1. Koffie productie

Koffielanden
Productieproces
Koffiesoorten
Eerlijke koffie
Nederland is te koud voor de koffieplant. Koffie
wordt verbouwd in warme landen zoals
Columbia, Brazilië, Vietnam en Indonesië.
Deze landen liggen allemaal rond de evenaar.
Weet jij wat "de evenaar" is?
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Koffielanden
Productieproces
Koffiesoorten
Eerlijke koffie
Koffie komt van de koffiestruik. Uit de bessen
van de koffiestruik worden de koffiebonen
gehaald. De koffiebonen worden daarna
gedroogd, gebrand en gemalen.
Hoe worden de koffiebonen gedroogd?
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Er zijn verschillende soorten koffie.
De soorten hebben verschillende smaken.
De Arabica koffie heeft een milde smaak.
De Robusta koffie heeft een pittige smaak.
Vaak worden verschillende soorten gemengd.

De koffieboeren krijgen vaak weinig betaald en
ze hebben vaak slechte werkomstandigheden.
Eerlijke koffie is koffie met een keurmerk voor
eerlijke handel. Dat betekent dat de boeren een
betere prijs krijgen voor hun producten.

Weet jij een ander woord voor "koffiemengsel"?

Ken jij andere producten met zo'n keurmerk?
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Espresso
Filterkoffie
Lungo
IJskoffie en Irish koffie
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Espresso is koffie met een hele sterke smaak.
Je drinkt espresso puur uit een klein kopje.
Van espresso + opgeschuimde melk maak
je…..cappuccino.

Filterkoffie maak je door koffie in een filter te
doen, daarna giet je heet water op de koffie.
Meestal gebruik je daarvoor een filter-apparaat.
Met zo'n koffiezetapparaat kun snel je een grote
kan koffie zetten.
Wanneer gebruik je het apparaat dat op de foto
staat afgebeeld?

Hoe maak je latte macchiato van espresso
koffie?
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Lungo is een soort espresso koffie.
Het is bitterder van smaak.
Dat komt omdat er meer water wordt gebruikt en
de doorlooptijd langer is.
Er komen dan meer bittere stofjes vrij.

Irish coffee maak je door koffie te mengen met
Ierse whiskey, daarna ongezoete room erop.
IJskoffie kun je maken van afgekoelde koffie met
ijsklontjes, roomijs, of melk.

Wat betekent het Italiaanse woord Lungo?

Wanneer zou jij ijskoffie bestellen? En wanneer
Irish coffee?
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Filterkoffie zetten
Slow coffee
Espresso machine
Cappuccino maken
Filterkoffie zet je door koffie in een papieren filter
te scheppen. Het hete water loopt door de koffie.
De koffie wordt opgevangen door een kan die op
een warmhoudplaatje staat.
Noem de twee soorten filters die je kunt
gebruiken.
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Filterkoffie zetten
Slow coffee
Espresso machine
Cappuccino maken
Als je koffie langzaam opgiet dan komt er meer
smaak uit de koffiebonen.
Slow coffee maak je bijvoorbeeld als je met de
hand koffie zet.
Wat betekent het Engelse woord "slow"?
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Filterkoffie zetten
Slow coffee
Espresso machine
Cappuccino maken

In veel horeca zaken zie je een espresso
machine.
De koffie doe je in de filterdrager, daarna druk je
de koffie aan met een tamper. De melk (voor
cappuccino) stoom je op met het stoompijpje.

Cappuccino maak je door opgeschuimde melk
toe te voegen aan espresso koffie.
De melk kan je opschuimen met een stoompijpje
of een opschuimkannetje.

Wijs op het plaatje het stoompijpje aan.

Hoe maak je cappuccino voor een klant die
allergisch is voor koemelk?
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Wat serveer je bij de koffie?
Meneem koffie
Koffie voor grote groepen
Koffie momentje
Koffie kun je serveren met een koekje, suiker en
soms ook een kuipje melk.
Soms zelfs met een glaasje likeur erbij.
Koffie is het lekkerst als hij vers gezet is.
Kun je koffie eigenlijk opwarmen?
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Wat serveer je bij de koffie?
Meneem koffie
Koffie voor grote groepen
Koffie momentje
Bij grote feesten of tijdens de pauze in een
schouwburg, wordt vaak koffie geserveerd in
grote thermoskannen. Grote groepen mensen
kunnen dan snel worden bediend.
Waarom worden er dan thermoskannen
gebruikt?
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Wat serveer je bij de koffie?
Meneem koffie
Koffie voor grote groepen
Koffie momentje
Meeneem koffie wordt ook wel "coffee to go"
genoemd". Het wordt vaak geserveerd in een
wegwerpbeker met een plastic deksel.
Zo kun je koffie zelfs op het strand drinken.
Waarom wordt er op stations vaak coffee to go
geserveerd?

4. Koffie serveren

Wat serveer je bij de koffie?
Meneem koffie
Koffie voor grote groepen
Koffie momentje

In Nederland wordt heel veel koffie gedronken.
Er is altijd wel een koffie momentje!
Mensen krijgen energie van koffie, weet jij hoe
het stofje heet waar je goed wakker van wordt?

5. Thee-weetjes

Thee productie
Los of in zakjes
Thee die geen thee is
High tea
Thee wordt gemaakt van de blaadjes van de
theeplant. De theeplant groeit vooral in warme
landen zoals Azië en Afrika. Iedere thee-soort
heeft zijn eigen productieproces.
Kun jij 3 soorten thee noemen?
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Thee productie
Los of in zakjes
Thee die geen thee is
High tea
Losse thee is meestal gemaakt van wat grotere
blaadjes. In theezakjes zitten meestal kleine
stukjes theeblaadjes. Thee serveer je meestal in
een glas: dat is het beste voor de smaak.
Hoe zorg je dat je losse theeblaadjes niet
opdrinkt?
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Kruidenthee, gemberthee of rooibosthee… we
noemen het wel thee maar eigenlijk is het geen
thee. Het wordt niet gemaakt van de blaadjes
van een theeplant.

In de hele wereld wordt thee gedronken. Het
past bij heel veel gerechten, en je kunt het ook
tussendoor drinken. Bij een high tea serveer je
allerlei verschillende gerechtjes bij de thee.

Weet jij nog een voorbeeld van een thee die niet
gemaakt is van theeblaadjes?

Noem een paar gerechtjes die bij een high tea
passen.
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Verse thee
Thee latte
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"Gewone" thee
Verse thee
Thee latte
IJsthee

Thee maak je van heet water en gedroogde
theeblaadjes. Je giet heet water op een
theezakje of op losse thee in een zeefje.
Je zet 1 kopje of een hele pot tegelijk.
Let op: verse thee is altijd heel heet!

Voor verse thee gebruik je verse ingrediënten.
Je giet heet water op bijvoorbeeld verse
muntblaadjes of gember. Je kunt ook fruit
gebruiken.

Wat gebeurt er als je thee te lang laat trekken?

Hoe heet moet het water zijn waarvan je de
verse thee maakt?
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Thee latte betekent "thee met melk".
Om thee latte te maken gebruik je vaak een thee
die sterk van smaak is. Een voorbeeld is "Chai
latte" dat is een thee gemaakt van sterke zwarte
thee, melk en kruiden.

IJsthee maak je meestal van zwarte of groene
thee die je in de koelkast hebt afgekoeld.
Meestal wordt er nog een smaakje toegevoegd
bijvoorbeeld citroen. En een beetje suiker.

Drink jij wel eens thee met melk?

Bedenk nog een soort fruit die lekker smaakt in
ijsthee.
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Witte thee
Groene thee
Oolong thee
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Zwarte thee wordt in Nederland heel veel
gedronken. Er zijn heel veel verschillende
soorten, Engelse melange, Earl Grey, Darjeeling,
of zwarte thee met fruitsmaak. Zwarte thee zet je
met kokend water.

In witte thee zitten theeblaadjes en ook de
knoppen van de theeplant.
Witte thee is heel zacht van smaak.
Witte theeblaadjes zijn zo weining mogelijk
bewerkt.

Hoe heet is kokend water?

Witte thee zet je met water van ….°C
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Zwarte thee
Witte thee
Groene thee
Oolong thee
Groene thee is frisser van smaak dan zwarte
thee. Je zet groene thee met water van 80°C.
Als het water kookt, moet je het dus eerst even
laten afkoelen voordat je de thee opgiet.
Wat gebeurt er met de smaak van groene thee
als je het zet met kokend water?
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Zwarte thee
Witte thee
Groene thee
Oolong thee
Oolong thee is niet zo bekend. De theeblaadjes
zijn op een bijzondere manier bewerkt waardoor
er een speciale smaak ontstaat.
Oolong thee zetje met water van 100°C.
Hoe weet je wanneer water precies 100°C is?
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Kraanwater of leidingwater is lekker goedkoop.
En nog gezond ook. Iedereen heeft water nodig.
Kraanwater wordt gemaakt van grondwater, of
van water uit de duinen.

Bronwater lijkt heel erg op kraanwater.
Het wordt gewonnen uit een bron, met of zonder
koolzuur, in flessen verpakt en verkocht.
Wat gebeurt er als je een fles bronwater met
koolzuur niet goed dicht draait?

Hoe smaakt water eigenlijk?
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Mineraalwater
Water serveren

Mineraalwater komt uit een natuurlijk bron.
Het woord zegt het al: mineraalwater bevat veel
mineralen. Je kan mineraalwater kopen met of
zonder koolzuur.

Water wordt vaak in een kan of een fles
geserveerd. Alle gasten krijgen een klein glas en
kunnen dan zelf inschenken. In de kannen met
water kan ijs, fruit of bijvoorbeeld muntblaadjes
worden toegevoegd.
Waarom wordt water ook vaak geserveerd bij
wijn of espresso koffie?

Weet jij wat een gast bedoelt als hij een Sparood bestelt?
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Vruchtensap
Groentesap
Smoothies
Sappen serveren
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Smoothies
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Vruchtensap bestaat voor 100% uit fruit.
Bijvoorbeeld appelsap of sinaasappelsap.
Soms wordt vruchtensap ook wel gemaakt uit
concentraat. Concentraat is ingedikte sap.

Groentesap is gemaakt van…. je raadt het al:
groente. Bijvoorbeeld bietensap of wortelsap.
Vaak gemengd met citroensap.
Citroensap maakt groentesap vaak lekkerder,
maar ook langer houdbaar.

Wat is volgens jou goedkoper: puur sap, of sap
uit concentraat.

Bedenk een groente-vruchtensap recept.
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Smoothies maak je van vruchten die je pureert in
een blender. Je kan ook andere ingrediënten
toevoegen: yoghurt, ijs of kokosmelk.
Smoothies zijn gezonde drankjes.

Vruchtensap serveer je in een longdrinkglas. Dat
is een recht hoog glas.
Smoothies worden vaak in een laag breed glas
geserveerd… dat drinkt wat gemakkelijker.

Waarom zijn smoothies gezond?

Waarom maak je verse sap en smoothies vlak
voordat ze geserveerd worden?
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Soorten frisdrank
Met of zonder suiker
Energiedrank
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Er zijn heel veel soorten frisdrank: Fanta, Sprite,
Cola, Cassis, Ice tea, Tonic enzovoort.
Frisdrank bevat vaak koolzuur. Cola en Tonic
worden vaak met een schijfje citroen en een
stampertje geserveerd.
Welke van de genoemde frisdranken smaakt een
beetje bitter?

Veel soorten en merken frisdrank kun je
bestellen met of zonder suiker.
In de "light" of "zero" variant zitten vaak wel
zoetstoffen.
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Bedenk een truc hoe je bij het serveren kunt
onthouden welke drankjes light zijn.
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Energiedrank wordt ook wel pep-drank
genoemd.
Er zit vaak cafeïne in, net als in koffie.
Energiedranken zijn best ongezond en slecht
voor je tanden.

Frisdrank serveer je vaak in een longdrinkglas of
in een speciaal glas van het frisdrank-merk.
Een voorbeeld van een speciaal glas is een
Coca-Cola glas, de vorm lijkt op het flesje.

Noem 3 soorten energiedrank.

Wat voor machine staat er op de foto?

