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1. Groente 

 

Groente is gezond. 
De winkels liggen vol groenten. 
‘s Avonds ligt er groente op je bord. 
Dat lijkt allemaal heel normaal. 
Je stopt het daarna gewoon in je mond. 
 
In dit boek lees je meer over groente. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Welke delen heeft een plant? 
 Welk delen van een plant kun je eten? 
 Wat is bladgroente? 
 Kun je bloemen eten? 
 Waarom is een sperzieboon een vrucht? 
 



2. Planten 

Alle groente komt van een plant. 
Ligt er groente op je bord? 
Dan ga je een deel van een plant opeten. 
Welke delen heeft een plant? 
 
 

 

 1. De wortels 
Met de wortels staat de plant 
vast in de grond.  
Wortels zuigen water en 
voedsel uit de bodem. 

 
2. De stengel of de steel 

De stengel maakt de plant 
stevig. 

 3. Het blad 
Met elk blad kan een plant zijn 
eigen voedsel maken. 
Elk blad heeft daarvoor zonlicht 
nodig. 

 4. De bloem 
De plant bloeit en krijgt 
bloemen. 
Elke bloem wordt later 
een vrucht. 

 5. De vrucht 
Elke bloem wordt een vrucht. 
De plant heeft daar hulp bij nodig 
van dieren of de wind. 

 6. Het zaad 
In elke vrucht zitten zaden. 
Stop je zo’n zaadje in de 
grond, dan groeit er een 
nieuwe plant uit. 



3. De wortels van de plant 

 

Eet je wel eens worteltjes? 
Of  rode biet? 
Je eet dan de wortel van de plant. 
Dat deel zit onder de grond. 
 
Wortel of  peen 
Een ander woord voor wortel is peen. 
Een wortel heeft een fel oranje kleur.  
Het is een gezonde groente.  
Peentjes kun je koken. 
Maar je kunt ze ook goed rauw eten. 
 
Rode biet 
Rode biet lijkt meer op een knol.  
Het is ook de wortel van de plant.  
Die biet is rood. 

Je moet de biet koken.  
Daarna snijd je de biet in stukken. 
Je kunt biet als een warme groente eten. 

Of  je maakt er een koude salade van.  

 



4. Knollen en bollen 

Soms heeft een plant bijzondere wortels. 
Die wortels noem je een knol of  een bol. 
Knollen 
Knollen groeien net als wortels onder de 
grond.  
Ze zitten vast aan de stengel.  
De koolraap (1) is een knol. 
De aardappel (2) is ook een knol.  
In de knol bewaart de plant extra voedsel. 
Een aardappel kun je koken, bakken of   
frituren. Of  je maakt er puree van. 
 
Bollen 
Bollen groeien ook onder de grond.  
Een bol zijn blaadjes die heel dicht op  

elkaar zitten.  
De ui (3) en knoflook (4) zijn bollen. 
In de bol zit extra eten voor de plant.  
De bol zit in de winter in de grond.  

Als het warmer wordt in de 
lente gaat er een steel met 
een bloem uit de bol groeien. 
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5. De stengel van de plant 

Soms eet je de stengel of  steel van de plant op. 

Rabarber 
Rabarber  (1) is een bijzondere groente.  
De stengel is dik en roodgroen. 
Van rabarber eet je alleen de stengel.  
De stengel wordt in stukjes gesneden. 
Daarna wordt de rabarber gekookt. 
Er gaat veel suiker bij. 
Dat maakt rabarber zoet. 
Na het koken is het een soort pap. 
Je kunt het warm of  koud eten. 
Prei 
Prei  (2) wordt in schijfjes gesneden. 
Prei kun je gekookt eten.  
Maar het gaat ook wel rauw in salades.  

Ook gaat er vaak prei in de soep. 
Bleekselderij 
Bleekselderij  (3) kun je goed rauw eten.  
Je doopt het in een sausje.  

Het is een gezond hapje. 
Bleekselderij wordt ook vaak in 
soep gedaan. 
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6. Het blad van de plant 

Eet je wel eens sla, spruitjes, spinazie, andijvie, 
boerenkool, rode kool of  witte kool? 
Dan eet je het blad van de plant.  
De meeste groenten zijn bladgroenten. 
 
Sla 
Sla is een bekende bladgroente. 
Je eet sla rauw. Je hoeft het niet te koken. 
De bladeren zijn zacht. 
Je hebt allerlei soorten: botersla (kropsla) (1), 
ijsbergsla  (2) en raketsla (3). 
  
Spinazie 
Spinazie (4) is een bladgroente.  
Spinazie kan gekookt gegeten worden. 

Je kunt er ook een salade van maken.  
Spinazie werd vooral populair door de 
ijzersterke Popeye, de zeeman.  
Veel kinderen aten spinazie. 

 Ze wilden net zo sterk worden als de 
zeeman. 
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Spruitjes (1) 
Spruitjes of  spruitkool is ook een bladgroente. 
Elk spruitje lijkt op een klein kooltje.  
De blaadjes zitten heel dicht op elkaar.  
Spruitjes groeien aan de stengel van de plant.  
Andijvie (2) 
Andijvie is een bladgroente. 
Andijvie wordt meestal gekookt.  
Het kan ook rauw als salade gegeten worden.  
Ook kun je er een stamppot van maken.  
Fijngesneden andijvie gaat door aardappel-
puree heen. 
Boerenkool (3) 
Boerenkool wordt vooral in de winter gegeten. 
Boerenkool wordt ook als stamppot gegeten.  
De boerenkool wordt fijn gesneden. 

Daarna gaat het door de aardappelpuree. 
Bij stamppot boerenkool hoort een 
rookworst. 
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Rode kool (1) 
Rode kool is een bladgroente. 
De bladeren zijn hard.   
De kool wordt gesneden. 
Rode kool moet goed gekookt worden. 
In de keuken gaan er vaak appels, kaneel, 
kruidnagel en suiker door de kool. 
Witte kool (2) 
Van witte kool wordt zuurkool (3) gemaakt. 
De kool wordt fijn gesneden. 
Dan gaat de kool in een vat. 
Er gaat veel zout bij. 
Dan gaat er een deksel op. 
Er mag geen lucht bij. 
De kool wordt langzaam zuur. 
Zuurkool wordt in de winter gegeten. 

Vroeger bestond de koelkast nog niet. 
Eten bedierf  daarom veel sneller. 
Zuurkool bedierf  niet. 
Je kon het goed bewaren. 
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7. De bloem van de plant 

De bloem van een plant eet je niet zo vaak. 
Twee bekende bloemen zijn bloemkool en 
broccoli. 
 
Bloemkool (1) 
Bloemkool is een koolsoort. 
Net als witte kool en rode kool.  
De tuinder kweekt deze kool niet voor het 
blad, maar voor de grote witte bloem.  
In die grote bloem zitten kleine bloemen.  
Bloemkool kun je rauw eten of  gekookt. 
Vaak gaat er een sausje over de 
bloemkool heen. 
 
Broccoli (2) 

Broccoli is familie van de bloemkool. 
Alleen bij broccoli zit de bloemknop 
nog dicht.   
Broccoli is groen. 

Je kunt het koken of  bakken. 
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8. De vrucht van de plant 

Fruit of  groente? 
Eet je wel eens bessen, appels, tomaten, 
paprika, sperziebonen of  snijbonen.  
Dan eet je de vrucht van de plant.  
Groeit een vrucht aan een boom of  een 
struik dan noem je het fruit.  
Je noemt het dan geen groente meer. 
Groeit een vrucht aan een plant dan noem 
je het weer groente.  
 
Vruchten en zaden 
Tomaten, paprika’s en bonen zijn groente. 
Je herkent de vruchten snel.  
In de vruchten vind je zaden.  
Zaden noem je ook wel bonen of  pitten. 

De vrucht zorgt voor de zaden.  
En uit die zaden kan een nieuwe plant 
groeien. 
 

 

 

 

boom plant 

groente 

fruit 

zaden 
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Boontjes 
Sperziebonen  (1) zien er niet uit als een vrucht. 
Toch is het een vrucht.  
In de groene boon zitten zaden. 
Snijbonen  (2) zijn grotere bonen. 
Ze worden in kleine reepjes gesneden.  
Daarna worden ze gekookt gegeten. 
Er gaat meestal wat suiker bij. 
Je noemt deze bonen ook wel peulen. 
 
Paprika 
Als paprika’s  (3) groeien, zijn ze groen.  
Hun kleur verandert daarna naar rood.  
Daarna worden ze langzaam geel. 
Paprika’s zit vaak in een gerechten samen met  

andere soorten eten. 
De paprika is hol. 
 Je kunt hem goed vullen met gehakt of  kip. 
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9. Het zaad van de plant 

Bruine en witte bonen, tuinbonen en erwtjes 
zijn allemaal de zaden van de plant. 
Bruine en witte bonen (1) 
De bonen worden uit de peul (vrucht) 
gehaald. 
De bonen worden gedroogd. 
Zo kunnen ze lang bewaard blijven. 
Later moeten ze eerst in het water. 
Daarna kunnen ze gekookt worden. 
Tuinbonen (2) 
Tuinbonen zijn ook peulen.  
De schillen van de vrucht zijn taai en hard. 
Daarom worden alleen de zaden gegeten 
De zaden zijn groot en dik.  
De kleur is groenig wit.  

Erwten (3) 
De erwt of  doperwt is ook het zaad van 
een vrucht. 
De zaadjes zijn klein en rond.  

Erwten zitten meestal in een blik, 
in een pot of  in de diepvries. 
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10. Filmpje 

 

Klik hier 

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

boompje-beestje-spruitjes-of-

spinazie/#q=groente  

Huisje Boompje Beestje 
Spruitjes of  spinazie 

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-spruitjes-of-spinazie/#q=groente
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-spruitjes-of-spinazie/#q=groente
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-spruitjes-of-spinazie/#q=groente






Bronnen 

 

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