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De eerste  kwam in 1633 naar Europa. De Afrikanen gaven de vrucht de naam, die 
„vinger“ betekent.

De is familie van de pompoen en is eigenlijk een groente. Haar vrucht-
vlees kan wit, groen, geelachtig, oranje tot rood zijn.

De komt uit India. Haar schil is glad en de vruchten zijn rijp, groen, geel, oran-
je, rood of bontgekleurd. Het vruchtvlees is van lichtgeel tot oranje en ze heeft een langwerpige pit.

De is een citrusvrucht. Ze heeft een oranje schil en is van binnen in ca. 
10 partjes opgedeeld. Ook haar vruchtvlees is oranje. Het is een populair geschenk van Sinter-
klaas.

De groeit op tot 30m hoge palmbomen. Haar naam is weliswaar niet af te 
leiden van een vrucht, en ze behoort tot de steenvruchten. Ze heeft een bruine, harde, vezelach-
tige schil en heeft sneeuwwit vruchtvlees. Binnenin vind je meestal nog wat melk.

De zitten in een harde maar gemakkelijk open te breken, ruwe schil. De 
vrucht is rond en iets groter dan een kers. Het vruchtvlees is wit en voelt een beetje glibberig 
aan. De vrucht heeft een grote, harde en bruine kern.

De wordt ook wel de Chinese kruisbes genoemd. Ze heeft een harige, 
leerachtige, bruine huid en groen vruchtvlees met zwarte pitjes.

De is in de meeste tropische gebieden inheems. Ze heeft aan de buiten-
kant een bruine schil, en haar vruchtvlees smaakt zoetzuur.

Wanneer je in de supermarkt gaat winkelen, vindt je bij de vruchten het hele jaar door, een  
enorme keuze. Vroeger was dat niet het geval. Een sinaasappel was er misschien met kerst te 
krijgen, ananas, kiwi, meloen, enz. waren slechts zelden in de uitstalling. Probeer uit te vinden 
welke vruchten hieronder in de teksten worden beschreven?
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