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Akkerles weet wat je eet maart 2017 
 

MATERIALENLIJST AKKERLES WEET WAT JE EET 
 
 
VOORBEREIDEN: 
 

 Zorg dat er op de akkers redelijk rijp graan staat, zodat de kinderen het onderscheid kunnen zien. Als er lessen na de zomervakantie 

plaatsvinden is het waarschijnlijk dat er al geoogst is. Bewaar dan van elk graan een flinke schoof om te plaatsen bij de akkers. 

 Akker met mosterdplanten (rijp) 

INKOPEN: 
 

 Indien niet meer voorradig: Verschillende soorten graan: tarwe, gerst, haver, rogge, boekweit. (witte molen) 

 Indien niet meer voorradig: Appelazijn, geel  mosterdzaad, mosterdmeel, zout, kasha (geroosterd boekweitzaad), sambalbakjes 

 

 Haverkoekjes 

 Tarwebrood 

 Roggebrood 

 Alcoholvrij bier 
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Verzamelen: 
 

 
VOORWERPEN * : in akkerleskist 
                             # : vers inkopen 

STUKS WAAR TE KOOP 

Naambordjes akkergewassen* 8  

Jampot graankorrels, tarwe* 2 Witte molen 

                                  boekweit* 2 Witte molen 

                                  rogge* 1 Witte mplen 
                                  gerst* 1 Witte molen 

                                  haver* 1 Witte molen 

Maatschepjes* 2  

Liniaal, zwart bij gerst, rogge* 2 Hema 
Schaartje 1  

Klaptafel 5  

Kaarten met uitleg voor blind proeven (roze)* 5  

Bamboestok met genummerde gele vlag 7 tuincentrum 

Boerenzakdoek* 7  

Theedoek* 5  

Klein plastic glaasjes* ± 30  

Dienblad 1  
Afvalbakje voor gebruikte glaasjes* 1  

Theelepel* 5  

Bord* 3  

Kaart pannenkoekmeel malen (l.geel)* 1  
Kaart mosterd (oranje)* 1  

Papieren verzamelzak pannenkoekmeel + wasknijper* 1  
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Koffiemolen* 1 Kringloopwinkel 
Krukje 1  

Kleed bij mosterd maken* 1  

Bamboebakjes voor mosterd maken* 5  

Vijzel* 1 Chinese winkel 
Schoven voorbeeldgraan; tarwe, rogge, gerst, haver 4  

Zout en suikerpotje* 2  

Mosterdmeel*  Toko Rinus, Steenbokstraat 

Mosterdzaad, geel*  Markt, AH, Toko Rinus 
Appelazijn*  natuurwinkel, AH 

Haverkoekjes met verpakking#  AH 

Roggebrood met verpakking#   

Tarwebrood met verpakking#   
Kasha in pot met verpakking*  natuurwinkel 

Alcoholvrijbier#   

Mand voor klein plastic potjes (mosterd) 1  

Kleine plastic potjes voor mosterd ± 30 Macro of Hanos 
 


