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Hoe gebruikt u dit dossier ?
Het doel van de Chocoladetempel van Côte d’Or is kinderen de geschiedenis van de chocolade te vertellen aan de hand van een fascinerend concept. In de interactieve tempel worden op een speelse manier de geograﬁsche, historische, wetenschappelijke en economische
aspecten van chocolade belicht. De uiterst realistische decors voeren
de kinderen doorheen de geschiedenis van de chocolade. Op hun reis
doorheen de tijd komen ze in allerlei situaties terecht waarop ze dan
interactief kunnen reageren.
U kunt het bezoek aan het museum voorbereiden aan de hand van dit
pedagogische dossier. U vindt er een volledige beschrijving terug van
de belangrijkste thema’s. Er worden ook onderwerpen aangehaald en
creatieve oefeningen voorgesteld die u samen met uw leerlingen voor
of na het bezoek kunt bespreken.
Net als de Chocoladetempel van Côte d’Or, werd dit dossier speciaal
gecreëerd voor kinderen van de lagere school. De tempel heeft een
opvoedkundig doel maar tegelijkertijd is alles er op een speelse wijze
uitgewerkt. Er wordt herhaaldelijk een beroep gedaan op de verbeelding van de kinderen. De tempel is geschikt voor lagereschoolkinderen van alle leeftijden.
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Hoe gebruikt u dit dossier ?
Dit document is onderverdeeld in twee delen:
Het eerste deel bevat informatie over:
Ñ

De geschiedenis van de cacaocultuur (hoofdstuk 1)

Ñ

De intrede van chocolade in Europa (hoofdstuk 2)

Ñ

De bereiding van chocolade (hoofdstuk 3)

Ñ

De eigenschappen van chocolade (hoofdstuk 4)

De vier zalen in de Chocoladetempel van Côte d’Or behandelen deze
vier onderwerpen.
Het tweede deel vormt een aanvullend pedagogisch hulpmiddel bij elk
van de vier hoofdstukken.
Ñ

Voorstel van het onderwerp om voor het bezoek te behandelen.

Ñ

Enkele snelle vraag- en antwoordspelletjes voor na het bezoek.

Ñ

Enkele creatieve oefeningen om voor of na het bezoek uit te voeren.

Ñ

Bijkomende informatie om in de klas, eventueel na het bezoek, het
onderwerp verder uit te diepen.

Zoals u kunt vaststellen, bevat het thema chocolade een schat aan
pedagogisch materiaal. U kunt in de klas de meest uiteenlopende onderwerpen aankaarten: van het verwerkingsproces van de cacaobonen
tot de eigenschappen van chocolade, maar ook over het dagelijkse leven van de Azteken en hun mythes. Uit ervaring weten we intussen dat
het thema chocolade de kinderen ook echt boeit; het doet hen immers
dromen over reizen naar andere continenten en grote ontdekkingen.
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Deel 1:
Algemene informatie
over chocolade
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Deel 1

Inleiding
Chocolade roept bij ons een heleboel emoties en herinneringen op.
Het staat synoniem voor feest, geschenken, dierbare momenten, maar
ook voor het plezier beleven aan de dingen van elke dag.
Al wat met chocolade te maken heeft is fascinerend…
Om te beginnen is er de geschiedenis. Zij neemt ons mee naar de
mysterieuze precolumbiaanse geschiedenis met de legende van de
Chocoladekoning Quetzalcoalt. Vervolgens komen de conquistadores
(Spaanse veroveraars) die de chocolade mee naar Europa brachten
om deze in de salons van de adel te introduceren. In Europa vestigden
zich al zeer snel de nu nog steeds gerenommeerde chocoladehuizen.
De teelt van de tropische cacaoplant en de alchemie van chocoladebereiding worden hierna uit de doeken gedaan.
Leuk om te weten is dat de gemiddelde Belg meer dan 8 kg chocolade
per jaar verorbert! Dat is goed voor een plaats in de top drie op de ranglijst van ’s werelds grootste chocolade-eters. Maar er is chocolade…
en chocolade. Als ervaren liefhebbers hebben wij altijd kwaliteit kunnen onderscheiden. De uitstekende reputatie van de Belgische chocolade in de rest van de wereld is hiervan het beste bewijs.
En nu beginnen we onze reis doorheen tijd en ruimte. Het avontuur
vangt enkele eeuwen terug in de tijd aan, in het hart van het feeërieke
Midden-Amerika van de Maya’s.
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Hoofdstuk 1

Er was eens…
de oorsprong van de cacaocultuur
De Maya’s
ligieuze centra waren. Waarschijnlijk werden zij
omstreeks het jaar 600 de eerste echte telers van
de cacaoplant.
De vrucht van de cacaoplant bevat pitten, de cacaobonen. Deze kunnen na een droogproces heel
lang bewaard worden. De Maya’s gebruikten ze

MEXICO

niet alleen als ruilmiddel voor voedsel en kleding
maar ook om er ‘tchocoatl’ mee te maken, een
soort drank die weinig gelijkenis vertoont met
hedendaagse drankjes op basis van chocolade.
Om ‘tchocoatl’ te bereiden, braken de Maya’s de

Aan het begin van onze jaartelling leefden de

cacaobonen en brachten die aan de kook met pe-

Maya’s in Yucatan, een enorm schiereiland tussen

per en scherp paprikapoeder. Vervolgens roerden

Mexico en Guatemala. In de loop van de eeuwen

ze het mengsel krachtig om tot het schuimde.

waren ze vanuit Alaska afgezakt naar het zuiden.
Hun beschaving bereikte haar hoogtepunt in de

Tegen de 9e eeuw kwam de schitterende bescha-

7e eeuw. De Maya’s heersten toen over een uitge-

ving van de Maya’s plots ten einde. Waarschijnlijk

strekt keizerrijk waarvan de voornaamste steden

als gevolg van de verarming van de bodem, waar-

(Uxmal, Palenque, Copan) zowel politieke als re-

door ze hun bestaansmiddelen verloren.

Bereiding van de Tchocoalt door Precolumbianen
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De Tolteken
De Tolteken (800-1100) zorgen er echter voor dat

cacaobomen groeiden. Volgens de legende was

de cacaoteelt werd voortgezet. Zij kwamen uit

Quetzalcoatl de heerser van de cacaowereld. Hij

Noord-Amerika en vestigden zich in Tula, in de

had enkele cacaoplantjes uit de velden van de zo-

Mexicaanse vallei. Deze kleine nomadenstam-

nen van de zon meegenomen en leerde de men-

men uit het noorden bereikten al snel een heel

sen ze te cultiveren om er de goddelijke drank

hoog cultureel peil. Zij hadden een mateloze ver-

‘tchocoatl’ mee te bereiden.

ering voor de cacaoboom – de ‘Paradijsboom’
– en voor hun Koning-God Quetzalcoatl, beter

Quetzalcoatl werd uit zijn koninkrijk verjaagd

bekend onder de naam ‘Gevederde Slang’.

door een magiër die zijn toverkrachten gebruikte
om de ‘Gevederde Slang’ krankzinnig te maken.

De feitelijke geschiedenis van het rijk van de Tol-

Quetzalcoatl vertrok naar het oosten op een vlot

teken wordt dikwijls vermengd met de mythe,

van gevlochten slangen. Alvorens achter de hori-

zoals in de legende van Quetzalcoatl, die u zult

zon te verdwijnen beloofde hij terug te keren, in

ontdekken tijdens uw bezoek aan de Chocolad-

een jaar dat in het teken stond van de ‘ce acalt’

etempel van Côte d’Or.

(riet), om zijn keizerrijk weer in bezit te nemen.
De Tolteken bleven hem vereren. Om hem te

Quetzalcoatl

herinneren bleven ze de godendrank ‘tchocoatl’
maken die hen kracht en gezondheid gaf. Quetzalcoatl werd nog steeds vereerd in de tijd van
de Azteken. Dit volk vestigde zich tegen 1160 ten
zuiden van Tula.

Quetzalcoatl

Quetzalcoatl, het hoofd van de Tolteken, was geliefd bij zijn volk en werd gerespecteerd om zijn
kennis en wijsheid. Hij vestigde zijn hoofdstad in

Quetzalcoatl wordt uit
zijn rijk verdreven

Tula, in het noorden van Mexico. Zijn paleis stond
te midden van prachtige tuinen waar de mooiste
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Hoofdstuk 2

De intrede van chocolade in Europa
Het tweede deel van de geschiedenis van de chocolade speelt zich enkele eeuwen later af. We
maken een grote sprong in de tijd tot op het ogenblik dat Christoffel Columbus Amerika verovert.

Christoffel Columbus
Tijdens zijn vierde en laatste reis in 1502 zette

de Azteken wachtten op zijn terugkeer. Vreemd

Columbus voet aan wal op het eiland Guanaja

genoeg stond 1519 in het teken van ‘ce acalt’

in het Caribische gebied (het huidige Honduras).

(riet); volgens de voorspellingen zou in dat jaar

De inboorlingen die hij daar ontmoette boden

de god ‘Quetzalcoatl’ terugkeren uit zijn balling-

hem juwelen aan en lieten hem van een spe-

schap. De Azteken twijfelden geen moment toen

ciaal brouwsel proeven. Het was een dik vloei-

ze Cortés en zijn leger zagen aankomen uit het

baar, roodkleurig, schuimend, kruidig en bitter

oosten met hun bleke huiden, hun baarden, hun

drankje. Zonder dat hij het wist, werd hij de eer-

hele wapenuitrusting en op merkwaardige die-

ste Europeaan die de ‘tchocoatl’ of de cacao ont-

ren gezeten (er waren in die tijd nog geen paar-

dekte. De drank kon hem echter niet bekoren en

den in Mexico): dit waren de goden en Cortés

daarom hechtte hij er ook geen belang aan.

werd geacht Quetzalcoatl, de ‘Gevederde Slang’

Hernan Cortés

zelf te zijn. Montezuma, de keizer van de Azteken, ontving hem dan ook met de gepaste eer.
Hij erkende zonder aarzeling de Spaanse heerschappij en bood Cortés een immense cacaoplantage en verschillende zakken vol cacaobonen aan. Cortés ruilde deze om tegen goud, wat
hem meer interesseerde.

In 1519 zette de Spanjaard Hernan Cortés voet
aan wal in het oosten van Mexico. Op dat moment hadden de Azteken in de vallei van Mexico
al de plaats ingenomen van de Tolteken. Maar
de legende van Quetzalcoatl leefde verder en

Ontmoeting tussen Cortés (rechts)
en Montezuma (links)
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De route van de chocolade naar Europe

De Spanjaarden wisten de ‘tchocoatl’ van de

je aankwamen. Al snel werd chocolade de fa-

Azteken niet meteen te appreciëren. Toen hun

voriete drank aan het Spaanse hof. De choco-

wijn echter opraakte, besloten ze tegen hun zin

lade werd ook uitgevoerd naar Vlaanderen en

het vreemde drankje te gaan gebruiken. Met-

Nederland, waar de inwoners op dat moment

tertijd voegden ze er suiker, vanille en room

onder het Spaanse juk leefden.

aan toe. Zo werd ‘chocolade’ de favoriete drank
van de kolonisten. Vanaf 1527 bracht Cortés de

De chocolade kwam in Italië terecht via een Flo-

kostbare bonen mee naar Spanje, samen met

rentijnse koopman. In Duitsland en Oostenrijk

de werktuigen die nodig waren om de cacao te

raakte chocolade bekend dankzij een geleerde

bereiden. Ook andere Spanjaarden die uit Ame-

uit Nürenberg. In Frankrijk werd hij geïmpor-

rika terugkwamen lieten hun omgeving kennis-

teerd in de bagage van een Spaanse prinses! In

maken met het nieuwe brouwsel. De productie

1615 trouwde Anna van Oostenrijk, dochter van

van cacao kende een enorme bloei vanaf 1585,

Filips III van Spanje, immers op veertienjarige

toen de eerste cacaobonen uit Mexico in Span-

leeftijd met Lodewijk XII. Zij bracht alles mee

Een ‘Chocolate House’ in Londen
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om haar favoriete drankje te bereiden. De hele

ken in Doornik, Antwerpen, Verviers en Brussel

Franse hofhouding deed haar al vlug na. Het en-

terug te vinden.

thousiasme voor het drankje sloeg dan ook over
op de klanten van de salons die werden gefre-

Côte d’Or

quenteerd door de hoogste kringen. Chocolade
kwam in Engeland terecht via Nederland en in
1657 werden in Londen de eerste ‘Chocolate
Houses’ geopend. In het bekende kofﬁehuis, ‘The
Coffee Mill and Tobacco Roll’, verscheen voor
het eerst chocolade in gebakjes onder de naam
‘Spanish Roll’. Zwitserland ontdekte de chocolade via Henri Escher die hem daarna in België
ging promoten. Merkwaardig genoeg verscheen
het product pas in 1755 in Noord-Amerika.
Gedurende lange tijd bleef chocolade een exclusieve lekkernij voor de adel en hogere burgerij
die er dol op waren. De eerste chocoladefabrieken verschenen in Europa in het midden van de
17e eeuw. De originele Mexicaanse productiemethode werd er toen nog steeds toegepast. De
eerste verbeteringen op technisch vlak werden
gerealiseerd in de loop van de 18e eeuw (de atmosferische machine van Newcomen in 1711,
de stoommachine van Watt in 1769, etc,…). Mede
dankzij deze vooruitgang kregen de chocoladefabrieken in de 19e eeuw een enorme betekenis
op economisch vlak. Rond die tijd ontstonden de
grote Europese chocoladehuizen. Hun naam en
faam is tot vandaag onveranderd gebleven. In
België zijn de pioniers van de chocoladefabrie-

In april 1883 wordt het handelsmerk ‘Côte d’Or’
wettig gedeponeerd. De naam werd door de
chocolademakers zelf gekozen en verwijst naar
de Goudkust, het huidige Ghana. De ﬁrma bestond dan slechts uit zes personen! Zij hielden
zich bezig met het maken van chocolade en
suikergoed. Een deel van de cacaobonen die bij
Côte d’Or werden geleverd kwam uit Ghana. Het
was de postzegel van dit land die de inspiratiebron vormde voor het nieuwe logo van Côte d’Or.
Op de postzegel stond een Afrikaanse olifant en
een palmboom. De olifant symboliseerde niet
alleen het uitheemse, maar ook kracht, trouw,
doorzettingsvermogen en lang leven. Côte d’Or
verwierf al snel nationale en internationale bekendheid (o.a. door deelname aan de wereldtentoonstellingen van 1935 en 1958).
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Hoofdstuk 3

De bereiding van chocolade

De drie voornaamste zones voor de cacaoteelt zijn: Midden-en Zuid-Amerika, Afrika en
Zuidoost-Azië. De beste cacaosoorten komen uit Midden-Amerika.

1. De cacaoboom
De kwetsbare cacaoboom vereist een heel precieze behandeling en een warm en vochtig klimaat.
De temperatuur mag nooit onder 15°C komen. De plant groeit in tropische streken, in een gordel die zich
uitstrekt van 15° noorderbreedte tot 15° zuiderbreedte: de cacaogordel.
De cacaoboom groeit aan de rand van een rivier

bananenboom en de citroenboom. Deze bomen

of een waterloop. De boom zoekt beschutting on-

noemt men de ‘madres del cacao’ of de moeders

der grote parasolbomen zoals de maniokplant, de

van de cacao. In het wild bereikt de cacaoboom een
hoogte van 13 tot 15 meter. In de plantages wordt
hij echter gesnoeid tot een hoogte van maximaal
8 meter. Dit snoeien is nodig om de plant sterk te
maken en om het oogsten gemakkelijker te maken.
Net zoals andere vruchtdragende bomen in de tro-

De cacaoboom
Plantatie
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pen bezit de cacaoboom de zeldzaamheid om tegelijkertijd bladeren, vruchten in knop, bloesem en
rijpe vruchten te dragen.
De brede, generfde bladeren lijken op grote kastanjebladeren. Het dichte en voor de zon haast ondoordringbare bladerdek zorgt voor veel schaduw.
De bloesem bloeit vanaf het derde jaar. De bloempjes zijn eerst heel klein (1cm). Ze hebben een roze
kelkblad en lichtgele bloemblaadjes. Het zijn boeketjes die rechtstreeks op de stam en de grootste
De vruchten
van de cacaoboom

takken groeien. Ze bloeien praktisch zonder ophouden. Er bloeien gemiddeld 50.000 tot 100.000 bloemen op een volwassen boom. Hoe royaal de natuur

kleinst). Ze zijn 10 tot 25 cm lang en hebben een
diameter van 6 tot 12 cm. Het omhulsel of de vruchtwand rond de zaden is bezet met lengtenerven. De
kleur varieert van geel-groen tot oranje-rood, afhankelijk van de soort.
Binnen in de vrucht bevinden zich 25 tot 75
cacaobonen. Ze liggen ingebed in een witachtig
vruchtvlees dat gelatine, suiker en een heel klein
beetje zuur bevat. De kleur varieert van bruin-grijs
tot bruin-rood.

De cacaoboom - Doorsnede van een bloem Doorsnede van de vrucht

ook is, het uiteindelijke resultaat is schraal. Doordat weinig bloemen vruchtbaar zijn, ontwikkelen
zich slechts 20 tot 30 vruchten.
De vruchten van de cacaoboom verschijnen pas in
het vijfde of zesde jaar. De cacaoboom bereikt haar
hoogtepunt qua productiviteit tussen zijn 12e en
25e jaar. De vruchten van de plant lijken op komkommers (op hun langst) of op rugbyballen (op hun

De bonen in de vrucht
van de cacaoboom
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2. De omzettingsstadia
In het land van de telers
De oogst
De vruchten rijpen het hele jaar door. De meer-

leidelijk wordt versterkt. Hier worden de bonen ook

derheid van de telers houdt het echter bij twee

dikker en krijgen ze hun speciﬁeke bruine kleur.

oogsten per jaar. Eenmaal in
november-januari (de hoofd-

Het droogproces

oogst) en eenmaal in mei-juli

Nadien wast men de bonen om hen van hun pulpres-

(tweede oogst). De vrucht is

ten te ontdoen. In dit stadium bevatten ze 60 % vocht.

ongeveer vier tot negen maan-

Dit percentage moet worden teruggebracht tot 7 % als

den na de bevruchting van de

men de beste omstandigheden voor vervoer en be-

bloem rijp. Het plukken moet met veel zorg ge-

waring wil garanderen. De bonen worden vervolgens

beuren; de kwetsbare boom mag immers niet

te drogen gelegd in de zon, of in moderne drooglood-

worden beschadigd en de bloemen in de vruch-

sen. De bonen worden regelmatig omgeroerd. Daarna

ten die in volle groei zijn, moeten intact blijven.

worden ze geselecteerd op kwaliteit, gewogen en in
jutezakken verpakt en verzonden.

Het plukken en kappen
De vrucht wordt met een kapmes overlangs in twee
gespleten en wordt helemaal leeggehaald. De bonen en het vruchtvlees gaan eruit. De bonen moeten
met de grootste zorg uit de vrucht worden verwijderd
zonder ze te beschadigen. In dit stadium ruiken ze
Het transport

nog helemaal niet naar cacao.

De bonen worden per boot vervoerd naar de importDe fermentatie

landen. In België worden de zakken met cacaobo-

De cacaobonen worden vervol-

nen gelost in de haven van Antwerpen om daarna

gens in de zon gelegd, meestal

getransporteerd te worden naar de chocoladefabri-

opeengestapeld of in grote bak-

kanten.

ken onder bladeren van bananenbomen.

De

temperatuur

stijgt er tot 45°C-50°C. De bonen rusten gedurende
een week onder de bladeren en er wordt regelmatig
doorheen geroerd. De fermentatie, of het gistingsproces, is een heel belangrijk stadium in de omzetting. Tijdens dit proces worden de bonen gescheiden
van het vruchtvlees. Door deze gisting verliezen de
cacaobonen hun bitterheid, terwijl hun aroma ge-
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In het importland

Bij hun aankomst in de chocoladefabriek worden de verschillende soorten cacaobonen gemengd. Dit mengproces gebeurt
volgens het eigen recept van iedere chocoladefabrikant.
Het mengen van
de cacaobonen
De cacaobonen worden zorgvuldig gereinigd en nadien geroosterd. De duur van dit proces en de temperatuur zijn in deze
brandfase heel bepalend. Net zoals met kofﬁe is dit een precisiewerk. Gedurende ongeveer 20 tot 30 minuten gaan de bonen
in een brander (zoals kofﬁebonen) en worden ze op een temperatuur van 120°C tot 140°C gebrand. Zo wordt het grootste
deel van het vocht verwijderd en ontwikkelen zich de aroma’s.
Het branden

De hoofdbedoeling van het roosteren is om door verhitting van
de bonen een maximum aan aroma’s te ontwikkelen.

Nadat ze zijn afgekoeld, worden de bonen naar een andere machine gevoerd waar ze worden ﬁjngestampt tussen twee gegroefde cilinders. Ze worden geplet tot deeltjes van 2 tot 3 mm.
Met behulp van een zeef en warme lucht wordt de schil weggehaald.
Het fijnstampen

Door het dubbele effect van het ﬁjnmalen en de warmte en
dankzij de cacaoboter, vormen de deeltjes zich tot een vloeibare
massa.
Het malen
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In dit stadium van de verwerking worden de andere grondstoffen
vermengd met de cacaomassa. Om zwarte of fondant chocolade
te bekomen, voegt men cacaoboter en suiker toe aan de cacaomassa. Voor melkchocolade voegt men er melkpoeder aan toe.
Het mengen
van de ingrediënten

In speciale walsen worden de bestanddelen van de chocolademassa geplet en verpulverd zodat men een ﬁjne en gladde chocolade bekomt waarin de korrels tot microscopisch kleine deeltjes
zijn herleid (30 micron).
Het fijnwalsen

Het concheren gebeurde vroeger in bakken in de vorm van
schelpen (schelp is concha in het Spaans, vandaar de naam).
Tegenwoordig wordt de chocolademassa verscheidene uren in
mengmachines verwarmd en gekneed. De manier waarop dit gebeurt, bepaalt dikwijls het verschil tussen de verschillende merken chocolade. Tijdens het concheren wordt elk spoor van vocht,
zuur en bitterheid verwijderd. De chocolade krijgt eindelijk zijn
smeuïge eigenschap en aroma. Vervolgens wordt nog cacaoboHet concheren

ter en sojalecithine aan de massa toegevoegd. Deze stoffen zorgen immers voor een perfecte vloeibaarheid. Het mengsel dat
nu overblijft, bewaart men in kuipen of vaten bij een temperatuur van 50°C, tot op het moment van de deﬁnitieve verwerking
tot afgewerkt product. In deze fase wordt ook vanillearoma aan
de chocolade toegevoegd.
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De hete, vloeibare chocolade is nu klaar om in een vorm te worden gegoten. Maar daarvoor moet de chocolademassa zeer
geleidelijk op de juiste temperatuur worden gebracht, namelijk tussen 28°C en 31°C, naargelang het type chocolade. Die
warmtegraad moet onveranderd blijven. De temperatuur mag
maximaal 0,5°C tot 1°C afwijken. Zo wordt het mogelijk de chocolade in vormen te gieten zonder dat hij eraan blijft plakken of
Het tempereren

zijn glans verliest.

Dit gebeurt op verschillende manieren, afhankelijk van de soort
chocolade. De drie hoofdtypes zijn:

Het gieten in vormen
1. Volle chocolade (bv. Côte d’Or Melk, Noir, etc.)

die aan de vorm blijft kleven wordt afgekoeld.

De vormen waarin de chocolade wordt gegoten

Zo ontstaat een soort schelp waarin een welbe-

rollen aan op een band. Nu kan het machinaal

paalde hoeveelheid vulling wordt gegoten. Na het

vullen beginnen. Door een soort trechter komt in

vullen worden de vormen onder een warmtebron

elk vormpje een welbepaalde hoeveelheid vloei-

geplaatst. Op die manier smelten de randen van

bare chocolade terecht. Van hieruit gaat het ge-

de schelp weg. In een laatste fase wordt een ﬁjn

heel naar een ‘trommel’ (vibrerende tafel). De

laagje vloeibare chocolade over het geheel gego-

massa wordt er gelijkmatig verdeeld door trillin-

ten. Deze laag dient als deklaag of als onderkant.

gen en de vorming van luchtbellen wordt er tegengegaan. Vervolgens gaan de gevulde vormen

Het verpakken en verzenden

voor 20 tot 30 minuten de koeltunnels in. Terwijl

Het verpakken gebeurt helemaal automatisch.

de chocolade afkoelt trekken alle deeltjes waar-

Het is de laatste stap voordat de producten bij de

uit hij bestaat samen. Zo kan hij heel gemakkelijk

handelaars terechtkomen. Meestal bestaat de

uit de vorm worden gehaald.

verpakking uit een wikkel aluminiumfolie en karton. Aluminium beschermt de chocolade tegen

2. Gevulde chocolade (bv. Côte d’Or Double Lait,
Truffé, etc.)

licht, vocht en vreemde geuren; invloeden waar
chocolade gevoelig voor is. Zodra ze verpakt zijn,

Bij dit type chocolade komen de vormen ook eerst

kunnen de tabletten naar de rekken in de winkels.

onder de trechter. Daarna gaan ze naar de trilta-

Hier kunnen wij ze kopen. De chocolade wordt

fel. Vervolgens worden ze omgedraaid. Zo kan de

vervoerd naar twee plaatsen: de grootwarenhui-

overtollige chocolade eruit lopen; de chocolade

zen en de kleine winkeliers (via de groothandel).

17.

De bereiding van de chocolade
Het plukken en
het kappen

Het gieten
in vormen
Het tempereren

De fermentatie
en het droogproces

Het mengen van
de cacaobonen
Het concheren

Het branden

Het fijnwalsen

Het fijnstampen
Het mengen van
de ingrediënten
Het malen
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De geheimen van de chocolade van Côte d’Or
Côte d’Or heeft alle kennis en kunde samengebracht om een speciaal en uniek recept te bedenken.
Dit recept staat al vele jaren borg voor de enige, echte smaak van Côte d’Or-chocolade. Het geheim
van de smaak van de chocolade van Côte d’Or berust op deze vier sleutelfases:
houden de zo zorgvuldig geselecteerde cacaobonen hun aroma beter.

3. Het ﬁjnmalen van de cacaobonen
Bij Côte d’Or zijn de korrels die na het malen worden verkregen uiterst ﬁjn. Deze microscopisch
kleine korrels, die een gemiddelde grootte van 15
micron hebben, zorgen mede voor de unieke verﬁjnde smaak van Côte d’Or.

4. Het concheren
1. Het selecteren en mengen van de beste
cacaobonen:

Om de kwaliteit van zijn chocolade te verhogen,
concheert Côte d’Or op een temperatuur die ho-

Een selectie van goede cacaobonen is essentieel

ger ligt dan het gemiddelde. Zo worden echt alle

voor een kwaliteitschocolade. Daarom selecteert

ongewenste elementen uitgeschakeld (bv. de

Côte d’Or de nobelste cacaobonen met unieke

natuurlijke zuren uit de cacaoboon) en kan Côte

aroma- en smaakkwaliteiten in Zuid-Amerika.

d’Or zijn eigen herkenbare aroma ontwikkelen.

Verder besteedt Côte d’Or de grootste zorg aan
de selectie van de Afrikaanse cacaobonen en aan
bonen van andere origine. Het is deze vakkundig
bestudeerde mengeling dat de Côte d’Or-chocolade zijn krachtige en unieke smaak verleent.

2. Het roosteren van de cacaobonen
Het geheim van de unieke krachtige smaak van
Côte d’Or zit hem ook hier. Want Côte d’Or roostert zijn bonen immers op een temperatuur die
lager ligt dan het gemiddelde. Op die manier be-
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Hoofdstuk 4

De eigenschappen van chocolade
Chocolade:
een energierijk voedingsmiddel
Chocolade is een heel energierijk voedingsmid-

Dat proces zorgt namelijk voor de beschadiging en

del. Dat komt omdat chocolade cacaoboter (het

veroudering van onze cellen. Zoals hun naam laat

vet uit de cacaoboon) en suiker bevat. Het bevat

vermoeden kunnen antioxidanten de oxidatie hel-

ongeveer 500 calorieën per 100 gram. Chocolade

pen afremmen. Maar hoe gebeurt dat concreet ?

wordt daarom bijzonder gewaardeerd door iedereen die zware lichamelijke inspanningen moet
leveren, zoals sportbeoefenaars, militairen, astronauten, etc. Sir Edmond Hillary bijvoorbeeld
gebruikte chocolade als voedsel tijdens zijn beklimming van de Mount Everest in 1953.

Antioxidanten en polyfenolen
Fijnproevers beamen het volmondig: chocolade
smaakt overheerlijk. Maar wetenschappers bevestigen nu ook dat chocolade met veel cacao een
schat aan antioxidanten bevat. Deze natuurlijke
stoffen helpen het systeem te versterken dat ons
organisme tegen oxidatie beschermt. Terwijl u van
de intense smaak van Côte d’Or Sensations Noir
de Noir Brut 86% en Intense 70% geniet, proﬁteert
u volop van hun antioxiderende eigenschappen. Op
voorwaarde dat u er met mate van eet en ze inpast
in een evenwichtige voeding, natuurlijk.

Een natuurlijk proces
U moet zich uw lichaam voorstellen als een geheel van miljarden cellen. Die hebben energie
nodig om het lichaam goed te laten werken en te
zorgen dat het blijft ademen, bewegen, denken...

Hoe beschermen
antioxidanten uw lichaam ?

Deze energie halen de cellen uit een proces dat

Polyfenolen zijn natuurlijke stoffen van plantaar-

Bij oxidatie komen ‘vrije radicalen’ vrij, die deel

dige oorsprong die gekend zijn voor hun antioxiderende eigenschappen. Ze vormen een soort
schild en beschermen onze cellen tegen oxidatie.

‘oxidatie’ heet.

uitmaken van ons leefmilieu. Ons lichaam is uitgerust om die te neutraliseren.
Maar als er teveel van die vrije radicalen worden
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aangemaakt of als er geen antioxidanten zijn om

Antioxidanten: waar vindt u ze ?

ze te neutraliseren, kunnen ze veel schade aanrichten. Bovendien kan de oxidatie nog versterkt

Sommige van de voedingsmiddelen en dranken

worden door milieuverontreining, stress, roken,

die u dagelijks inneemt vormen een belangrijke

zonnestralen... Het zijn allemaal factoren die een

bron van antioxidanten. Dat is het geval met fruit,

grotere productie van vrije radicalen kunnen te-

groenten, volkorenproducten, peulvruchten (prin-

weegbrengen. En dat is nog niet alles. De schade

sessenbonen, erwten en linzen), kofﬁe en thee.

die door de vrije radicalen wordt aangericht wordt

Deze antioxidanten hebben weliswaar elk hun ei-

groter met de jaren en zorgt ervoor dat de cellen

gen gezonde eigenschappen, maar één ding heb-

verouderen.

ben ze gemeen: ze kunnen het organisme helpen
om zich te beschermen.

Daroom moeten we alle middelen aanwenden om de
schade die door oxidatie wordt berokkend te vermij-

Polyfenolen vormen de grootste familie van geken-

den of af te remmen. Antioxidanten zijn zo’n middel,

de antioxidanten (dat zijn er meerdere duizenden).

want ze zijn in staat om de vrije radicalen te stabili-

Chocoladeliefhebbers zullen hier graag lezen dat

seren vóór ze reageren en aan hun schadelijke werk

ook de cacaoboon van nature polyfenolen bevat.

beginnen. Een grondige reden om de antioxidanten

Hoeveel, dat verschilt uiteraard per boonsoort, het

in uw voedingspatroon in te passen, niet ?

cacaogehalte en het bereidingsproces van de cho-

Stilte! Antioxidanten aan het werk!

colade.

Natuurlijk schild

Hoe kunnen antioxidanten de cellen beschermen ?
Door de vorming van een groot aantal vrije radica-

Antioxidanten bestaan in verschillende gedaantes:

len te verhinderen, ze af te zwakken en de bescha-

vitamines (vitamine C en E...), mineralen (seleni-

digde cellen te herstellen of te vervangen.

um, zink...), maar ook stoffen als polyfenolen. De
meeste antioxidanten zijn van plantaardige oor-

Voor het menselijke organisme geldt net het-

sprong, zoals fruit, groenten en volkorenproduc-

zelfde. Ons lichaam is goed uitgerust om zichzelf

ten. Appels, uien, soja, blauwe bosbessen, veen-

tegen de vrije radicalen en het oxidatieproces te

bessen en bepaalde voedingsstoffen op basis van

beschermen. Jammer genoeg brokkelt die verde-

planten zoals groene en zwarte thee, kofﬁe, rode

diging met de jaren af, terwijl het oxidatieproces

wijn en chocolade onderscheiden zich door hun

heviger wordt. Door voeding in te nemen die van

hoge gehalte aan antioxidanten.

nature antioxidanten bevat kan u uw lichaam helpen bij het neutraliseren van de antioxiderende ef-

Van sommige antioxidanten kennen we de naam,

fecten en bij de zelfbescherming van uw lichaam.

zoals vitamine C en E. Minder bekend is dat ook

U hebt er dus alle baat bij om voorrang te geven

cacao antioxiderende polyfenolen bevat. Toch kun-

aan voeding met antioxidanten.

nen die even heilzaam zijn voor de gezondheid.
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De voordelen van een
evenwichtige voeding
Dokters, voedingsexperts en andere gezondheidsspecialisten hameren er al jaren op: een gezonde en
evenwichtige voeding kan je lichaam gezond houden.
Onze voeding bevat verschillende soorten vitamines en mineralen in verschillende concentraties.
Allemaal dragen ze hun steentje bij tot ons welzijn.
Maar daarvoor moeten we wel een zo breed mogelijke waaier aan voedingsstoffen consumeren.
Zo helpen we ons lichaam om gezond te blijven
en goed te functioneren. De beste manier om te
proﬁteren van de voordelen van de antioxidanten
is: evenwichtig eten. Dat wil ondermeer zeggen
dat we 5 porties fruit en groenten per dag moeten eten of drinken. Een matige hoeveelheid kofﬁe,
thee en chocolade kan een goede aanvulling zijn
voor de dosis antioxidanten die we binnenkrijgen.
Vergeet niet om deze evenwichtige en gevarieerde
voeding aan te vullen met een regelmatige fysieke
activiteit. Kwestie van in vorm te blijven en uw gewicht order controle te houden.

Het verschil tussen pure chocolade,
melkchocolade en witte chocolade
De voornaamste ingrediënten van zwarte chocaoboter en suiker. Melkchocolade is eigenlijk

Zwarte of
fondant
chocolade:

Melkchocolade:

Witte
chocolade:

gewoon pure chocolade waaraan melkpoeder is

cacaopoeder,

cacaopoeder,

cacaoboter,

toegevoegd. Zwarte chocolade bevat wel meer

cacaoboter

cacaoboter,

suiker en

en suiker.

suiker en

melkpoeder.

colade en melkchocolade zijn: cacaopoeder, ca-

cacaopoeder dan melkchocolade. In tegenstelling
tot pure chocolade en melkchocolade bevat witte

melkpoeder.

chocolade geen cacaopoeder, maar enkel cacaoboter, melkpoeder en suiker.
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Het proeven of het smaken van chocolade
Om het bijzonder gevarieerde smaakpalet van chocolade te appreciëren moet men zijn vijf zintuigen
gebruiken. Om de meest verﬁjnde smaken van chocolade te leren waarderen, kan men de adviezen
volgen uit het volgende ‘proefgidsje’.

1. De chocolade eerst goed bekijken

4. Naar de chocolade luisteren

Er is geen betere manier om de eetlust op te wek-

Alleen al door het ritselen van de verpakking

ken. Zeggen we trouwens ook niet dat een mens

wordt de snoeplust aangewakkerd. De droge

eerst met zijn ogen eet en dan met zijn mond ? We

‘krak’ die je hoort als je een stuk goede choco-

gaan dus eerst kijken naar de kleur van de cho-

lade afbreekt, duidt erop dat de chocolade opti-

colade. Chocolade heeft een mooie glans en zijn

maal werd verwerkt.

kleur varieert van lichtbruin tot donkerbruin met
okertinten. De kleur hangt af van de soort cacao-

5. De chocolade proeven

bonen die werden gebruikt en de manier waarop

Het grote ogenblik is aangebroken ! We gaan nu

ze werden verwerkt en het suikergehalte.

de chocolade proeven ! Maar pas op ! Chocolade
mag je niet zomaar naar binnen schrokken. Leg

2. De chocolade betasten
Door de chocolade aan te raken leert men zijn
gladde en verﬁjnde samenstelling waarderen.

een stukje chocolade op je tong en laat het langzaam smelten. Kauw een paar keer en wrijf dan
je tong tegen je verhemelte om zo de textuur van

3. Het aroma van de chocolade opsnuiven

de chocolade te appreciëren. Fijne chocolade zal

Neem een stuk chocolade en snuif de geraf-

heel zacht smaken in vergelijking met choco-

ﬁneerde, veelbelovende geuren op. Chocolade

lade van een mindere kwaliteit, die eerder ruw

verspreidt tal van subtiele aroma’s. Die zijn heel

zal aanvoelen. De textuur van de chocolade wordt

belangrijk bij het proeven ! En, om uzelf hiervan te

bepaald tijdens het ﬁjnmalen en het concheren.

overtuigen, moet u eens proberen een stuk choco-

Let op de nasmaak die de chocolade in je mond

lade écht te smaken, met de neus dicht ! Zo leert

achterlaat.

u de verﬁjnde smaken nog meer te appreciëren.

Zuur
Bitter
Zout

Zuur

Zout

Zoet

Als we in de spiegel onze tong bekijken, zien we
dat er kleine bobbeltjes op zitten. Die bobbeltjes
heten smaakpapillen. De smaakpapillen zorgen
ervoor dat je zoete, zure, zoute en bittere smaken
van elkaar kunt onderscheiden. Elke smaakpapil
op je tong kan maar een van deze smaken herkennen. Met de smaakpapillen op de voorkant van je
tong bijvoorbeeld kan je enkel zoete smaken proeven. Bij het eten van pure chocolade zullen vooral
de smaakpapillen op de achterkant van je tong geactiveerd worden; dat komt omdat pure chocolade
meer cacaopoeder bevat dan bijvoorbeeld melkchocolade.
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Vier gouden regels
om chocolade te bewaren
1. Chocolade kan niet tegen warmte

3. Chocolade heeft een hekel aan vieze geurtjes

Chocolade onderhevig aan temperatuurschom-

Chocolade is gevoelig voor sterke geuren daar hij

melingen slaat wit uit. Hoewel de chocolade

cacaoboter bevat. Cacaoboter is een vetstof, en

er dan niet meer zo appetijtelijk uitziet, blijft de

alle vetstoffen nemen gemakkelijk geuren op uit

smaak verﬁjnd. Bij hoge temperaturen komen de

de omgeving. Bewaar chocolade dus niet bij pro-

cacaoboterkristallen naar boven en kristalliseren

ducten met sterke geuren (bv. zeep, onderhouds-

er opnieuw. Dit fenomeen wordt in vaktermen

producten, kaas).

‘ﬂat blooming’ genoemd. Om de chocolade te beschermen tegen vroegtijdige veroudering is het

4. Chocolade wordt niet graag oud

aangeraden deze te bewaren onder 20°C. De ideale bewaartemperatuur bevindt zich tussen 15°C

Chocolade die ouder wordt, krijgt een doffe

en 18°C.

kleur. Na verloop van tijd verliest hij ook veel van
zijn smaak, om die reden wordt dan ook steeds

2. Chocolade verdraagt geen vocht

een versheidsdatum vermeld op de verpakking.
Melkchocolade bijvoorbeeld kan ongeveer een

Chocolade die in een vochtige omgeving wordt

jaar worden bewaard zonder te verkleuren of zijn

bewaard krijgt een vale kleur. De suikerkristallen

smaak te verliezen.

worden door condensatie opgelost en gaan opnieuw kristalliseren aan het oppervlak.
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Deel 2:
Pedagogische hulpmiddelen

25.

Deel 2

Pedagogische hulpmiddelen bij hoofdstuk 1
Er was eens… de oorsprong van de cacaocultuur
I. Bijkomende informatie
DE AZTEEKSE BESCHAVING

De Tolteken, een kleine nomadenstam uit NoordAmerika, vestigden zich in de 10e eeuw in Tula, in de

1. Situering van de Maya’s, de Tolteken en
de Azteken

vallei van Mexico. Daar speelde zich de legende af
van de Chocoladekoning Quetzalcoatl. Deze legende
valt samen met het verhaal van het stamhoofd van de

De beschaving van de Maya’s is veel ouder dan die

Tolteken: Tolpiltzin-Quetzalcoatl. Deze hogepriester

van de Tolteken en de Azteken en kent haar hoog-

gaf zich over aan de verering van de god met dezelfde

tepunt in de 7e eeuw. In die periode bezetten zij het

naam. Hij stuitte waarschijnlijk op tegenstand van de

grote schiereiland Yucatan, in het zuiden van Mexico.

hogepriester van de clerus of de geestelijke stand van

Op het ogenblik van de verovering door de Spanjaar-

Tezcatlipoca en in 987 verliet hij Tula met een handvol

den, hadden zij geen echte macht meer. Nochtans

trouwe gelovigen. Zij gingen samen naar het gebied

hadden zij ooit een van de meest vooruitstrevende

van de Maya’s en werkten daar mee aan de wederge-

culturen en creëerden zij briljante kunst. De Maya’s

boorte of de heropleving van de beschaving. Na het

waren ook verbazingwekkend goede rekenkundigen

vertrek van Tolpiltzin-Quetzalcoatl hield de Tolteekse

en astronomen. Zij vonden een uniek rekensysteem

beschaving nog stand tot het jaar 1160. Later werd

uit en gebruikten het cijfer nul. Zij beschikten ook

Tula verwoest door een nieuwe stroom barbaarse

over een heel goed uitgewerkte zonnekalender. In

stammen die vanuit het noorden kwamen.

al hun creaties toonden zij hun zin voor kunst en
schoonheid.

De Azteken waren een van deze stammen. Zij be-

In de 9e eeuw werd de beschaving van de Maya’s

het moment dat Tula ineenstortte en zij zouden zich

abrupt verstoord en beëindigd. De grote steden lie-

later wat meer in het zuiden gaan vestigen. Na de

pen plotseling leeg. Tot vandaag weet men nog al-

val van Tula raakten de Tolteken verspreid over heel

tijd niet waarom. Was oorlog de reden of een grote

Mexico en verder. Hun cultuur en beschaving werd

natuurramp ? Misschien raasde er een epidemie of

legendarisch. Tula werd het symbool van alle be-

raakten de gronden uitgeput. In 987 kende de be-

schavingswaarden en Quetzalcoatl, hun verbannen

schaving van de Maya’s toch een heropleving onder

soeverein of opperhoofd, werd god van de ﬁlosoﬁ-

invloed van de Tolteken in Yucatan. Tolpiltzin-Que-

sche gedachte. Deze periode werd aanzien als een

zalcoatl en zijn volgelingen bliezen de Maya-stad

gouden tijdperk. De Azteken, die na hen naar de val-

Chitchén Itza nieuw leven in en stichtten Uxmal. Uit

lei van Mexico kwamen, namen de verering van de

de vereniging van de twee tradities vloeide een nieu-

‘Geverderde Slang’ over en wachtten op zijn terug-

we artistieke stijl voort, de Maya-Tolteekse stijl.

komst. Zo luidt althans de legende. Wat de Azteekse

gonnen hun migratie of volksverhuizing zowat op

soevereinen betreft, die deden later allemaal een
beroep op hun (soms geveinsde) Tolteekse afkomst
om te kunnen regeren.
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2. Wie waren de Azteken ?
Waar kwamen de Azteken vandaan ?
In 1168 verlieten de Azteken, een nomadenstam

een van de mooiste steden ter wereld worden. De

uit het noorden van Mexico/zuidwesten van de

stad werd gesticht in het midden van het meer

Verenigde Staten, hun stad Azlan om dieper in

en leek op Venetië, maar dan in het binnenland.

het zuiden gronden te gaan zoeken. Hun reis zou

De Azteken bouwden de verzameling van klei-

meer dan een eeuw duren. Ze gingen langzaam

ne eilanden om en exploiteerden die, door slib

vooruit, hielden van tijd tot tijd stil om ergens te

op rieten vlotten aan te voeren. Op die manier

zaaien en te oogsten, en hervatten daarna hun

bouwden ze echte drijvende tuinen. Het resultaat

reis.

kwam er dankzij de vindingrijkheid, de moed en
het doorzettingsvermogen van dit onafhankelijke
volk, stichters van het machtigste rijk van Midden-Amerika.
Het rijk van de Azteken
Het rijk van de Azteken ontstond omstreeks
1428-1429, met de driedubbele alliantie tussen
Tenochtitlan en twee andere steden, namelijk
Texcoco en Tlacopan. De moedige en strijdlustige
Azteken onderwierpen de hele vallei van Mexico
en breidden hun heerschappij uit. Het rijk was onderverdeeld in 38 cijnsplichtige provincies. Voor
de betaling van deze cijns (belasting) moesten de

Het teken van Huitzilopochtli

inwoners verschillende voedingswaren afstaan

Volgens de wil en de adviezen van hun god Huit-

aan Calpixques, Azteekse functionarissen.

zilopochtli, moesten de Azteken hun stad bouwen
op de plaats waar ze een arend, gezeten op een

De Azteekse maatschappij

cactus, een slang zouden zien verslinden. Deze

De structuur van de Azteekse maatschappij was

cactus moest op een rots groeien. In 1325 ont-

aanvankelijk eenvoudig; zij beoogde gelijkheid.

dekten de Azteken eindelijk dit teken op een heel

De Azteken hadden niet veel bestaansmiddelen

onaantrekkelijke plaats, namelijk op de eilanden

en leefden van jacht, visvangst en landbouw. Maar

in het midden van het moerassige meer Texcoco.

toen Cortés in de 16e eeuw bij hen aanmeerde,
was de maatschappij gedifferentieerd en zat ze

Tenochtitlan, de stad op palen aan het meer

complex in elkaar. Er heerste een bepaalde hië-

Ondanks de onaantrekkelijke locatie bouwden de

rarchische structuur waaruit klassenverschil-

Azteken Tenochtitlan (het huidige Mexico-City)

len voortvloeiden. Rijkdom en luxe bestonden er

op deze plaats. Tenochtitlan zou een eeuw later

naast ellendige armoede.

28..

De slaven
De slaven waren oorlogsgevangenen of burgers
die bepaalde misdrijven hadden gepleegd. Het
merendeel was echter vrijwillig slaaf geworden.
Zij waren te arm om voor zichzelf te kunnen instaan. De slaven ontvingen geen vergoeding,
maar ze kregen voldoende te eten. Ze hadden
onderdak en kleren, net zoals gewone burgers.
Ze mochten goederen bezitten en spaarcenten
houden. Ze hadden ook het recht om te trouwen
met vrije burgers.
Keizer Montezuma

Aan de top van de hiërarchische piramide stond
de Tlataoni, de keizer. Hij werd voor het leven
gekozen door een vergadering van hoogwaardigheidsbekleders die hem uit de eigen dynastie kozen. De Tlataoni werd bijgestaan door een
vicekeizer, de Ciuacoatl, en door vier senatoren.
Daaronder stonden de hoge functionarissen, de
schriftgeleerden, de magistraten of rechters, de
politieagenten, de toleisers, etc. Zij stonden in
voor het beheer van de gronden. Zij moesten de
belasting innen en ervoor zorgen dat er rechtvaardigheid was. Onder deze klasse bevonden
zich de ambachtslieden, de handelaren en het
gewone volk (jagers, vissers, boeren). Onderaan
in de Azteekse maatschappij bevonden zich de
slaven.
De Azteken bewonderden bovenal moed in de
strijd. De keizer koos zijn raadgevers uit de dapperste krijgers. Dappere krijgers werden ook beloond met gronden, juwelen en sieraden. Het was
dus heel goed mogelijk voor een krijger uit het
volk, om de hiërarchische ladder op te klimmen
en een vooraanstaande plaats te bemachtigen in
de Azteekse maatschappij.

Slaaf werd je niet door erfenis en was je ook niet
voor het leven. Slaven mochten worden vrijgelaten; ze konden ook zichzelf vrijkopen door aan
hun meester het bedrag terug te geven dat deze
voor hen had betaald. Een slaaf kon, als men op
het punt stond hem te verkopen, zijn vrijheid terugwinnen. Dit op voorwaarde dat hij van de slavenmarkt wegvluchtte en in het paleis van de koning geraakte, zonder dat hij werd gepakt. Alleen
de eigenaar of een familielid mocht hem achtervolgen. Als iemand hem de weg afsneed, werd
deze laatste slaaf in zijn plaats.
De priesters
Zij vormden een afzonderlijk hiërarchisch geheel. Hoewel ze een zekere invloed uitoefenden
op het openbare leven, werden ze niet direct bij
de staatszaken betrokken. Aan het hoofd van de
priesterlijke hiërarchie stonden twee hogepriesters. Zij waren aan elkaar gelijk en men noemde
hen ‘Gevederde Slangen’. De priesters werden
bijgestaan door een vicaris of pastoor die zelf
twee coadjutoren of hulppriesters onder zich
had. De gewone priesters waren gegroepeerd in
colleges die zich ten dienste stelden van de verering van een bepaalde god, of ze werden verdeeld over de verschillende wijken van de stad.
De priesters moesten zich bezighouden met het
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belijden van het geloof, het hoger onderwijs en de
gezondheidszorg.
De Azteekse goden
De maatschappij van de Azteken was heel hard
en had een geloof of een godendom dat hierbij
paste. De Azteken waren bang voor hun goden.
De aanblik of het uiterlijk van deze goden was
meestal beangstigend en het werkte in op de
trouwe gelovigen. De Azteken brachten een groot
aantal offers, niet uit wreedheid, maar omdat ze
dachten dat de wereld zou vergaan als zij niet het

Gouden masker

‘jade-water’ of bloed offerden. De slachtoffers
waren meestal oorlogsgevangenen. Op deze ma-

Architectuur en ambachten

nier sterven werd door iedereen gezien als een

De Azteken waren briljante architecten. Zij bouw-

eer en het garandeerde de slachtoffers na hun

den hun tempels met enorm grote steenblokken

dood een plaatsje in het paradijs.

die ze uit de bergen haalden. De tempels werden
om de 52 jaar vernieuwd om de goden te bedan-

Enkele Azteekse goden:

ken omdat ze gedurende die 52 jaar de wereld

• Coatlicule, moeder aarde, zij droeg een rok van

niet hadden vernietigd. De paleizen van keizer

ineengestrengelde slangen;

Montezuma en van de hoogwaardigheidsbekle-

• Tlaloc, de god van de regen;

ders bekoorden ook de conquistadores (Spaanse

• Tezcatlipoca, de god van de krijgers;

veroveraars).

• Mictantecuhli, de god van de onderwereld;
• Tonatiuh, de god van de zon;

De ambachtslieden van Tenochtitlan verzamelden

• Quetzalcoatl, de god van de priesters, de kennis

zich in corporaties of gilden en binnen eenzelfde

en de ﬁlosoﬁe

wijk vormden zij een groep. De belangrijkste am-

• Huitzilopochtli, de stamgod van de oorlog en de zon.

bachtscorporaties of ambachtsgilden waren die
van de verenbewerkers, de edelsmeden en de
edelsteenslijpers. De verenbewerkers bewerkten
de veren van tropische vogels. Deze veren dienden
als decoratie voor de schilden van de krijgers en
voor de feestvlaggen en pronkmantels. De edelsmeden bewerkten goud en andere edele metalen om er beeldjes, juwelen en maskers van te
maken. De edelsteenslijpers bewerkten bergkristal, amethist, jade, turkoois, obsidiaan, etc. om er
juwelen en mozaïekmaskers mee te bezetten.

Coatlicule
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leerden huishoudelijke taken uitvoeren.
Op het Calmecac leerden de kinderen lezen en
schrijven. Ze observeerden er de sterren om de
toekomst te kunnen voorspellen. De liederen en
gebeden voor elke god werden hun aangeleerd.
Er heerste een heel strenge discipline op dit college. De jongens moesten regelmatig vasten en
zichzelf straffen opleggen of boete doen. Wanneer ze uit het Calmecac kwamen, werden de

3. De opvoeding van de kinderen

jongens priester, schriftgeleerde of dokter. De

Vanaf hun prille kinderjaren moesten de Azteekse kinderen zich nuttig maken. De kleine jongens
hielpen hun vader met de visvangst, met het bewerken van het land of met het houthakken. Zo
leerden zij hun beroep. Zij moesten immers later hun vader opvolgen. De kleine meisjes bleven
thuis en leerden daar koken en weven. Alle Azteekse kinderen gingen naar school. Als ze acht
jaar waren, gingen de kinderen van het gewone
volk naar het Telpochcalli, het college. Daar werden ze voorbereid op het praktische leven en op
de oorlog. De kinderen van de aristocraten, de
handelaars en het gewone volk, die voorbestemd
waren om priester te worden, gingen naar het
Calmecac, een soort kloostercollege dat afhing

meisjes die aan het Calmecac studeerden, waren voorbestemd om priesteres of krijgsvrouw te
worden.

van de tempel.
Dag uit het leven van Mixcoac, een klein Azteeks
Op het Telpochcalli leidden de kinderen een heel

jongetje

hard leven. De jongens deden er eenvoudige

Mixcoac (‘Wolkenslang’) was een klein Azteeks

werkjes om te leren wat gehoorzaamheid was. Ze

jongetje van 12 jaar. Hij leefde samen met zijn

werden er voorbereid en getraind voor de strijd.

zus Tzitzitlini (‘Klokkengerinkel’) in Tenochtitlan,

Ze leerden er dansen en religieuze liederen zin-

in de hoofdstad van het rijk van de Azteken. De

gen. De wetten van de stad werden hun aange-

stad werd gebouwd op een van de eilanden in het

leerd. Door hun handigheid en bedrevenheid in

meer van Tecoco. Zoals elke morgen ging hij die

de strijd konden de jonge boeren later goederen

dag samen met zijn zus naar het Telpochcalli.

verwerven of een hoge titel bekomen. De meisjes

Het Telpochcalli was het college waar de kinde-
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ren werden voorbereid op het praktische leven en
op de oorlog. Om er naartoe te gaan gebruikten
Mixcoac en Tzitzitlini een bootje dat ze over de
kanalen van de stad stuurden. Terwijl het bootje
langzaam tot aan de hoofdplaats gleed, bewonderden de kinderen het landschap dat zich voor
hen uitstrekte. Wat was het landschap toch mooi
in de ochtendnevel. De stad lag verzonken in de
dalen, tussen de bergen; haar kanalen en drijvende tuinen mondden uit op de hoofdplaats.
Daar vond je wondermooie paleizen, bezet met
kostbare edelstenen; statige tempels stonden er

Tzitzitlini leert weven

op de top van hun piramiden te pronken. Op de

en welke technieken hij in de strijd moest toe-

hoofdplaats bevonden zich ook de colleges.

passen. Hij leerde er dansen en religieuze liederen zingen. Ook de wetten van de stad werden hem
bijgebracht. De kinderen op het college moesten
ook eenvoudige werkjes doen om te leren wat gehoorzaamheid was. Tzitzitlini leerde op haar beurt
koken. Haar werd geleerd hoe ze het huis op de
juiste manier kon verzorgen en hoe ze kon weven.
Halverwege de middag kwam Mixcoac naar huis
om zijn vader te helpen in de velden. Op weg naar
huis kwam hij zijn vriend Tochtlatoa (‘Pratend Konijn’) tegen. Tochtlatoa kwam van het Calmecac,
een ander college. Hij bereidde zich voor op een
priesterwijding. Tochtlatao studeerde er geschiedenis, astrologie of sterrenwichelarij. Ook leerde
hij er over de heilige kalender. Hij vertelde aan

Het Telpochcalli

Mixcoac en Tzitzitlini begonnen aan een zware
dag. Mixcoac wou een groot krijgsman worden om
zo een aantal belangrijke functies in het bestuur
van de staat te kunnen bekleden. Op het Telpochcalli leerde hij hoe hij wapens moest gebruiken
Een drijvende tuin
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Mixcoac dat hij soms moest vasten en dat hij zich

god, er zijn nachtelijke mantel over uitspreidde.

soms bepaalde straffen moest opleggen of boete

Na deze zware dag waren Mixcoac en zijn vader

moest doen. Mixcoac werd door zijn vader opge-

blij dat ze aan tafel konden gaan. Ze aten met

wacht in de drijvende tuin die ze aan het zaaien

veel smaak van de heerlijke maïskoeken en van

en het bewerken waren. Zij werkten samen in de

de gegrilde vis met pepers die Tzitzitlini en moe-

tuin tot op het moment dat Tonatiuh, de Zonne-

der voor hen hadden klaargemaakt.

Tenochtitlan in haar bloeiperiode: Alleen het centrale deel van het eiland kon zware stenen constructies ondersteunen. Daar werden dan ook de tempels, de paleizen en de administratieve gebouwen
opgetrokken. De stad was onderverdeeld in een grote groep van wijken (calpulli), als gemeenschappelijk eigendom van een bepaald aantal gezinnen. Deze gezinnen bewerkten hun eigen land, kozen
hun eigen opperhoofd en bezaten een eigen tempel. De wegen van de stad werden gevormd door
kanalen waarop je per boot kon rondvaren. Drie verhoogde dijken verbonden het eiland met de omliggende dorpen en een aquaduct zorgde er voor het drinkwater.
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II. Thema-idee om voor te bereiden voor het bezoek:
DE OBSERVATIE VAN DE STERREN BIJ DE AZTEKEN
Bij de Azteken was de observatie van de ster-

De priesters observeerden de stand van de zon,

ren een van de belangrijkste bevoegdheden

de maan, Venus en alle andere zichtbare pla-

van de priesters. Als we de eenvoudige midde-

neten. Hun berekeningen gaven hen de moge-

len bekijken waarover de priesters beschikten,

lijkheid om bijvoorbeeld heel exact zonsver-

dan kunnen we zeggen dat hun ontdekkingen

duisteringen te kunnen voorspellen. Door het

en hun kennis enorm waren. Zij gebruikten al

bestuderen van de heilige kalender en van de

echte observatoria voor hun taken. Zij bepaal-

sterren, kon de astroloog of de sterrenwichelaar

den de stand van een ster via een visueel her-

de koning raad geven in verband met belangrij-

kenningsteken op een ander voorwerp. Deze

ke zaken. Als de koning bijvoorbeeld op het punt

herkenningstekens bevonden zich bijvoorbeeld

stond oorlog te voeren, waren bepaalde tekens

op de top van een berg of op de toren van een

heel doorslaggevend. Hier kon de verschijning

tempel. Voor de bepaling van de stand van

van een komeet of een vallende ster een be-

de ster volgden de priesters dan haar baan.

langrijk teken zijn.
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Werking van de heilige kalender:
het linkerwiel was verdeeld in 13 cycli en het rechterwiel in 20 dagen. Het jaar begon bij
1, Krokodil, de volgende dag was 2, Wind enzovoort. Na 13 dagen had het linkerwiel een volledige cirkel
rondgedraaid en begon een nieuwe week. Deze week begon nu bij 1, Jaguar. De volgende dag was dan
2, Arend enzovoort. In 260 dagen had het rechterwiel 13 keer rondgedraaid en
een nieuw jaar begon weer bij 1, Krokodil.
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De Azteken gebruikten twee kalenders:

onderscheidde of kenmerkte. Zo wachtten de

• een zonnekalender van 365 dagen, verdeeld

handelaars op dag 1, Slang, om op pad te gaan.

over 18 maanden van 20 dagen (360) + 5 dagen

Dag 7, Bloem, was gunstig voor de schilders, de

op het einde van het jaar. Deze vijf dagen waren

schriftgeleerden en de weefsters. Dag 4, Wind,

de ongeluksdagen;

was gunstig voor de waarzeggers en voor de
zwarte magiërs. Een kind geboren op dag 2,

• een heilige kalender van 260 dagen, verdeeld

Konijn, was voorbestemd om een dronkaard te

over 20 maanden van 13 dagen. Deze werd

worden. Een kind dat op Dag 4, Hond, was gebo-

gebruikt om de toekomst te voorspellen. Hij

ren werd gegarandeerd rijk en welvarend, zelfs

kon enkel worden gelezen en verklaard door

al deed hij er niets voor. Toch was het moge-

de priesters. Zij waren immers ingewijd in de

lijk om het noodlot wat bij te sturen of te ver-

astrologie of de sterrenwichelarij. De Azteken

anderen. Als bijvoorbeeld een kind was geboren

deden dus niets zonder eerst een priester om

onder een ongunstig teken, dan kon je enkele

raad te hebben gevraagd. Zij geloofden dan ook

dagen wachten, namelijk tot op een dag met een

dat er goede en slechte dagen bestonden.

gunstig teken, om dat kind zijn naam te geven.
Maar, alles wijst erop dat er weinig hoop was

Elke dag kon goed, slecht of neutraal zijn, af-

aan het lot te ontsnappen dat door de tekens

hankelijk van het cijfer en het teken dat hem

werd bepaald.
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III. . Snel vraag- en antwoordspel
(voor de dag na het bezoek)
Ñ

Wat betekent de term ‘precolumbiaans’ ?

Ñ

Hoe werd in de precolumbiaanse periode cacao bereid ?

Ñ

Hoe luidde de bijnaam van de koning van de Tolteken en waarom werd hij zo genoemd ?

Ñ

Wie verdreef de koning uit zijn rijk en waarom ?

Ñ

Wat beloofde Quetzalcoatl voor zijn verdwijning ?

Ñ

Waar ligt Mexico ?

Ñ

Welke beroepen oefenden de precolumbianen uit ?

Ñ

Waren de Tolteken goede ambachtslieden ? Waarom ?

IV. Creatief atelier (uit te voeren voor het bezoek)
De Tuin van het Paradijs
De Tolteken beweerden dat Quetzalcoatl, de ‘Gevederde Slang’, de ‘Tuinman van het Paradijs van de
eerste mensen’ was. Wij stellen voor om, volgens de beschrijving die u hieronder over het aardse
paradijs vindt, met de klas een ‘Tuin van het Paradijs’ te bouwen. Om deze tuin te bouwen, moeten
de leerlingen alles gebruiken wat ze in de natuur kunnen vinden: schors van bomen, mos, gras en
kruiden, bladeren, stenen, keien, pluimen, etc. Daarna kunt u, samen met de leerlingen, de mooiste
tuin uitkiezen en er een foto van maken. De foto brengt u dan mee op de dag van uw bezoek. U kunt
hem ook opsturen naar:
De Chocoladetempel van Côte d’Or
Brusselsesteenweg 450
1500 Halle
De geselecteerde foto’s van de ‘Tuinen van het Paradijs’ zullen in de Chocoladetempel van Côte d’Or worden
opgehangen.
Beschrijving van de Tuin van het Paradijs

De ‘Tuin van het Paradijs’ wordt bewoond door bontgekleurde vogels. De bloemen die er groeien,
doen de tuin heerlijk geuren. De fruitbomen staan er altijd in bloei of dragen ontelbare vruchten. Het
fruit en de groenten worden er ongelooﬂijk groot. Houten bruggetjes en touwen hangen over een
vredig stromend riviertje. Het gras is er groener dan smaragd. Vanop een heuveltje, te midden van de
mooiste cacaoplanten, kijkt de tempel van de Chocoladekoning uit op dit aardse paradijs.
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Pedagogische hulpmiddelen bij hoofdstuk 2
De ontmoeting tussen de Oude en de Nieuwe wereld
I. Bijkomende informatie
De ontdekkingsreizen van
Christoffel Colombus
Christoffel Columbus werd geboren in Genua,
Italië, in (waarschijnlijk) 1451. Vanaf zijn prille
kinderjaren was hij geobsedeerd door de heldendaden van twee vermaarde ﬁguren: Caesar, ‘de
veroveraar van de Galliërs’, en Marco Polo, ‘de
ontdekkingsreiziger van het Oosten’. Columbus
koos dan ook voor een bestaan als avontuurlijk
zeeman. Gedurende verschillende jaren werkte
hij een zeeroute uit naar Indië; Indië omvatte
in die tijd Japan, China, Zuidwest-Azië en Indonesië. Columbus wou via het westen naar Indië

Een karveel

varen, langs Kaap de Goede Hoop. Vanaf 1484
begon hij sponsors te zoeken om zijn project te

zelfs van overtuigd dat hij deze opdracht van God

ﬁnancieren. Zijn idee was visionair; volgens zijn

had gekregen. Isabella bezorgde hem dan ook de

tijdgenoten, echter, had Columbus weinig kans

middelen om zijn droom te kunnen realiseren.

op slagen. Koningin Isabella van Castilië was onder de indruk van het geloof en het vertrouwen

Op 3 augustus 1492 vaarden de ‘Santa Maria’,

dat de zeevaarder in zijn project had. Hij was er

de ‘Pinta’ en de ‘Nina’ de haven van Palos de la
Frontera uit. Columbus voerde het bewind over
deze drie schepen. Uiteindelijk werd op 12 oktober vanop de uitkijkpost “land!” geroepen. Op
één van de eilanden van de Bahama’s ging de
hele groep ontdekkingsreizigers aan wal. Columbus doopte dit eiland ‘San Salvador’. Hij dacht op
dat moment dat hij ergens op een eiland in het
uiterste deel van Indië zat en noemde de bewoners dan ook ‘Indiërs’. Deze foute naam werd aan
alle inwoners van de Nieuwe Wereld gegeven. De
ontdekkingsreizigers trokken verder met de hoop

Christoffel Colombus

China of Japan te bereiken. Zo bereikten zij de
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Christoffel Colombus aan het Spaanse Hof in Barcelona

andere eilanden van de Bahama’s. Ze verkenden

tereenvolgens terecht op een eiland dat hij Do-

er de noordkust van Cuba en een eiland dat ze

minica doopte, Guadeloupe en Puerto Rico. Op

‘Hispaniola’ noemden. Tegenwoordig is dit ei-

Hispaniola wachtte hem een grote teleurstelling.

land verdeeld tussen Haïti en de Dominicaanse

De kolonisten die er waren achtergebleven had-

Republiek. De kolonisten stichtten er het kamp

den zich niet alleen rijk willen maken met het

‘Navidad’. Columbus besloot om er een veertig-

goud van de Indiërs, ze hadden ook geprobeerd

tal mannen achter te laten en zelf terug te reizen

de vrouwen van de Indiërs in te pikken, en waren

naar Spanje met het goud, het ambergesteente,

om deze reden vermoord door de plaatselijke be-

de bontgekleurde papegaaien en… met de au-

volking. Columbus stichtte vervolgens de eerste

tochtonen die aan het Spaanse hof voor veel op-

Europese stad in de Nieuwe Wereld. Hij noemde

schudding zorgden omdat ze halfnaakt waren!

haar ‘Isabella’, uit eerbied voor de koningin. Hij

Toen de geestdrift en de opwinding van de eer-

reisde verder om nieuwe ontdekkingen te doen

ste tocht voorbij waren, werd de tweede expeditie

en kwam op Jamaica terecht. Hij verkende deze

voorbereid. Deze onderneming was grootscheep-

keer ook de zuidkust van Cuba. Op Hispaniola

ser dan de eerste. Er vaarden zeventien sche-

vlotte het ondertussen niet zo goed tussen de

pen uit met als doel de nieuw ontdekte streken

kolonisten en de inheemse bevolking. Colum-

te koloniseren en zich te verrijken met alles wat

bus bleek een erbarmelijke gouverneur te zijn.

er te vinden was. Op weg kwam Columbus ach-

Het Spaanse hof werd ongerust en stuurde een
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geheime bode die verslag moest uitbrengen over

controle te krijgen over de situatie en werd ver-

de situatie ter plaatse. Columbus voelde zich ver-

vangen door een nieuwe gouverneur, die vanuit

nederd en besloot daarom naar Spanje terug te

Spanje was gestuurd. Deze gouverneur stuurde

keren.

hem naar Cadiz, waar hij onmiddellijk werd bevrijd door de hoogste machten; deze hadden

In 1498 was Columbus opnieuw in de gunst van

weliswaar alle vertrouwen verloren in Columbus’

de koning en koningin gekomen. Hij begon aan

bestuurderskwaliteiten.

een derde ontdekkingstocht richting ‘Indië’. Hij
nam dertig vrouwen mee, die waren uitgekozen

In 1502 kreeg Columbus toestemming voor zijn

om de echtgenotes van de kolonisten te worden.

vierde en laatste ontdekkingsreis waarop hij

Vooraleer aan wal te gaan op Hispaniola, ontdek-

Honduras, Nicaragua, Costa Rica en Panama

te hij een eiland met drie toppen. Dit eiland gaf hij

zou ontdekken. Hij kon niet terug naar Hispani-

de naam ‘Trinidad’. Hij legde ook eerst nog aan

ola, omdat hij geen toestemming meer had om

in het huidige Venezuela. Dit was voor hem een

er te verblijven. In 1504 keerde hij deﬁnitief naar

echt aards paradijs. Op Hispaniola aangekomen,

Spanje terug. Na zijn dood werd hij bijgezet in de

vernam Columbus dat er een opstand tegen zijn

crypte van de kathedraal van Santo Domingo, op

broeders werd voorbereid. Hij slaagde er niet in

Hispaniola.

De reizen van Christoffel Colombus
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II. Thema-idee om voor te bereiden voor het bezoek:
DE PERIODE VAN DE GROTE ONTDEKKINGSREIZEN
Ñ

Wie zijn de grote ontdekkingsreizigers ?

Ñ

Welke landen ontdekten zij ?

Ñ

Welke landen hebben jullie al bezocht ? Leven de mensen daar zoals bij ons in België ?

III. Snel vraag (voor de dag na het bezoek)
Ñ

Wie waren de eerste ontdekkingsreizigers die in Amerika voet aan wal zetten ?

Ñ

Wie was Cortés ?

Ñ

In welk jaar zette hij voet aan wal in Mexico ?

Ñ

Wanneer zagen de Indianen Cortés aankomen ? Wat dachten ze ? Waarom ?

Ñ

Hoe heette de vroegere beschaving in Mexico ?

Ñ

Op welke wijze verbeterden de kolonisten de smaak van de ‘tchocoatl’ ?

Ñ

Met welk vervoermiddel kwamen de eerste cacaobonen naar Europa ?

Ñ

Dronk iedereen in het 17e eeuwse Europa de chocoladedrank ?

Ñ

Hoe heetten de salons in Londen waar men de chocolade proefde ?

Ñ

Wat vormde in 1906 de inspiratiebron voor het logo van Côte d’Or ?

IV. Spel om voor of na het bezoek te spelen
DE PLANTEN VAN DE ONTDEKKINGSREIZEN
De ontdekkingsreizigers brachten van hun reizen kruiden, planten en vruchten mee die de Europeanen nog nooit hadden gezien en die ze konden gebruiken in het leven van elke dag. Hier volgen de
namen van de producten die door de ontdekkingsreizigers werden meegebracht. Vraag aan de leerlingen om deze producten mee te brengen. Bespreek met hen in welke bereidingen deze producten in
onze voeding worden gebruikt. Maak bijvoorbeeld een grote kaart waarop al deze zaken per land van
herkomst worden geschikt.
Mexico: maïs, tomaat, Spaanse peper, boon, aardappel, papaja, avocado, cacao, tabak, katoen en pompoen.
Verre Oosten: banaan, mango, peper, rijst, muskaatnoot en kruidnagel.
China: zijde, papier, kaneel en thee.
India: witte en zwarte peper, kardemom en gember.
Afrika: kofﬁe
Marokko en Tunesië: dadels en vijgen.
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Pedagogische hulpmiddelen bij hoofdstuk 3
De bereiding en verwerking van chocolade
I. Bijkomende informatie
JAMES WATT EN DE INDUSTRIËLE
REVOLUTIE
Binnen een periode van ongeveer een eeuw, na-

op de hele samenleving, op de economie en, via de

melijk van 1750 tot 1850, veranderde Europa he-

politiek, ook op de ethiek. In de 18e eeuw behaal-

lemaal van uitzicht. De wereld werd immers op

den de Engelsen een enorm grote voorsprong in

zijn kop gezet door de zogenaamde ‘Industriële

de wedloop naar de industriële ontwikkeling. De

Revolutie’.

factor die hun voorsprong in de hand werkte, was
het gebruik van de stoommachine. De stoomma-

Van de ene dag op de andere onderging de Eu-

chine was een geweldige uitvinding die een ware

ropese samenleving een vrij succesvolle ge-

omwenteling teweegbracht op industrieel gebied.

daanteverwisseling. De grote vernieuwingen op
technisch vlak lagen aan de basis van deze ver-

Al sinds de Oudheid wist men dat stoom kon

anderingen. De snelle technologische vooruit-

uitzetten. De Griekse uitvinder Hero van Alexan-

gang had niet alleen een invloed op de productie-

drië gebruikte al stoom om machines op gang te

technieken en op de werkomstandigheden, maar

brengen ! De stoommachine was een uitvinding

De stoommachine van Watt
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van James Watt (1769). Watt was een Schots in-

maar één nodig om alle machines in een fabriek

genieur-technicus. Hij baseerde de principes van

te doen draaien. Vanaf 1775 werden zijn machi-

zijn stoommachine op de uitvindingen van het

nes in de textielsector en in de zware industrie

begin van de 18e eeuw. Zo was er het systeem

gebruikt. Zo bereikten het productieritme en de

van het ‘cilinderdrukwiel’, door Denis Papin in het

nauwkeurigheid van het werk in deze sectoren

leven geroepen. Verder waren voor Watt ook de

een ongekend niveau. Bovendien begon men

‘vuurpomp’ van de Engelsman Thomas Savery en

vanaf dit ogenblik overal fabrieken te bouwen. De

de ‘atmosferische machine’ van de Engelsman

locatie van een fabriek was voortaan immers niet

Thomas Newcomen belangrijk. Het principe van

meer afhankelijk van het feit of er al dan niet een

het automatisme in de stoommachine steunde

waterloop in de buurt was om energie op te wek-

op de idee van de atmosferische machine. Deze

ken. De stoommachine werd later ook gebruikt

laatste werd in de mijnen gebruikt voor de aan-

in de vervoerssector. Cugnot, een Frans ingeni-

drijving van de pompen. Watt verbeterde de uit-

eur-militair, en later ook Murdock, bouwden rij-

vinding van Newcomen drastisch. Hij ontwierp

tuigen die werkten dankzij de machines van Watt.

eerst de condensatiecilinder. Later bouwde hij

Trevithick, Herdley en Stephenson waren, op hun

die om tot een machine met een tweeledig doel.

beurt, de pioniers van de stoomlocomotief. Ten

Het drukventiel ging de hele tijd op en af.

slotte werd de uitvinding van Watt ook nog benut
in de scheepvaart. In 1848 werd de ‘Great Bri-

De machines die door Watt werden gebouwd,

tain’, het eerste stoomschip met schroeven, te

waren zwaar, stevig, sterk en krachtig. Je had er

water gelaten.

Een van de eerste stoomlocomotieven
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II. Thema-idee om voor te bereiden voor het bezoek:
VAN ZAADJE TOT PLANT
Vertrek bij het voorbeeld van de cacaoplant. Bekijk met de leerlingen hoe een fruitboom bij ons groeit.
Vertel welke weersomstandigheden vereist zijn opdat de boom zich goed zou ontwikkelen. Bespreek
de samenstelling van een zaadje. Leg uit hoe dat zaadje verandert...
Oefening: Leg wat mosterdzaadjes in een katoenen bedje op drie schoteltjes. Zet het eerste schoteltje
in het donker en geef de zaadjes geen water. Zet het tweede schoteltje ook in het donker en geef hier
de zaadjes een beetje water. Het derde schoteltje moet echter wel in het licht staan. Giet ook op dit
schoteltje regelmatig wat water. Wacht enkele dagen af. Op welk schoteltje zullen de zaadjes kiemen ?
Waarom juist wel op dit schoteltje en niet op de andere ?

III. Snel vraag- en antwoordspel (voor de dag na het bezoek)
Ñ

In welk klimaattype groeit de cacaoplant ?

Ñ

Noem de drie grote gebieden waar cacao wordt geproduceerd.

Ñ

Noem de verschillende productiestadia van chocolade.

Ñ

Wat gebeurt er van belang bij: • de fermentatie ?
• het branden ?
• het concheren ?

Ñ

Wat is het verschil tussen cacaopoeder en cacaoboter ?

Ñ

Wat zijn de geheimen van de unieke smaak van Côte d’Or ?
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IV. Creatief atelier (uit te voeren voor het bezoek)
Authentieke Côte d’Or-chocolademousse
(voor 4 personen)
Ingrediënten:
-10 blokjes Côte d’Or Culinaire
- 6 eieren
- 75 g suiker
Bereiding:
Laat de chocolade op een zacht vuurtje smelten
tot een smeuïge brij.
Neem de chocolade van het vuur en voeg er
5 dooiers aan toe.
Alles goed mengen.
Klop de 6 eiwitten met de suiker tot sneeuw.
Voeg deze mengeling voorzichtig aan de chocolade toe.
Plaats de mousse gedurende 5 uur in de koelkast.
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Pedagogische hulpmiddelen bij hoofdstuk 4
De eigenschappen van chocolade
I. Bijkomende informatie
EEN EVENWICHTIGE EN GEZONDE
VOEDING

• Ze zorgt ervoor dat ons hart kan blijven kloppen
en dat onze organen hun taken in het lichaam
vervullen.

We moeten allemaal eten om in leven te blijven.
We hebben voedsel nodig om ons lichaam te kun-

• Ze staat in voor het in stand houden van ons
lichaam in het algemeen.

nen ontwikkelen, om te groeien, om te kunnen
werken, om gezond te blijven. De mens heeft op

De behoefte aan energie wordt gemeten en uit-

het gebied van voeding drie soorten behoeften:

gedrukt in kilocalorieën. Een volwassene zou
2000 tot 2500 calorieën per dag nodig hebben om

1. De behoefte om het lichaam op te bouwen en
in stand te houden.

te kunnen functioneren. Calorieën komen in ons
lichaam voor onder de vorm van koolhydraten,

Net zoals een huis, is ook ons lichaam opge-

vetstoffen (lipiden) of eiwitten (prote nen). Een

bouwd uit een soort van bouwstenen. Men noemt

evenwichtige en gezonde voeding bevat:

deze bouwstenen eiwitten of proteïnen. We hebben ze nodig gedurende onze groeiperiode om
onze spieren en beenderen op te bouwen. Als

• 50 tot 60 % calorieën in de vorm van koolhydraten;

we eenmaal volwassen zijn, moeten deze stoffen

• 25 tot 30 % in de vorm van vetstoffen (lipiden);

blijven zorgen voor het in stand houden van de

• 12 tot 15 % in de vorm van eiwitten (prote nen).

beenderen en de spieren. Verder zijn de eiwitten
of proteïnen ook noodzakelijk om ons lichaam er
na een ziekte weer bovenop te helpen.

2. De behoefte aan energie

3. De behoefte om weerstand te kunnen bieden
aan ziektes
Weerstand bieden aan ziektes is vooral de taak
van vitaminen. De voedingsmiddelen die wij ver-

Net zoals een auto niet zonder benzine kan func-

bruiken kunnen van dierlijke oorsprong zijn (bij-

tioneren, kan ons lichaam niet zonder de energie

voorbeeld vlees, vis, melk en eieren), van plant-

uit voedingsmiddelen. We verbruiken energie als

aardige oorsprong (bijvoorbeeld granen, fruit en

we werken of als we inspanningen doen, maar

groenten), of van minerale oorsprong (bijvoor-

ook als we slapen:

beeld zouten en water). Al deze voedingsmiddelen zijn eigenlijk samengesteld uit basisvoe-

• De energie dient om ons lichaam op de juiste
temperatuur te houden.

dingselementen. Men noemt ze de eenvoudige
elementen of de bouwstenen.
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De eenvoudige elementen zijn:

de juiste plaats terechtkomen en daar voor de

• enerzijds de eiwitten (prote nen), de koolhy-

juiste taak worden gebruikt.

draten en de vetstoffen (lipiden). Zij worden
gebruikt voor de opbouw en voor het in stand

De voedselpiramide

houden van het lichaam.

Evenwichtige voeding en lichaamsbeweging zijn
noodzakelijk om gezond te blijven. De voedselpi-

• anderzijds het water, de minerale zouten en de

ramide geeft een beeld van het belang en de ver-

vitaminen. Zij helpen het lichaam ontwikkelen

houding van de verschillende voedingsgroepen

en groeien, en zorgen ervoor dat eiwitten (pro-

waaruit we moeten putten om in onze dagelijkse

te nen), koolhydraten en vetstoffen (lipiden) op

behoeften te voorzien.

Diversen
(chocolade, hoorntje met ijs, gebak,…).
Deze voedingsmiddelen dienen in kleine
hoeveelheden te worden gegeten.
Vlees, gevogelte, vis, eieren
(eieren, kip, steak, vis,…)
Ze zijn rijk aan van eiwitten en ijzer. Opteer voor
mager vlees en zet één tot twee keer
per week vis op het menu.

Vetstoffen (olie, boter,…)
Vetstoffen leveren ons essentiële vetzuren
(vitamine F), maar dienen met mate te worden
gebruikt. Ook afwisseling van de bronnen is
belangrijk.

Zuivelproducten (melk, yoghurt, kaas,…)
Zuivelproducten dragen bij tot de ontwikkeling en het behoud van onze botten.
Gebruik twee tot drie porties per dag.

Groeten en fruit (sinaasappels,
appels, bananen, druiven, kersen,…)
Ze zijn een bron van vezels,
vitaminen, mineralen en
antioxidanten en zitten dus boordevol
beschermende elementen.
Eet minstens 5 porties
(of 400 g) per dag.

Drank (een karaf water,
een fles water, thee, koffie,…)
Drink minstens 1 liter per dag, liefst water.

Granen en zetmeelhoudende producten (brood, rijst,
pasta, peulvruchten zoals linzen en witte bonen,…)
Ze vormen de belangrijkste energiebron (langzame
suikers) en mogen bij geen enkele maaltijd ontbreken.

Beweeg !
Probeer dagelijks minstens een half uur te snelwandelen
(of het equivalent).
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II. Thema-idee om voor te bereiden voor het bezoek:
VOEDING EN ENERGIE
Om met een auto te kunnen rijden moet er benzine in. Zo heeft ons lichaam voedsel als brandstof
nodig om te kunnen functioneren. We moeten er immers voor zorgen dat we in leven blijven en dat we
genezen na een ziekte. Het lichaam heeft dus bepaalde voedingsstoffen nodig. Voorbeelden hiervan
zijn eiwitten (prote nen), koolhydraten, vetstoffen (lipiden), minerale zouten en vitaminen. Waar vinden
we al deze voedingsstoffen ?

III. Snel vraag- en antwoordspel (voor de dag na het bezoek)
Ñ

Wat zijn antioxidanten ?

Ñ

Welke voedingsmiddelen bevatten antioxidanten ?

Ñ

Wat is het verschil tussen pure chocolade en melkchocolade ?

Ñ

Wat is het verschil tussen melkchocolade en witte chocolade ?

Ñ

Welke chocolade bevat de meeste antioxidanten ?

Ñ

Waarom eten sporters graag chocolade ?

Ñ

Wat is de beste temperatuur om chocolade te bewaren ?

Ñ

Waar bewaar je chocolade best niet ?

Ñ

Waarom smaakt pure chocolade bitterder dan melkchocolade ?

IV. Creatieve oefening (voor of na het bezoek uit te voeren)
De volgende oefeningen zijn bedacht om de fantasie van de kinderen te prikkelen en hun creativiteit
te stimuleren.
1. Stel hen voor om een verhaaltje of een sprookje te bedenken of te schrijven.
De volgende elementen moeten erin voorkomen:
• een dorp in een ver land
• de fee van het dorp kent het geheim om chocolade te maken
• de chocolade is met zijn energetische waarde enorm belangrijk voor de dorpsbewoners
• de jaloerse tovenaar van het naburige dorp ontvoert de fee
Wat zal er verder gebeuren ?
2. Laat de kinderen een dialoog spelen tussen twee dames/heren uit de hoge Engelse klasse in de
18e eeuw die in een ‘Chocolate House’ genieten van hun chocolade en praten over het verschil tussen
pure chocolade, melkchocolade en witte chocolade.
3. Laat de leerlingen vertellen over hun mooiste ervaring met chocolade.
Deze oefeningen kunnen worden gebruikt als basis voor toneelstukjes, sketches en rollenspelen, of
als idee voor het maken van een tekening.
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