
  
 

 

De 5 smaken van Joël in de klas  

Umami 
 

Leeftijd: 13 -15 jaar 16 – 18 jaar 

Niveau:  VO-onderbouw en VO-bovenbouw 

 

Samengevat 

Umami is de vijfde basissmaak. In het westen is de 

smaak niet erg bekend. In Japan daarentegen 

wordt umami veelvuldig gebruikt. Joel krijgt uitleg 

waarom de umami-smaak de westerse keuken 

zou kunnen verrijken.  

 

Vakgebied 

Gezondheid & Voeding  

 

Kernbegrippen 

Voeding, gezondheid 

 

Kerndoelen 

Deze video sluit aan bij het volgende kerndoel: 

Mens en natuur : 34.  

Nederlands: 4. 

 

Verdieping 

Deze video is onderdeel van de serie ‘De vijf 

smaken van Joel in de klas’. Op Schooltv.nl vind je 

ook de andere video’s uit deze serie: zoet, zuur, 

bitter en zout.  
 

Antwoorden 

1 A Uit Japan. ‘Heerlijk’. B Zeewier C De glutamine  

 

 2 A Eiwitten aanmaken B Omdat het verborgen 

blijft door het gebruik van suiker en vet C Een 

kunstmatige versie van umami (ook bekend als 

MSG of E621)  
 

3 A Ja, maar deze is vaak moeilijk te herkennen B  

saus C Omdat het lekker is, weinig calorieën bevat 

en je suikerspiegel gaat er niet van omhoog 

 

4 Eigen antwoord  
 

Kijkvragen 

 

1 Umami 

A Waar komt het woord umami vandaan en wat 

betekent het? 

B Waar wordt dashi van gemaakt? 

C Wat geeft de kombu de umami-smaak? 

 

 

 

 

 

2 De smaak van umami 

A Wat doen de aminozuren in umami in ons 

lichaam? 

B Waarom is in Europees voedsel de smaak van 

umami vaak moeilijk terug te vinden? 

C Wat is ve-tsin? 

 

3 Umami toevoegen aan het dieet  

A Zit er umami in westers voedsel? 

B Welk product wordt er in het westen volgens de 

professor te veel gebruikt? 

C Waarom adviseert de professor om meer umami 

te eten? 

 

4 Verdiepingsvraag 

Umami is in het westen minder bekend dat de 

andere vier smaken (zoet, zuur, bitter en zout). Eet 

je wel eens producten die umami smaken? Welke? 

Heb je weleens Aziatisch eten gegeten? Proefde je 

hier de umami-smaak in? 
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Docentenversie 

 

https://schooltv.nl/video/de-5-smaken-van-joel-in-de-klas-umami/#q=umami
https://schooltv.nl/programma/kasboekje-van-nederland-in-de-klas/


  
 

 

 

 

De 5 smaken van Joël in de klas  

Umami 

 
Leeftijd: 13 - 15 jaar 16 - 18 jaar 

Niveau:  VO-onderbouw of VO-bovenbouw 

 

Samengevat 

Umami is de vijfde basissmaak. In het westen is de 

smaak niet erg bekend. In Japan daarentegen 

wordt umami veelvuldig gebruikt. Joel krijgt uitleg 

waarom de umami-smaak de westerse keuken 

zou kunnen verrijken.  

 

Vakgebied 

Gezondheid & Voeding  

 

Verdieping 

Deze video is onderdeel van de serie ‘De vijf 

smaken van Joel in de klas’. Op Schooltv.nl vind je 

ook de andere video’s uit deze serie: zoet, zuur, 

bitter en zout.  

 

Profielwerkstuk 

Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 

gebruiken voor je profielwerkstuk? 

Het thema ‘voeding en smaak’ is te gebruiken als 

onderwerp voor je profielwerkstuk voor de 

vakken Biologie en Sport & Gezondheid.  

 

Studiekeuze 

Ben je benieuwd welke studies passen bij het 

onderwerp van deze video? Je zou bijvoorbeeld 

het volgende kunnen studeren: 

 

MBO: 

Voedingsspecialist 

Koksopleiding  

 

HBO: 

Voeding & Diëtiek  

Voeding & Technologie 

 

WO: 

Voedingstechnologie 

Voeding & Gezondheid 

 

Kijkvragen 

 

1 Umami 

A Waar komt het woord umami vandaan en wat 

betekent het? 

B Waar wordt dashi van gemaakt? 

C Wat geeft de kombu de umami-smaak? 

 

 

 

2 De smaak van umami 

A Wat doen de aminozuren in umami in ons 

lichaam? 

B Waarom is in Europees voedsel de smaak van 

Umami vaak moeilijk terug te vinden? 

C Wat is ve-tsin? 

 

3 Umami toevoegen aan het dieet  

A Zit er umami in westers voedsel? 

B Welk product wordt er in het westen volgens de 

professor teveel gebruikt? 

C Waarom adviseert de professor om meer umami 

te eten? 

 

4 Verdiepingsvraag 

Umami is in het westen minder bekend dat de 

andere vier smaken (zoet, zuur, bitter en zout). Eet 

je wel eens producten die umami smaken? Welke? 

Heb je weleens Aziatisch eten gegeten? Proefde je 

hier de umami-smaak in? 
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Leerlingenversie 

https://schooltv.nl/video/de-5-smaken-van-joel-in-de-klas-umami/#q=umami
https://schooltv.nl/programma/kasboekje-van-nederland-in-de-klas/

