Groep 7/8
Dit heb je
nodig:
Internet, pen
Tijd:
30 minuten

Maak het
verschil met
voedsel!

Werkwijze:
Alleen

Je leert dat hoe ons voedsel
wordt gemaakt invloed heeft
op de natuur.
Onderzoek
van Janouk

Hoe wordt dat gemaakt?
Wat is er nodig om het eten op de foto te maken?
Schrijf alles op wat je kunt bedenken.

.

Mensen gebruiken meer
water voor het maken van
voedsel dan voor douchen.

.

Duizenden kilometers bossen
en struiken worden ieder jaar
gekapt om plaats te maken
voor landbouwgrond.

.

Wilde dieren die in die
gebieden leven, hebben daar
veel last van. Er is minder
ruimte en ze kunnen minder
eten vinden.

.

Sinds 1970 zijn populaties
wilde dieren gemiddeld 68%
kleiner geworden. Hoe wij als
mensen met eten omgaan is
daar een oorzaak van.

.

Veel eten wordt in een ander
land gemaakt dan waar het
wordt opgegeten.

.

Eten van dierlijke producten
(zoals vlees, eieren en
zuivel) is vaak slechter voor
de natuur dan plantaardig
eten (zoals groenten en
fruit).

Ham

Boterham

Een populatie is
een groep van
dezelfde soort
dieren dat bij
elkaar leeft in
een gebied.

Ga naar www.wwf.nl/bron
1. Klik op: ‘Les 37: Maak het verschil met voedsel!’.
2. Lees het verhaal van Janouk over voedsel en natuur.

Zet een rondje
om de weetjes
die jij al wist

Productie van vlees
Dit schema laat zien hoe vlees soms gemaakt wordt en welke stappen daarbij horen.
Geef antwoord op de vragen.
Bossen en struiken in Zuid-Amerika
worden gekapt.
Op de plaats waar gekapt is, wordt het
veevoer soja verbouwd. Het groeit
dankzij veel water en zonlicht.
Soja wordt met een groot schip naar
Nederland gebracht.

Een boer in Nederland voert soja aan zijn
vee.

Het vee wordt geslacht en het vlees.
wordt verkocht.

Het vlees komt
terecht in de
supermarkt bij jou
om de hoek.

Het vlees wordt
verkocht aan
supermarkten en
restaurants in het
buitenland.

Het vlees wordt gekocht door mensen en
opgegeten.

a. Zet een kruisje bij 2 stappen die volgens jou het slechtst zijn voor de natuur.
b. Als je vlees koopt van een boer bij jou uit de buurt, is dat dan beter?
De boer gebruikt ook voer uit Nederland.

Door verstandige keuzes te maken over wat je eet (vlees
of groente) of wat je koopt, kun je met voedsel de natuur
al een handje helpen!
Verzin een voedsel-challenge. Een challenge om minder of
geen vlees te eten? Of minder eten te verspillen? Of een
challenge om alleen lokaal voedsel te eten? Bedenk wat
je allemaal zou kunnen doen en schrijf dit uit op een vel
papier. Je mag ook op internet speuren naar voorbeelden.
Maak vervolgens een presentatie of uitlegblad van jouw
challenge.

!

Verzin ook een beloning voor
het moment dat de challenge
goed uitgevoerd is.

!

Denk goed na over hoe lang de
challenge moet duren. Het kan
een week zijn, maar misschien
is 1 dag iets bijzonders doen al
genoeg!

Tip

Tip

Presenteren en uitvoeren
Vertel je klasgenoten waarom iedereen de challenge
zou moeten doen.
Probeer vervolgens om de challenge ook echt uit te
voeren! Misschien met een paar klasgenoten of thuis.
Als je nog niet klaar bent met voedsel
Houd voor jezelf een voedsel-dagboek bij. Schrijf op wat je eet,
maar ook vooral wat je niet opeet. Zo kun je erachter komen
hoeveel je verspilt en kun je daar misschien iets tegen doen.

Eten we
over 50 jaar
nog precies
hetzelfde als
nu?
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Voedsel-challenge

