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Vlees uit de printer

In deze DIY-opdracht ga je aan de slag met het maken van reclame voor geprint vlees. 

Als je meer wilt weten over geprint vlees, dan kun je de volgende twee video’s bekijken: 

deze video over geprint nepvlees en deze video over geprinkt kweekvlees.

opdracht 
Een fabrikant van geprint vlees wil een reclameposter voor zijn product. Jij gaat hem daarbij helpen. Bekijk de 
twee video’s over het printen van plantaardig nepvlees en dierlijk kweekvlees. Maak vervolgens een reclamepos-
ter voor één van de twee vormen van geprint vlees. Gebruik de tips voor het maken van reclame.

Je kunt de poster op verschillende manieren maken:
• Op papier (A3 of A4 formaat).
• Met behulp van Google Presentaties of PowerPoint.
• Met Canva. Hier heb je een (gratis) account voor nodig. Vraag je leerkracht om een klassenaccount of vraag 

aan je ouders of verzorgens of je een account mag maken. 

 ÌTip!
Heb je nog nooit met Canva gewerkt, maar wil je het 
wel eens proberen? Deze video geeft je wat meer uitleg. 
Probeer het maar eens! Veel beginnende ondernemers 
maken gebruik van Canva bij het maken van reclame voor 
hun product.

DIY-OPDRACHT

WEETJE
Een oor printen door middel van bioprinting is al geen toekomstmuziek meer. In 2016 werd dit al genoemd in medische tijdschriften. Het printen van het kraakbeen was niet zozeer het probleem, maar wel de huid eromheen. Toen bedachten ze een slim plan: het geprinte oor wordt onder de huid van de buik geplaatst waardoor er vanzelf een huidje overheen groeit. Als het helemaal bedekt is, kan het oor naar het hoofd worden getransplanteerd. Wat een gek idee, een oor 

op je buik!

WEETJE

Een goede reclamemaker is 

creatief met beeld en met taal. 

Er zijn ook regels waar je je als 

reclamemaker aan kunt houden. 

Deze tips worden vaak gegeven als 

je reclame wilt gaan maken voor een 

product: 1. Val op! 2. Gebruik humor 

en/of emotie 3. Kort maar krachtig

4. Gebruik rijm of een goed lopende 

slogan 5. Breng een positieve 

boodschap 6. Doe een 

belofte

https://www.youtube.com/watch?v=ZS607-sxGzc
https://www.youtube.com/watch?v=d9bByNb-Jso
https://www.canva.com/nl_nl/
https://www.youtube.com/watch?v=mM523RMtnGs

