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Lees de tekst.

Lekkere blunders: Een broodje hete hond!
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Een hotdog bestaat uit een warm worstje in een zacht broodje, dat vaak met mosterd
of ketchup en zuurkool geserveerd wordt. Het warme worstje wordt ook wel eens een
‘Frankfurter’ genoemd, omdat het in de Duitse stad Frankfurt uitgevonden werd.
Maar hoe komt de hotdog aan zijn gekke naam?
In de tweede helft van de negentiende eeuw emigreerden vele Duitsers naar Amerika om
daar hun geluk te zoeken.
In de winter van 1871 kwam ook de Duitse slager Charles Feltman aan in New York, zonder
geld, zonder bezittingen. Om geld te verdienen wilde hij Frankfurters verkopen op straat.
Van afvalhout en een ijzeren ton bouwde hij een kraampje. Jammer genoeg kon hij nergens
Frankfurters vinden in de stad. Hij besloot dan maar om in kleine steegjes zwerfhonden te
vangen. Van hun vlees maakte hij worstjes.
Om de vreemde smaak van de hondenworstjes te verdoezelen, smeerde hij er mosterd op.
De Amerikanen waren er dol op!
Toen de mensen in de lente geen handschoenen meer droegen, konden ze de warme
worstjes niet meer vasthouden. Feltman bakte daarom zachte broodjes. Die vouwde hij rond
het worstje en ... de hotdog was geboren.
Gelukkig verdiende hij genoeg geld zodat hij al gauw terug worstjes van varkensvlees kon
maken. Maar de hotdog ... die heeft zijn naam behouden.

a Rangschik de gebeurtenissen chronologisch. Nummer van 1 tot 9.
F

Het werd lente en de mensen droegen geen handschoenen meer.

K

Hij smeerde er mosterd op om de vieze smaak te verdoezelen.

R

Feltman verdiende algauw geld genoeg om terug worstjes van varkensvlees te maken.

U

Hij bakte broodjes om rond het worstje te vouwen.

N

Hij ging zwerfhonden vangen om er worstjes van te maken.

F

Charles Feltman kwam aan in New-York zonder geld en wilde Frankfurters verkopen.

T

De hotdog bleef zijn naam behouden.

R

Hij bouwde een kraampje van afvalhout en een ijzeren ton.

A

Hij kon jammer genoeg nergens Frankfurters vinden in de stad.
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b Zet de bijbehorende letters in het rooster. Schrijf het woord op dat je vindt:
1
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8

9

Zoek het gevolg of de oorzaak.
Oorzaak

Gevolg

Het worstje werd in de Duitse stad Frankfurt
uitgevonden





Hij besloot om worstjes van hondenvlees te
maken.


In de lente droegen mensen geen handschoenen.





Hij kon terug worstjes maken van varkensvlees.




4

a Zou jij een broodje warme hond willen eten? Waarom (niet)?


b Charles Feltman had het niet gemakkelijk toen hij in New York aankwam. Gaf dat hem het recht
om zwerfhonden te vangen en te doden? Waarom (niet)?


c Hoe eet jij je hotdog het liefst?
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Teken in het rooster volgens de instructies.
1 Neem een geel kleurpotlood, zet de punt in vak H2 en kleur het vak geel.
2 Kleur de acht vakken rechts naast dat vak ook geel.
3 Laat twee rijen erboven open en kleur een evenwijdige, even grote balk geel in rij E.
4 Kleur rij G helemaal bruin.
5 Ga één rij naar boven, je bent nu in rij
.
6 Verdeel dit vak horizontaal in twee delen van kolom 3 tot en met kolom 9.
7 Kleur de onderste helft van deze vakjes groen en de bovenste helft rood.
8	Neem een rood kleurpotlood. Kleur vak 1A, 1B en 1C rood. Laat een kolom open en kleur in de
derde kolom weer de eerste drie vakjes onder elkaar rood. Laat weer een kolom open en kleur weer
drie vakjes onder elkaar rood. Laat weer een kolom open en kleur weer drie vakjes onder elkaar
rood. Laat nu twee kolommen open en kleur weer drie vakjes onder elkaar rood.
9 Kleur vakken B2, A6, C6, A9 en A11 rood.
Je bent klaar!
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D
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G
H

Als je het goed hebt gedaan, kun je aanvullen wat je getekend hebt:
het woord

en een afbeelding van een
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Stel de geschiedenis van de hotdog voor aan je klasgenoten.

Stel de geschiedenis van de hotdog per twee aan elkaar voor. Je kunt de zinnen uit oefening 2
in de tekst markeren om zo je verhaal goed te kunnen vertellen. Van de juf of meester krijg je
afbeeldingen om het verhaal te illustreren. Kies er enkele uit.
Beëindig je verhaal met een quiz van vier vragen over het verhaal. Zorg dat het antwoord op de
vragen bestaat uit één of enkele woorden. (Dus niet: Vertel de geschiedenis van de hotdog, maar
wel: Wie vond de hotdog uit? Waar kwam Feltman aan?)
Noteer de vraag en het antwoord hieronder. Na de korte quiz overloop je de antwoorden.

Vraag 1

Antwoord


Vraag 2

Antwoord


Vraag 3

Antwoord


Vraag 4

Antwoord
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De geschiedenis van de hotdog in
beeld
Charles Feltman

Feltman bouwde
oorspronkelijk
een kraampje
van afvalhout en
een ijzeren ton.
Later bouwde hij
echte karren.
Feltman deed
mosterd op de
hotdog om de
vieze smaak van
het hondenvlees
te verbergen.

Hij ving zwer
worstjes van tefhonden om er
maken.
Een hotdog werd gemaakt
met het bekende Duitse
worstje ‘de Frankfurter’.

Algauw had Feltman voldoende
geld verdiend om terug worstjes
van varkensvlees te maken.

Charles Feltman, een Duitse immigrant,
vond de hotdog uit.
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