
Zo dat was lekker trainen zeg!
Ik lust wel wat te drinken, jij
ook Bas?

Lekker!
Ik drink het liefst cola
light. Wat is jouw 
favoriete drinken?

Sinas!

Waarom heet 
cola light 
eigenlijk cola 
light?

Kom, dat zal 
ik je laten 
zien!

Light betekent licht in het Engels.
Kijk en dan doen we een blikje
cola en een blikje cola light
in het water.

Aha, gewone cola is zwaar en zinkt en 
cola light blijft drijven!.

Wist je dat cola in 1886 is uitgevonden door de apotheker John
Pemberton? Hij was namelijk op zoek naar een medicijn tegen hoofdpijn.
In dat onderzoek deed hij voor het eerst de zeven geheime ingrediënten 
van CocaCola bij elkaar. De klanten in zijn winkel vonden het een 
bijzonder lekker drankje. Ook nu is cola nog altijd heel populair.

Hieronder zie je Sanne en Chris en vier van hun voetbal-
vriendjes, Emma, Job, Bas en Wendy. Ze hebben allemaal 
een ander favoriet drankje. Kun jij uitzoeken wie bij welk 
drankje hoort? Volg de lijntjes! 
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Wat heb je nodig?
  ● Rol Mentos
● 1,5 literfles cola light
  ● Vel papier
    ● Plakband
     ● Cocktailprikker

Wat moet je doen?
● Doe dit proefje buiten!
● Rol het vel papier op en 
     plak het vast met plakband.
● Prik er een cocktailprikker 
     door.

● Stapel alle Mentossnoepjes 
    in de rol papier.
● Haal de dop van de 
     fles cola light.
● Zet de rol papier met de 
     Mentossnoepjes 
     om de hals van 
     de fles.

● Trek de cocktailprikker eruit, 
     zodat de snoepjes in de cola 
     vallen. 
● Loop snel achteruit.
     Kijk wat er gebeurt!

Wil je weten wat er gebeurt? 
Surf dan naar  www.C3.nl/kids 
en kijk onder Proefjes.

Het proefje: 
Colafontein
Het proefje: 
Colafontein

e

Wist je dat cola light lichter is 
dan gewone cola, doordat er 

geen suiker in zit? In gewone cola zit 
een heleboel suiker. En in cola light

zit maar een heel klein beetje zoetstof. 
Zoetstof is namelijk veel zoeter dan 

suiker. Daarom heb je er veel 
minder van nodig.

Oplossing
puzzel:
B fanta

C coca cola light
S chocomel

J melk
W koffie

E fristi
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