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PATAT 
 

 
In Nederland wordt veel patat gegeten. Voedingsdeskundigen zijn daar niet zo gelukkig 
mee. Door onder andere de grote hoeveelheid vet in patat wordt de gemiddelde 
Nederlander te zwaar. Daardoor neemt de kans op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten toe. 
 
Per jaar wordt in Nederland ongeveer 5 miljard kilogram aardappelen geoogst. 3p  12 De helft 
hiervan wordt gebruikt voor het maken van patat. Om 1 kilogram patat te maken, heb je 
2 kilogram aardappelen nodig.  

 Bereken hoeveel kilogram patat er van deze 5 miljard kilogram aardappelen gemaakt 
wordt. Schrijf je berekening op. 

 
In de onderstaande tabel staan de voedingswaarden van twee producten. 
 

Voedingswaarden  
Vet Eiwit Koolhydraten Product 
in gram (g) in gram (g) in gram (g) 

1 zakje patat (100 g) 16 4 37 
1 zakje patat (100 g) met mayonaise 31 5 39 
 
Een product levert energie die uitgedrukt wordt in kilojoule (kJ). Deze energie bereken je 
door er vanuit te gaan dat vet 38 kJ per gram levert en eiwit en koolhydraten ieder 17 kJ 
per gram leveren. 
 

3p  13  Laat met een berekening zien dat van een zakje patat van 100 g de geleverde energie 
1305 kJ is. Schrijf je berekening op. 

 
Een deel van de energie van een zakje patat van 100 g wordt geleverd door koolhydraten. 4p  14 

 Bereken hoeveel procent van de energie dit is. Laat zien hoe je aan je antwoord komt. 
 

4p  15  Hoeveel energie in kJ levert de mayonaise die bij een zakje patat van 100 g zit? 
Schrijf je berekening op. 
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5p  16 In de onderstaande tabel staan de voedingswaarden van drie andere producten. 
 

Voedingswaarden  
Vet Eiwit Koolhydraten Product 
in gram (g) in gram (g) in gram (g) 

Eén bruine boterham  1 3 15 
Boter voor één boterham 4 0 0 
Hagelslag voor één boterham 2 1 6 
 
Patat wordt ook in grote zakken van 250 gram verkocht. Dick eet een grote zak patat met 
250 gram patat zonder mayonaise. Truus eet bruine boterhammen met boter en 
hagelslag.  

 Bereken hoeveel hele boterhammen met boter en hagelslag evenveel energie geven 
als de grote zak patat van Dick. Schrijf je berekening op. 
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