
 

De Aardappeleters in de 
klas 
Goulash 
 

Leeftijd:        13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
In deze aflevering van De Aardappeleters 
onderzoekt presentator Joris Vermeer 
het gerecht goulash in Hongarije. Er 
blijken meerdere vreemde dingen aan de 
hand te zijn met dit gerecht.  
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde 
HBR (vmbo) 
 
Kernbegrippen 
Goulash, Hongarije, tradities, Boedapest. 
 
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: 
‘Sushi’. 
 
Antwoorden 
1 In Boedapest. 2a Herder. b Omdat 
herders dit gerecht bedacht hadden en 
maakten. 3 In Hongarije is goulash een 
soep, terwijl het in het buitenland een 
dikke stoofpot is. Deze stoofpot wordt in 
Hongarije juist pörkölt genoemd. 4 Dat 
goulash geen eeuwenoude traditie heeft 
met herders op de steppe van Hongarije, 
maar een uitvinding is van chefs uit de 
twintigste-eeuwse steden. 5a Het gerecht 
werd populair en moest een spannend 
verhaal erbij hebben. b ‘Invented 
tradition’. 6a De pan komt eigenlijk uit 
Turkije. b Hongarije hoorde lange tijd bij 
het Ottomaanse Rijk, waartoe ook het 
huidige Turkije behoorde. Het is dus niet 
gek dat bepaalde voorwerpen vanuit 
Turkije in Hongarije zijn terechtgekomen. 

Kijkvragen 
 
1 In welke Hongaarse stad is Joris om meer 
te weten te komen over het gerecht 
goulash?  
 

 
 
2a Volgens Jaap komt de naam ‘goulash’ 
van het Hongaarse woord ‘gúlyas’. Wat 
betekent dat woord? 
b Waarom heet het gerecht zo?  
 
3 Leg uit wat er aan de hand is met goulash 
en pörkölt..  
 
4 Mark vertelt Joris een verrassend verhaal 
over goulash. Wat vertelt hij hem?  
 
5a Hoe kwam de legende van goulash tot 
stand?  
b Welke Engelse uitspraak gebruikt Mark 
om dit verhaal te omschrijven?  
 
Verdiepingsvraag 
 
6a Wat is er vreemd aan de traditionele 
Hongaarse pan waarin Mark en Joris de 
goulash maken?  
b Leg uit waarom dit niet gek is als je de 
geschiedenis van Hongarije bekijkt.  
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