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Opdracht 1

Kies het juiste woord.

1. En Perú comen platos muy ricos.
2. La cocina peruana es una de las más sabrosas del mundo.
3. Preparan los platos con mucha paciencia.
4. El secreto está en las maravillosas manos.
5. Les deseamos un buen apetito.
6. Son amantes de la buena cocina.
7. Tiene mucho conocimiento del arte culinario.

Opracht 2

¿Verdad o mentira?
Geef aan of de volgende beweringen juist zijn of niet.
1. Verdad.
2. Verdad.
3. Verdad.
4. Mentira. Het betekent: goddelijk gerecht.
5. Verdad.

Opdracht 3

1. Hoe zeg je  ‘een beetje van dit en een beetje van dat’ ?
a. muchas coasas = niet juist, betekent: veel dingen/zaken
b. un poco de mucho = niet juist
c. que lleva poco = niet juist, betekent: die een beetje heeft
d. is het goede antwoord un poquito de esto y mucho de aquello
(letterlijke vertaling is: een beetje van dit en veel van dat)

2. In Spanje gebruiken ze voor het woord ‘manjar’:
a. plato is het juiste antwoord.
b. cuchara = niet juist = lepel
c. cubierto = niet juist = bestek
d. vaso = niet juist = glas
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3. Wat betekent ‘amantes’ hier: 
a. niet juist
b. niet juist
c. liefhebbers is het goede antwoord.
d. niet juist

consultar la pagina de web: http://www.geocities.com/Athens/Crete/7763/

4. Wat is ‘sopa de novios’: (website)
a. soep die alleen wordt gegeten op een bruiloft = niet correct, is onzin
b. soep met ui, knoflook en vermicelli (fideos) = goede antwoord
c. soep met gehaktballen = niet correct, gehaktballen zijn albóndigas

5. Hoe heten ‘aardappelen’ in Peru:
a. patatas = niet correct, patatas wordt in Spanje gebruikt voor aardappelen
b. cebollas = niet correct, cebollas zijn uien
c. papas= correcte antwoord

7.  Als hoofdgerecht eten ze in Peru veel:
a. rijst – correct, kijk maar bij het aantal rijstgerechten bij ‘segundos’ op website
b. bonen – frejoles is foute antwoord maar wordt ook veel gegeten
c. vis – pescado = foute antwoord

8. In Zuid-Amerika gebruiken ze veel verkleinwoordjes. Wat zijn de verkleinwoorden van de volgende  
woorden.
1. poco – poquito, spellingsaanpassing 
2. chorro – chorrito
3. chica – chiquita
4. vaso – vasito
5. fresco - fresquito

9. Haal de positieve woorden uit de tekst.
a. rica, variada, más sabrosas del mundo, la preferida, las maravillosas manos, freír bien, 
manjar de dioses (manjar = gerecht), la buena cocina, la mejor.

10. Wat zijn de zelfstandige naamwoorden van de volgende werkwoorden:
1. desarrollar -  el desarrollo
2. mezclar – la mezcla
3. comer – la comida
4. cocinar – la cocina
5. dedicar – la dedicación
6. elaborar – la elaboración
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11. Geef van de volgende Spaanse woorden de betekenis in het Nederlands. Wat kun je hieruit concluderen?
1. la tradición – de traditie
2. variada – gevarieerd
3. el territorio – het territorium
4. nacional - nationaal
5. caracterizada – gekarakteriseerd
6. el secreto – het geheim
7. la paciencia – het geduld
8. la dedicación – de toewijding
9. la receta – het recept
10. satisfacer – tevredenstellen

Hieruit kun je concluderen dat je veel zogenaamde ‘internationale’ woorden hebt. Woorden die in veel talen  
voorkomen.


