
FAIR TRADE
FOOD CHALLENGE
 
Fair trade producten; daar zit toch een gek smaakje aan? Niet dus! Zit je in groep 6, 7 
of 8? Dan dagen wij  jou, met je hele klas uit voor een echte fair trade food challenge! 

NODIG:
 → Eén blinddoek of meerdere als de 

klas in groepjes verdeeld wordt.
 → 5 voedselproducten standaard.
 → 5 dezelfde voedselproducten fair 

trade.
 → Eventueel toastjes om beleg zoals 

pindakaas of pasta op te smeren.
 → Een aantal lepeltjes of messen 

om een klein hapje/plakje uit de 
verpakking te halen.

 → Een aantal schoteltjes of (papieren) 
bordjes om de producten op te 
plaatsen.

 → Scoreformulier: zoveel als nodig is 
voor het aantal groepjes/leerlin-
gen.

HOE WERKT HET?
1. Verzamel met elkaar van minstens 

5 voedselproducten een standaard 
en een fair trade variant. Mogelijk-
heden genoeg: ananas, bananen, 
chocola, hagelslag, koekjes, pasta, 
pindakaas, thee enzovoort. 

2. Kies een aantal ‘proefkonijnen’ uit 
of nog beter: verdeel de klas in klei-
ne groepjes zodat iedereen proef-
konijn kan zijn en minimaal één pro-
duct kan testen. 

3. Zet voor in de klas of per groepje of 
de producten in de twee varianten 
naast elkaar klaar.

4. Doe telkens de blinddoek om 
(theedoek of andere lap stof) bij 

het proefkonijn en plaats de twee 
varianten van het product op een 
bordje. 

5. Laat het proefkonijn een klein hap-
je/stukje proeven en zeggen wat 
het fairtrade product was en welke 
de standaardversie. 

6. Houd de score van het aantal juist 
geraden producten bij op het sco-
reformulier. 

7. Rouleer met de proefkonijnen en 
producten. 

8. Welke persoon/welk groepje heeft 
de meeste productvarianten juist 
geraden? 

9. Maak een foto/filmpje tijdens het 
proeven van de proefkonijnen en/
of het scoreformulier en upload dit 
op www.woordendaad.nl/lekkere-
ten? (Let hierbij op toestemming/
AVG)

10. Zorg dat jullie inzending uiterlijk 
vrijdag 23 oktober bij Woord en 
Daad binnen is. We trekken uit alle 
inzenders één winnaarsklas die een 
TonyChocolonelyPakket voor heel 
de groep ontvangt! ZET ‘M OP! 

Wil je alles weten over eerlijk eten? 

We hebben, in samenwerking met 

Driestar educatief een nieuw lespakket 

ontwikkeld: ‘Eerlijk is eerlijk!’ 

Verdiep je samen in de wereld van 

eerlijke chocola. Mmmmm. Kijk op:

WWW.WOORDENDAAD.NL/

EERLIJKISEERLIJK

  Lekker 
duurzaam!



Dit scoreformulier is van: _________________________________________
 

PRODUCT FAIR NIET FAIR

  Lekker 
duurzaam!

SCORE
FORMULIER


