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Werkblad
Het melktestspel 

Melk is gezond en lekker. Met ons melktestspel leer je de verschillende soorten melk ken-
nen en leert om de smaak te onderscheiden. Het is natuurlijk ook leuk ;-). 

Materiaal: per speler een werkblad en 4 bekers, diverse soorten melk.

Voorbereiding thuis: zodat de proevers/proefsters de melk niet aan de verpakking kun-
nen herkennen, moeten ze vooraf in neutrale flessen worden omgevuld. Daarna moeten ze 
worden genummerd en de spelleider moet op een vel noteren, welke melk in welke fles zit. 

Voorbereiding voor het spel: aan iedere proever/proefster 4 bekers uitdelen. Ofwel al 
genummerd verdelen, of de spelers zelf van 1-4 laten nummeren. Nu wordt van fles nr. 
1 in elke beker nr. 1 een beetje melk geschonken. Ga verder met de resterende flessen. 
Vervolgens nog de werkbladen uitdelen. 

Voor het spel, zou het nuttig zijn om de verschillende soorten melk kort met de proevers/ 
proefsters te bespreken. 
H-melk = houdbare melk 
Ze wordt ultra hoog verhit, er zijn 2 verschillende methoden (directe en indirecte UHT-
sterelisatie) 

Sojamelk is een perssap, dat gemaakt is van sojabonen. Het bevat heel weinig vet, maar 
veel eiwit. Het is eigenlijk geen melk. 

Karnemelk heeft een laag vetgehalte (ongeveer 1%). Het is een bijproduct van de pro-
ductie van boter. 

Rauwe melk komt rechtstreeks van de boerderij. Het is ruw en onbehandeld. 

Spelverloop: Elke tester proeft nu van de verschillende bekers en vult de resultaten op 
het werkblad in. De oplossing wordt aan het eind bekend gemaakt en in de rechterkolom 
opgeschreven. Nu moeten de testers nog een keer proeven. 

BELANGRIJK: Niemand mag worden gedwongen om te proeven! 
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Je hebt 4 verschillende soorten melk in 4 doorgenummerde bekers voor je staan. Neem 
uit elke beker (opeenvolgend, te beginnen met 1) een slok en probeer te proeven welke 
beker welke melksoort bevat. Het resultaat vul je in de linkerkolom in. 

H-melk 

Sojamelk 

Karnemelk 

Rauwe melk 

Eigen resultaat Oplossing


