Toelichting presentatie Calorieën in alcoholische dranken
Als professional kun je de presentatie Calorieën in alcoholische dranken gratis downloaden
en gebruiken in je voorlichting. Lees eerst onderstaande toelichting voordat je aan de slag
gaat.
Basis en extra slides
De presentatie bestaat uit de basispresentatie van 23 slides en 6 extra slides.
Aanpassen aan je wensen
Deze PowerPoint kan dienen als basis voor je presentatie of als onderdeel van een
presentatie. Je mag de presentatie aanpassen zodat hij aan je wensen voldoet. Misschien wil
je een andere volgorde of wil je maar een paar onderdelen behandelen. Wil je een
inhoudelijke aanpassing doen, dan zouden we het fijn vinden als je dat ons laat weten. We
horen graag wat je aan wil passen en waarom. Op die manier kunnen we eventueel de
presentatie ook voor anderen verbeteren.
Doelgroep
De presentatie is bedoeld voor een groep volwassenen van maximaal 30 deelnemers. Bij
grotere groepen kun je voor de calorieënquiz beter de extra slides gebruiken.
Interactieve opdrachten
In de presentatie zitten een aantal interactieve opdrachten.
Slide 9 Calorieënquiz voor een groep van maximaal 30 mensen
Laat de deelnemers in groepjes de caloriekaartjes op volgorde leggen van weinig naar veel
calorieën. Geef ze hiervoor bijvoorbeeld 5 minuten. Controleer vervolgens aan de hand van
slide 10 of ze het goed hebben gedaan. En geef na afloop de Bierwijzer mee naar huis.
Slide 25 – 27 Calorieënquiz voor een grotere groep
Alternatief voor grote groepen. Dan is de kaartjesopdracht geen optie en kun je door middel
van hand opsteken laten aangeven waar de meeste calorieën in zitten.
Slide 28
Verzamel allerlei glazen en verpakkingen en laat deelnemers deze op volgorde zetten van
weinig naar veel eenheden alcohol. Als je geen glazen en verpakkingen hebt kun je de
opdracht ook doen aan de hand van de afbeeldingen op slide 29. Die kun je ook gebruiken
om het antwoord te laten zien.
Opmerkingen
• De afbeeldingen zijn in principe alleen bedoeld voor gebruik in de presentatie.
• We krijgen er vaak opmerkingen over, maar sterkedrank schrijf je echt aan elkaar.
Volgens van Dale tenminste.
• We hebben de presentatie met grote zorg samengesteld. Mocht je vragen,
opmerkingen, tips of verbeteringen hebben? Laat het ons dan weten. We willen
graag dat hij aan je wensen voldoet.
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