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6b. Wie ontmoet ik in de Bijbel?  
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ISLAMITISCHE LANDEN 
Hoe vaak gebeurt het bij jou dat je aan je broertje vraagt: “Kun 
je mij even de pindakaas geven?” In deze landen is dat heel 
anders. Je mag alleen eten van de schalen die dicht bij je staan. 
Staat jouw favoriete eten aan de andere kant, dan heb je pech. 

OVER HEEL DE WERELD
Tafelmanieren

Eten doen we allemaal. Niet alleen wij in Nederland, maar over de 
hele wereld wordt er gegeten. En toch zijn er nog wel een aantal 
verschillen tussen hoe mensen eten. Wij zijn gewend om met  
mes en vork te eten, maar hoe zit dat in de rest van de wereld? 

JAPAN 
Vind jij het leuk om je soep op te 
slurpen? Ga dan eens naar Japan! 
Volgens de mensen hier versterkt 
het de smaak van je eten. Zo kun 
je eten dat nog heel heet is, toch 
al naar binnen werken. En als 
je in Japan eet, vergeet niet om 
je stokjes mee te nemen! Maar 
voordat je begint te eten, onthoud 
de volgende regel. Zet je stokjes 
nooit rechtop in de rijst, want dat 
is de manier waarop de Japanners 
eten offeren aan hun overleden 
voorouders. En tot slot, zorg dat 
je alles opeet, restjes laten liggen 
vinden ze respectloos.

BRAZILIË 
Houd jij er van om met 
je handen te eten, dan 
moet je niet naar Brazilië 
gaan. Alles, zelfs pizza en 
brood, wordt hier met 
mes en vork gegeten of 
in een servetje gedaan. 
En als je moet boeren, ga 
dan even van tafel, want 
dat is onbeleefd. Mocht 
je nou iets niet lekker 
vinden, verzin een hele 
goede smoes want eten 
afslaan vinden ze ook erg 
onbeleefd! 

CHINA 
Dat niet alle mensen met mes en 
vork eten, zal je al snel ontdekken 
in China. Mensen gebruiken hier 
stokjes om te eten. En het laten 
van een boer na het eten? Maak je 
geen zorgen, de Chinezen vinden 
dat heel beleefd.

Jouw eigen maaltijd!

Wie eten er mee?

Wat ga je eten?

Hoe dek je de tafel?

Als je een maaltijd maakt, moet je weten wie er allemaal mee-eten.  

Ga je eten met jullie gezin? Nodig je opa en oma uit? Of misschien komt  

er een vriendje of vriendinnetje eten? Tip: Maak zelf uitnodigingen en 

geef deze aan de gasten die je wilt uitnodigen!

Als je een maaltijd maakt, is het natuurlijk wel belangrijk om te weten 

wat je wilt eten. Kies je jouw lievelingseten uit, of maak je iets wat 

lekker makkelijk is? Laat je jouw ouders koken of maak je zelf het eten 

klaar? Tip: Kies een thema voor het eten. Bijvoorbeeld Italiaans: 

Dan zorg je dat het eten goed bij elkaar past, je kunt het thema  

ook gebruiken bij het dekken van de tafel.

Bij een maaltijd is het belangrijk dat de tafel mooi gedekt is. Kies je voor 

een mooi tafelkleed of doe je het zonder? Dek je de tafel heel netjes, of  

ga je voor heel gewoon? Tip: Kies een papieren tafelkleed en leg pot-

loden klaar tijdens de maaltijd. Dan kun je tijdens het eten mooie 

tekeningen maken!

Op de vorige bladzijde heb je kunnen lezen over tafelmanieren in 

andere landen. Misschien lijkt het jou wel leuk om zelf een maaltijd  

te maken. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Waar moet je op letten?  

Lees hier de tips voor jouw eigen maaltijd. Eet smakelijk!
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Succes!

ZUID-KOREA 
Voordat je hier gaat eten, 
moet je eerst even iets 
doen. Probeer achter de 
leeftijd van al je tafel-
genoten te komen. In 
Zuid-Korea mag de oud-
ste persoon namelijk als 
eerst eten. De rest moet 
wachten totdat deze 
persoon een hap heeft 
genomen. 


