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Pap, wat is biobrandstof? Dat is benzine gemaakt van 
planten.

Er wordt bijvoorbeeld maïs omgezet 

in biobrandstof door bakkersgist.

Waarom gebruiken 
we biobrandstof?

Het is beter voor ons milieu, 
want de maïs gebruikt een 
deel van de uitlaatgassen 
van de auto om te groeien.

Als er maar genoeg maïs 
overblijft om popcorn te 
maken.
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In de letterbrij zit een woord van 12 letters verborgen. 
Kies uit elke kolom van drie letters de juiste letter en zet die in de onderste rij. 
Als je uit elke kolom de juiste letter hebt gevonden, vind je de oplossing.

Ploffende maïs
Wat heb je nodig?
Gedroogde maïskolf 
(te koop bij de dierenwinkel, 
losse maïskorrels mag ook. 
Doe losse maïskorrels wel in 
een magnetronschaaltje.)
Ovenwanten
Magnetron

Wat moet je doen?
Doe de maïskolf 3 minuten 
in de magnetron op 900W.
Stop de magnetron als er 
tussen twee plo�en langer 
dan 10 tellen zit.
Haal met de ovenwanten 
de kolf voorzichtig uit de 
magnetron.
Kijk wat er gebeurd is met 
de kolf.

Wil je weten wat er gebeurt? 
Kijk dan op www.C3.nl/kids 
onder Proe�es.

Wist je dat er nu plastic 
wordt gemaakt uit maïs? 

Plastic gemaakt uit maïs is een 
voorbeeld van een bioplastic. 

Deze bioplastics worden 
makkelijker afgebroken door 

de natuur dan ouderwetse 
plastics en zijn daarom 
beter voor het milieu.
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