
  

Keuringsdienst van Waarde 
in de klas 
Saffraan  
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Saffraan is het duurste kruid dat er 
bestaat. De rode draadjes zijn de 
stampers van krokussen die met de hand 
worden geplukt en verwerkt. Niet gek dus 
dat de vraagprijs zo hoog is. En omdat het 
zo duur is, wordt er door sommige 
fabrikanten mee gesjoemeld: die vragen 
veel geld voor rode sprietjes die helemaal 
geen saffraan zijn. Hoe zit dit precies? 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Saffraan, specerijen, bloemen, producten  
 
Kerndoelen 
Mens en natuur: 30 
Mens en maatschappij: 42 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Keuringsdienst van Waarde in de klas’. 
Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie, zoals: ‘Natuurlijk aroma’. 
 
Antwoorden 
1 Omdat het erg duur is. 2a Uit een bloem. 
b De krokus. c Het is een meeldraad van 
een bloem. d Iran. 3a Het heeft niet veel 
smaak. b Een beetje bitter. c Door de 
mooie kleur. 4 1) 25.000 bloemen 2) 10 
gram 3) 8 euro. 5 Het is geen echte 
saffraan, maar saffloer. Het is slechts 
twee jaar houdbaar. 6a Het is zo’n 
kostbaar product dat hier economische 
baat bij is. b In databases met betrekking 
tot voedselfraude. 7 Avocado, 
pijnboompitten en knoflook. 8 Schaarste 
en arbeidsintensiviteit. 
 

Kijkvragen 
 
1 Waarom wordt saffraan ook wel ‘het rode 
goud’ genoemd? 
 
2a Waar wordt saffraan uitgehaald? 
b En uit welke soort? 
c Welk onderdeel van deze soort is het? 
d Uit welk land komt saffraan? 
 
3 Ersin proeft de saffraan.  
a Wat is zijn eerste reactie? 
b Wat voor smaak heeft het? 
c Waarom zou het zo aantrekkelijk voor 
mensen zijn? 
 
4 Vul hieronder in wat er bij de blauwe 
getallen moet staan.  
 

 
 
5 Wat zeggen de Iraniërs over de 
Nederlandse ‘saffraan’? Noem twee 
manieren waarop Nederlanders in dit 
opzicht misleid worden. 
 
6a Waarom zou de saffraan verdund 
worden? 
b In wat voor internationale databases 
komt saffraan voor?  
 
Verdiepingsvraag 
7 Behalve saffraan zijn er nog meer 
kostbare voedingsmiddelen. Streep de 
woorden door die daar niet toe behoren: 
Truffel Avocado Kaviaar 
Oester Pijnboompitten Knoflook 

 
8 Welke twee factoren zorgen ervoor dat 
de prijs van saffraan zo hoog is? 
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