims als Joden eten geen varkensvlees. 
Waarom is volgens hen varkensvlees onrein? 
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