
Akkerles weet wat je eet maart 2017 

 

Uitzetkaart:  Akkerles weet wat je eet 

Benodigdheden: 

- 5 klaptafels  (of 4 tafels indien er op een kleed wordt gewerkt bij de mosterdopdracht) 

- 7 bamboestokken met genummerde gele vlag 

- 7 boeren zakdoeken 

- Akkerleskist 

- Krukje 

- Koffiemolen 

- Mand met kleine plastic potjes (voor bij mosterdopdracht) 

- Roggebrood, tarwebrood, alcoholvrij bier, haverkoekjes. (met verpakking , waarop je 
de juiste graansoort kunt aflezen, andere planten doorstrepen (bij tarwebrood, bier 
en haverkoekjes) 

- Indien er al gemaaid is op de akkers,  schoven neer zetten op de betreffende akker. 

Het uitzetten: 
Plaats  voor de “proefopdrachten” vooraan bij de akkers  4 tafels . 
Bij iedere tafel komt een genummerde vlag (1 t/m 4)met een boeren zakdoek eraan 
geknoopt. 
Hang aan elke bamboestok in de klem een “uitlegkaart (roze) ” voor de begeleider. 
 
Vlag 1: Zet op de tafel een bord met kleine stukjes roggebrood en de verpakking ernaast. 
Daaroverheen komt een theedoek. 
 
Vlag 2: Zet op de tafel een geopende pot kasha (geroosterde boekweitzaadjes) en leg de 
verpakking ernaast. Daaroverheen komt een theedoek. 
 
Vlag 3: Zet op de tafel een geopend flesje alcoholvrij bier en kleine plastic glaasjes. Zet een 
bakje neer voor de gebruikte glaasjes. Daaroverheen  komt een  theedoek. 
 
Vlag 4: Zet op de tafel een bord met in stukjes gebroken haverkoekjes en de verpakking 
ernaast. Daaroverheen een  theedoek. 
 
Vlag 5: Plaats deze vlag bij het bankje. Knoop de zakdoek eraan en hang de 
“uitlegkaart”(roze)  eraan.  Zet op het bankje een bord met in stukjes gesneden tarwebrood  
en de verpakking  ernaast. Daaroverheen komt een theedoek. 
 
Vlag 6: Plaats deze vlag bij de mosterdplanten. Knoop aan deze vlag een zakdoek en hang 
de  “uitlegkaart MOSTERD”( oranje) eraan . 
Maak een werkplek. Er zijn 2 mogelijkheden:  met een kleed op de grond of op een tafeltje. 
Zet hierop klaar: doosje mosterdzaad, doosje mosterdmeel, doosje zout, doosje suiker, 
vijzel, appelazijn,  5 theelepeltjes, 5 bamboebakjes, mand met kleine plastic potjes, dienblad. 
 
Vlag 7: Plaats deze vlag bij de roggeakker. Hang aan deze vlag een zakdoek en “uitlegkaart 
PANNENKOEKMEEL MALEN” en met een knijper een papieren zak voor het verzamelen 
van het gemalen meel. 
Zet het krukje op deze plek met de koffiemolen erop. Zet er een pot  tarwekorrels en een pot 
boekweitzaadjes naast en twee maatschepjes.  
 
Plaats bij elke akker het naambordje van het gewas  en bij de graanakkers ook een pot met 

de betreffende graankorrels. Leg hier bij de roggeakker en de gerstakker ook een liniaal. En 

bij de tarweakker  een schaartje. 


