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1. Zoet 

Zoet is een smaak. 
Elk kind is dol op zoet. 
Vooral als het snoep is. 
Jij ook? 
In dit boek lees je alles over zoet. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Welke smaken proef  je met je tong? 
 Hoe wordt honing gemaakt? 
 Waar komt suiker vandaan? 
 Wat zit er in drop? 
 Waar wordt chocolade van gemaakt? 
 Wat zit er in een zuurtje? 
 Hoe komt kauwgom zo taai? 
 Hoe wordt een suikerspin gemaakt? 
 Waarom is zoet niet zo gezond? 



2. Smaak en proeven 

 Eten en drinken proef  ik met mijn tong. 
Zie je de nummers op mijn tong? 
Elk nummer is een smaak. 
Het nummer zegt ook op welke plek je de smaak 
vooral proeft. 
De vier smaken zijn: 
1. Zoet. 

Als baby is dat de eerste smaak die je proeft. 
Moedermelk is zoet. Zijn alle kinderen daarom zo 
dol op snoep? 

2. Zuur. 
Een citroen is zuur. Je mond trekt zich samen. 
Kinderen houden niet van zuur. Pas later vind je 
het lekker smaken. 

3. Bitter. 
Witlof  en spruitjes smaken bitter. Ook bitter vindt 
een kind eerst nog vies. 

4. Zout. 
Chips is zout of  hartig. Van die smaak houdt 
bijna iedereen. Daarom zit in veel eten zout. 

 
Wat eet jij graag? Welke smaak heeft het? 
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1.1.  zoetzoet  
2.2.  zuurzuur  
3.3.  bitterbitter  
4.4.  zoutzout  
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3. Honing 

Honing is erg zoet. 
Bijen maken honing. 
De bij bezoekt eerst een bloem (1). 
Uit de bloem haalt de bij nectar. 
Het is een zoete stof. 
De bij is er dol op. 
In de maag van de bij wordt de nectar honing. 
De bij vliegt terug naar huis. 
Hij woont bij mij in een nestkast. 
In de nestkast zitten raten. 
In een raat zitten cellen (2). 
Een cel lijkt een klein doosje (3). 
De bij spuugt de honing in de cel. 
De honing is eten voor later. 
De bij bewaart het. 

Later zit de hele raat vol met honing. 
Die honing haal ik, de imker, eruit. 
Ik voer de bijen met suikerwater,  
Maar de honing is voor mij. 
Ik doe de honing in potjes en verkoop het. 

 

11  

22  
33  



4. Suiker 

 Op mijn akker groeien suikerbieten. 
De akker ziet groen. 
Onder de grond groeit de biet (1). 
Het is de wortel van de plant. 
In de wortel zit het eten van de plant. 
Dat eten is een zoete stof. 
Ik haal alle bieten uit de grond. 
Ik verkoop ze aan de fabriek. 
Daar worden de bieten gesneden. 
Het lijken wel reepjes friet (2). 
De reepjes worden gekookt. 
Het wordt dik sap. 
Het dikke sap gaat in een trommel. 
Die trommel draait hard rond (3). 
Net als een wasmachine. 
Het dikke sap wordt langzaam kristalsuiker (4). 
Suiker zit overal in of  op: in snoep, in soep,  
in saus, in ijs, in cola, in stroop en nog veel meer. 
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5. Drop 

 Ik ben dol op drop. 
Het mag zoet of  zout zijn. 
Drop is er in alle vormen: 
Sleutels, veters, munten, beren, boten, 
bordkrijt, katjes en nog veel meer. 
 
In alle drop zit het sap van zoethout (1). 
Het zoethout geeft drop de echte dropsmaak. 
Ook gaat er salmiak (2) in. 
Dat maakt de drop zout.  
Hoe meer salmiak, hoe zouter de drop. 
In zoete drop gaat natuurlijk suiker. 
 
Ik neem deze doos muntdrop. 
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6. Chocolade 

 
Ik bak een taart. 
Het wordt een taart met chocolade. 
Chocolade is ook zoet. 
Chocolade wordt gemaakt van zaden (1). 
Die zaden zitten in een vrucht (2). 
Het is de vrucht van de cacaoboom (3). 
Je zegt: kakauwboom. 
De zaden worden gedroogd (4). 
Daarna wordt er poeder (5) van gemaakt. 
Dat gebeurt in de fabriek. 
Dat poeder wordt later chocolade (6). 
Houd je van pure, witte of  melkchocolade. 
Chocolade vind je overal. 
Nu ga ik aan de slag. 
Anders komt er geen chocoladetaart. 

recept 
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7. Zuurtjes 

Wil je een zuurtje? 
Rare naam…. Een zuurtje? 
Zuurtjes (1) smaken zoet. 
Ze zijn niet zuur. 
In zuurtjes zit het sap van de citroen. 
Een citroen is zuur. 
Bij het zuur gaat heel veel suiker. 
Daarom smaakt het zuurtje toch zoet. 
Je hebt ook zuurtjes in de vorm van een stok. 
Dat is een zuurstok (2). 
Je kunt ook een groot zuurtje maken. 
Het past niet in je mond. 
Je moet er aan likken. 
Dat grote zuurtje zit op een stokje. 
Je noemt het een lolly (3). 

 Lekker, opa. 
Dank u wel. 
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8. Kauwgom 

 Getsie… kauwgom onder mijn schoen! 
Wat plakt dat, zeg! 
Wat een taai spul. 
Weet je wat kauwgom taai maakt? 
Het is de gom . 
Gom is het sap uit een boom (1). 
Dat sap wordt hard en taai. 
In je warme mond wordt het weer zacht. 
Bij het gom gaat munt (2). 
De blaadjes munt geven een frisse smaak. 
Natuurlijk gaat er suiker bij voor de smaak. 
Je hebt ook zoete kauwgom. 
Daar zit geen pepermunt in. 
Je heb kauwgom in allerlei vormen en smaken. 
Met bubbelgum kun je bellen blazen (3). 
Nu eerst mijn schoen schoonmaken. 
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9. De suikerspin 

 

Een suikerspin is ook lekker zoet. 
Ik maak ze met dit apparaat (1). 
Het is een ronde bak. 
Die bak draait heel snel rond. 
Ik gooi er suiker in. 
Er gaat ook een kleurtje bij. 
De suiker maak ik heet. 
Nu gaat de suiker smelten. 
In de bak komen nu lange slieren. 
Het lijken wel haren van suiker. 
Ik stop een stokje in de bak. 
De suikerharen draaien erom heen. 

En klaar…. is de suikerspin. 
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10. Zoet en tanden 

 In snoep zit heel veel suiker. 
Dat maakt snoep zo lekker. 
Snoep en suiker plakken. 
De zoetigheid plakt vast aan je tanden. 
In je mond verandert het zoet in een zuur. 
Dat zuur is slecht voor je gebit. 
Langzaam gaat dat zuur door de witte laag. 
Er komt een gaatje (1). 
Je dan kunt kiespijn krijgen. 
Als je snoept, poets daarna goed je tanden. 
En kom elk half  jaar naar mij. 
Dan kijk ik je gebit goed na. 
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11. Help! Mijn buik wordt dik 

 Suiker maakt dik. 
Suiker is daarom niet echt gezond. 
Als je veel beweegt, krijg je honger. 
Je eet.  
Eten is goed.  
Zo kun je weer bewegen. 
Van teveel suiker word je extra dik. 
Je buik groeit. 
Je wordt zwaar. 
Je zit veel op de bank. 
Je beweegt steeds minder met je dikke buik. 
Zo wordt die buik steeds dikker. 
Snoep daarom niet teveel.  
En beweeg meer! 
 

 
Ik blijf zitten. 
Ik word hier moe van. 



12. Filmpjes 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/huisje-

boompje-beestje-snoep-
verstandig/#q=snoep  

Huisje Boompje Beestje 
Snoep verstandig 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/van-
suikerbiet-tot-bijna-al-onze-
suiker-wordt-gemaakt-van-

Van suikerbiet tot suiker 

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-snoep-verstandig/#q=snoep
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-snoep-verstandig/#q=snoep
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-snoep-verstandig/#q=snoep
https://schooltv.nl/video/van-suikerbiet-tot-bijna-al-onze-suiker-wordt-gemaakt-van-suikerbieten/#q=suiker
https://schooltv.nl/video/van-suikerbiet-tot-bijna-al-onze-suiker-wordt-gemaakt-van-suikerbieten/#q=suiker
https://schooltv.nl/video/van-suikerbiet-tot-bijna-al-onze-suiker-wordt-gemaakt-van-suikerbieten/#q=suiker






Bronnen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zoet_%28smaak%29 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Honingbij 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Drop 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuurtje 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Chocolade 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kauwgom 
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