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Inleiding
Suiker is, net als koffie en aardolie, in de greep van de wereldhandel. Aan de ene kant zijn er
ontelbare kleine boerenbedrijven tegenover een handvol producenten, niet alleen wereldwijd,
maar ook in Nederland. In Nederland is er nog slechts 1 groot bedrijf in de productie van suiker
actief.
Suiker is Wereldbusiness
1a. Hoe groot is de Nederlandse suikerproductie ?
1b. Welke rol speelt Nederland in de Europese- en wereldsuikerproductie ?
1c. Welke landen hebben de grootste suikerriet productie ?
1d. Welke landen hebben de grootste suikerbietproductie ?
Voor velen staat de productie van rietsuiker gelijk aan slavernij. Nederland speelde ooit een
bedenkelijke rol. Nog steeds is ons slavernijverleden een actueel thema.
2. Toon in een presentatie de Nederlandse rol in de (geschiedenis van de) productie van
rietsuiker, waarin je naast de feiten ook jouw stellingname verwoordt.
Suiker&Gezondheid
Hoeveel suikerklontjes eet jij per dag ?
5a. Maak een schatting van het aantal klontjes, dat jij per dag aan suiker binnenkrijgt.
Ik krijg ongeveer ...... gram = ........ klontjes binnen. De meeste suiker, die ik binnen
krijg zit in: ...................................., .................................. (hier product(en) opschrijven).
5b. Is dat gemiddeld of juist meer/minder dan wat de gemiddelde Nederlander
binnenkrijgt ? Gemiddeld / meer / minder
Food for Thought
Geloof jij ook alles wat je in reclames ziet ?
6. Ga op internet naar: suikerunie.nl en daar naar: 'meest gestelde vragen'.
6a. Bekijk: 'Is suiker een dikmaker'. Hoe beoordeel jij deze tekst ?
Denk daar bij aan: geeft de tekst eerlijke feiten; is het een reclame tekst; komen er
zowel positieve als negatieve punten aan bod ?

6b. Ga naar: kenniscentrumsuiker.nl en dan naar: 'Feiten over suiker'.
Bekijk deze folder. Hoe beoordeel je deze tekst ?

Bronnen en Media
Grote Bosatlas (54e druk)
De Bosatlas van het voedsel
Boer&Bunder.nl
Suikerunie.nl
Kenniscentrumsuiker.nl
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