
 

De Aardappeleters in de 
klas 
Spaghetti bolognese 
 

Leeftijd:        13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
In deze aflevering van De Aardappeleters 
onderzoekt presentator Joris Vermeer 
waar het gerecht spaghetti bolognese 
vandaan komt en aan welke eisen het 
moet voldoen.  
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Pasta, Italië, voedsel.  
 
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 video’s uit deze serie, zoals: 
‘Couscous’.  
 
Antwoorden 
1a De officiële maat van tagliatelle. b Om 
ruzies over de juiste maat van tagliatelle 
op te lossen. c Omdat bij dit formaat de 
pasta en de saus het beste in verhouding 
is. d In 1972. 2 Omdat ze bolognese alleen 
met tagliatelle eten en nooit met 
spaghetti. 3a In kleine pastafabriekjes 
waar elke dag verse pasta gemaakt 
wordt. b Omdat er heel veel pasta 
gemaakt wordt elke dag. 4a Alleen zout en 
peper. b Minimaal 3 uur. 5a Omdat Jezus 
in de Bijbel met twaalf apostelen aan het 
laatste avondmaal zat. b Een keer per 
maand. 6 Eigen antwoord.  

Kijkvragen 
 
1a Wat wordt er bewaard in de kamer van 
koophandel van Bologna?  
b Waarom was het nodig om dit vast te 
leggen?  
c Waarom is het formaat belangrijk?  
d In welk jaar is dit object gemaakt?  
 

 
 
2 Waarom bestaat spaghetti bolognese niet 
in Bologna?  
 
3 Italianen kopen hun pasta niet in de 
supermarkt.  
a Waar kopen ze het dan wel?  
b Waarom gebruiken ze machines?  
 
4a Welke kruiden gaan er in de pastasaus?  
b Hoe lang moet de saus pruttelen voordat 
deze klaar is om te eten?  
 
5a Waarom zijn de tagliatelle apostelen 
met twaalf mensen?  
b Hoe vaak komen ze samen?  
 
Verdiepingsvraag 
 
6 In Bologna nemen ze hun traditionele eten 
heel serieus en stellen ze regels op om de 
kwaliteit van het eten goed te houden. Vind 
jij dat ze in Nederland dit ook zouden 
moeten doen? Beargumenteer je antwoord.  
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