
 

Hollandse lekkernijen quiz
Test je kennis over de Hollandse keuken met een quiz

Een lekker patatje met mayonaise of een koekje bij de thee. Je staat er helemaal niet bij stil 

dat sommige dingen die je eet typisch Nederlands zijn. We gaan onze kennis testen met 

een snelle quiz!

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 15 minuten

Ontwikkelingsgebied : Cognitieve ontwikkeling, Sociaal-emotionele 

ontwikkeling, Taalontwikkeling

Doelgroep : 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Spel

Groepsgrootte : Groep tot 10 kinderen

Wat heb je nodig?
• zandloper

• quizkaartjes

• stoelen

• tafel

• pen

• papier of bord voor bijhouden punten

Voorbereiding
Zet een tafel en stoelen klaar in een ‘quiz-opstelling’. Zet aan weerszijden van de tafel een aantal stoelen. Zo kan er aan 

twee kanten van de quizmaster (de persoon achter de tafel) een team van kinderen zitten. Print de vragenkaartjes of 

bedenk zelf nog meer vragen. Leg de kaartjes omgedraaid op de tafel met de zandloper ernaast.

Quiz time!
Vertel dat de kinderen een spel gaan spelen. Het is een quiz over typisch Nederlands eten. Verdeel de kinderen in twee 

teams. Beide teams mogen aan een kant van jou op de stoelen gaan zitten. Vertel dat jij de leider van de quiz bent. Je gaat de 

teams om de beurt vragen stellen. De kinderen mogen met elkaar overleggen: ze geven samen, als team, een antwoord. Als 

een team de vraag goed heeft, krijgt het team een punt. Vertel dat jij de punten bijhoudt (bijvoorbeeld op een vel papier, of op 

een klein schoolbordje). Als een team de vraag fout heeft, mag het andere team een antwoord geven. Heeft dit team het wél 

goed, dan krijgt dit team een punt. De teams moeten binnen de tijd antwoord geven: de zandloper geeft aan wanneer de tijd 

op is. 

Als alle vragen op zijn, tel je de punten op. Welk team wint de quiz? 

 



De haring met gehakte rauwe uien en 
augurken is een nationaal gerecht. Hoeveel 

van deze vissen eet de Nederlander gemiddeld 
per persoon per jaar?

Waar wordt kaas van gemaakt?

Stroopwafels werden vroegen ook wel 
armenkoeken genoemd. Waarom is dat?

Stamppot is een typisch Hollands gerecht. 
Noem 3 soorten stamppot

Hoe lang wordt een stroopwafel in het 
wafelijzer gebakken?

Hoe lang duurt het minimaal voordat een 
kaas “rijp” is om te eten?

Noem 3 Nederlandse kaassoorten 
(dus Franse kaas als brie e.d. zijn niet goed!)

Noem 3 snacks uit de top 10 van meest 
verkochte snacks in de snackbar.

De Nederlander verbruikt 12 miljoen kilo per jaar, 
wat neerkomt op minstens 5 vissen per persoon.

Melk van de koe, of van een schaap of geit.

A. Ze werden gemaakt door bakkers met weinig geld
B. Ze werden in de kerken gratis uitgedeeld
C. Ze werden gemaakt van oude koeksnippers en        
      waren dus heel goedkoop

A. Minimaal 10 dagen
B. Minimaal 4 weken
C. Minimaal 3 maanden

1 minuut

Edammer, Maasdammer, Friese Nagelkaas, Kernhem, 
Smeerkaas,  Rookkaas,  Goudse kaas, Geitenkaas, 

Roomkaas enz.

Frikandel, kroket, kaassou�  é, mexicano, kipcorn, 
bamischijf, berenklauw, nasischijf, loempia, picanto.



Noem 3 soorten snoep die in Nederland in de 
top 10 van meest gegeten snoep staan?

Groente eten is gezond. Noem 3 soorten 
van de top 10 meest verkochte groente in 

Nederland.

Noem 3 soorten broodbeleg uit de top 10 
van best verkochte zoete broodbelegsoorten 

in Nederland

Hoeveel chocoladeletters worden er jaarlijks 
gemaakt in Nederland?

Noem 3 soorten drop

Fruit is gezond! Noem de 3 fruitsoorten die
 we in Nederland het meeste eten.

Veel Nederlanders eten graag vleeswaren op 
brood. Noem 3 soorten vleeswaren uit de 
top 10 van meest verkochte vleeswaren in 

Nederland.

Welke letter wordt het meest verkocht als 
chocoladeletter?

Drop, winegums, pepermunt, to� ees, kauwgom, 
spekjes, schuimpjes, zuurstokken, zuurtjes, toverballen

1. bloemkool   2. Ui   3. Tomaat   4. Komkommer  
 5. Wortel   6. Sla   7. Witlof   8. sperzieboon

9. prei   10. Andijvie

Hagelslag melk, hagelslag puur, vlokken, vruchtenhagel, 
gestampte muisjes, aardbeienjam, appelstroop, 

speculoospasta, chocoladepasta, schuddebuikjes

appels, sinaasappels en bananen

Daarna volgen mandarijnen, aardbeien, peren,
 kiwi’s en druiven

Boerderijdrop, autodrop, katjesdrop, muntendrop, 
honingdrop, laurierdrop, Engelse drop, dropsleutels, 

dropkabels, trekdrop, zoute schuinen

Gekookte ham (Schouderham, Yorkham, Beenham, 
Slagersachterham, Grillham), Boterhamworst / 
Palingworst, Filet américain, Kipfi let naturel en 

tuinkruiden, Snijworst / Salami / Boerenmetworst, 
Rauwe ham, Rosbief, Ontbijtspek, Paté, Fricandeau

A.  ongeveer 1 miljoen
B.  iets meer dan 10 miljoen
C.  tussen de 12 en de 15 miljoen

A.  S
B.  P
C.  M



Koekje erbij? Typisch Nederlands is het om 
iemand een koekje bij de ko�  e aan te bieden. 

Noem 3 typisch Nederlandse koekjes.

Hoeveel kilo kaas eet een Nederlander 
per jaar gemiddeld?

Noem 3 soorten oranje groente of fruit.

Nederlanders zijn echte ko�  edrinkers. 
Is deze stelling juist of onjuist:

Nederlanders drinken meer kopjes ko�  e per 
dag dan Amerikanen

Kun je 3 ouderwetse Nederlandse toetjes 
noemen?

Wat zijn biologische eieren?

Noem 3 x typisch Nederlands eten

Nederlandse verjaardagen zijn over het 
algemeen nog heel traditioneel. Noem 3 

hapjes die Nederlanders vaak aanbieden op 
hun verjaardag.

Gevulde koeken, Jodenkoeken, bokkepootjes, 
ontbijtkoek, stroopwafel, pennywafels, krakelingen, 

spritsen, roze koeken, speculaas, kletskoppen, 
bitterkoekjes, boterkoek enz. toelichting: 

In 2012 zelfs 18,6 kilo 
gemiddeld per Nederlander!

A. 2,5 kilo
B. meer dan 5 kilo
C. meer dan 15 kilo

Juist. Ruim 2,5 keer zoveel. Nederlanders drinken 
gemiddeld 2,4 kopjes ko�  e per dag en de 

Amerikanen 0,9!

Eieren van kippen die biologisch voer krijgen, 
met meer ruimte en licht in de stal en ze mogen 

overdag naar buiten

Griesmeelpudding, Rijstpudding, Vanillevla, Vlafl ip, 
Hangop, Bitterkoekjesvla, Saroma pudding enz.

(suggesties):
Patat met mayonaise, bitterballen, snert (erwtensoep), 

haring (Hollandse nieuwe), oliebollen, po� ertjes, 
stamppot, stroopwafels, drop

Blokjes kaas, plakje worst, toastje, borrelnoten, chips, 
slagroomtaart, appeltaart, ko�  e, thee, frisdrank enz.


