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Samenvatting
De leerlingen leren enkele appelrassen aan hun kenmerken herkennen. Daarbij wordt ingegaan op het
verschil in sapgehalte van de verschillende appelrassen. Tot slot ontwikkelen de leerlingen een eigen
nieuw appelras met de informatie die ze hebben over de verschillen tussen appels.

Doelen
• De leerlingen leren de verschillen tussen enkele appelrassen kennen: onder andere sapgehalte, smaak, 

vorm en kleur
• De leerlingen leren enkele appelrassen kennen 
• De leerlingen kennen de herkomst van enkele appelrassen
• De leerlingen ontwerpen een nieuw appelras
• De leerlingen begrijpen dat een grote diversiteit in appelrassen van belang is voor het ontwikkelen van 

een nieuw ras
• De leerlingen weten hoe appels bewaard kunnen worden
• De leerlingen verwerken appels tot appelmoes

Voorbereiding
• Koop enkele appelrassen die veel van elkaar verschillen: Elstar, Jonagold, Granny Smith, Goudreinet, Kanzi, 

Junami, Golden Delicious
• Zet de appels overzichtelijk klaar.  Zorg ervoor dat bij ieder appelras een naamkaartje staat
• Werkbladen voor iedere leerling vermenigvuldigen
• Sap-pers klaarzetten met maatbeker
• Als het niet mogelijk is om over een sap-pers te beschikken gebruik dan appelsap uit pak en/of fles.
• Appelsap uit pak en bekers klaarzetten

Materiaal
Voor de docent:
- sap-pers voor appels (1 of meer)
- maatbeker
- pakken appelsap (genoeg sap voor de klas)
Voor iedere leerling:
- beker
- werkbladen: “Zoek de verschillen”, “Maak je eigen appelsap”,

“Een nieuw appelras”
Per groepje:
- van ieder appelras 1 appel
- appelkaarten (zie bijlagen)
- schilmesje 
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Tijdsindicatie
Totaal: 90 minuten
- Introductie (10 minuten)
- Verwerking (60 minuten)

- Zoek de verschillen (20 minuten)
- Maak je eigen appelsap (20 minuten)
- Een nieuw appelras (20 minuten)

- Afsluiting (20 minuten)

Tip: 
- Zorg ervoor dat je het informatiemateriaal en de achtergrondinformatie van de verschillende appelrassen 

goed hebt doorgenomen (appelkaarten in de bijlagen). Proef de appels voor. Zo weet je er iets meer over 
te vertellen. Pers al een keer appels zodat je weet hoe de sap-pers werkt en welke appel het meeste sap 
oplevert.

- Het is mogelijk om als afsluiting de opdrachten “Bewaren van Appels” en  “Appelmoes maken” uit te 
voeren.

Achtergrondinformatie:
Lees het deel met de titel “Ideaal tussendoortje” van de achtergrondinformatie appel.

LESVERLOOP

Introductie (10 minuten)

Zoek de verschillen
Laat de appels waarmee gewerkt gaat worden zien.
Houd een inleidend onderwijsleergesprek met de klas over verschillende appelrassen.
- Welke appelrassen ken je?
- Wat zijn de verschillen?
- Wat is een sappige appel (een appel waarbij veel sap vrijkomt als je erin bijt)?
- Wat is een lekkere appel en waarom?

Verwerking (60 minuten)

Zoek de verschillen (20 minuten)
Laat de leerlingen het werkblad “Zoek de verschillen” maken.

Maak je eigen appelsap (20 minuten)
Vervolgens wordt klassikaal het verschil in sapgehalte van de appels bekeken. Iedere leerling vult de gevon-
den hoeveelheden op het eigen werkblad “Maak je eigen appelsap” in!

Een nieuw appelras (20 minuten)
De leerlingen gaan zelf een nieuwe appel ontwikkelen, zie werkblad “Een nieuw appelras”. In voorgaande
opdrachten hebben ze de verschillen bekeken tussen enkele appelrassen. Die verschillen zijn van belang om
een nieuwe lekkere appel te ontwikkelen.

Afsluiting (20 minuten)
• Bespreek de les na. 

- Zoek de verschillen:
- Welke verschillen hebben de leerlingen gevonden?
- Waaraan kun je een bepaald ras herkennen?
- Wat zijn typisch eigenschappen van dat ras?
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Dat kan bijvoorbeeld smaak of kleur zijn.
- Appelsap:

- Uit welke appel kwam het meeste sap?
- Welke appel vinden de leerlingen het geschiktste om sap van te maken en waarom (bijvoorbeeld 

smaak of hoeveelheid sap)?
- Was het sap uit het pak puur sap?
- Welk sap vonden ze het lekkerst?

- Een nieuw appelras:
- Welke appels hebben de leerlingen verzonnen?
- Welke heeft kans in de toekomst en waarom?
- Uit welke appelrassen zou je zo’n appel kunnen kweken? Wijs hier op het belang van biodiversiteit. 

Hoe meer verschillende rassen er zijn met hun eigenschappen, hoe beter nieuwe rassen te 
ontwikkelen zijn.

Extra opdrachten
• Bewaren van appels (20 minuten)
Doe de bewaarproefjes met de appels. Als de appels binnen 3 weken verrot zijn, is de proef voorbij. Welk
appelras blijft het langst bewaard onder welke omstandigheden? (donker, koel, zuurstofarm)
• Appelmoes maken (45 minuten)

- Schil van ieder ras 4 appels.
- Snij het klokhuis eruit.
- Snij de appel in stukjes en doe ze in een pan.
- Zorg voor een dun laagje water op de bodem van de pan.
- Kook de stukjes in een pan in 10 minuten tot moes.
- Gebruik voor ieder appelras een aparte pan.
- Van welk appelras is de moes het lekkerst?
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ZOEK DE VERSCHILLEN

Werk samen met je groepje 
Pak met je groepje van ieder appelras 1 appel. 
Doe de volgende proefjes en beantwoord de vragen. 
Schrijf de antwoorden in de tabel van het werkblad.
Gebruik de informatiekaarten van de appels.

1. Uit welk land komt het appelras? 
2. Noem de namen van de ouders van de appel
3. Pak de vormenkaart en zoek op bij welke vorm je appel 

het beste past.
4. Wat is/zijn de kleur(en) van de appel.
5. Proef een stukje van de appel. Hoe smaakt de appel? 
6. Kauw goed op een stukje appel. Is het vruchtvlees hard of zacht?

Appelras Land van Namen Vorm Kleur(en) Smaak Vruchtvlees
herkomst ouders zoet/zuur hard/zacht

Elstar

Jonagold

Granny Smith

Goudreinet

Kanzi

Junami



MAAK JE EIGEN APPELSAP
Werk samen met de hele klas
1. Hoeveel sap zit er in ieder appelras? 
Pers uit 1 kg van ieder appelras het sap met een sap-pers. Meet de hoeveelheid sap in een maatbeker. Vul de
tabel in. 

Naam appel Sap in ml

Goudreinet

Elstar

Jonagold

Granny Smith

Kanzi

Junami

2. In welke appel zit het meeste sap?

3. Proef van iedere appel het sap. Proef ook het sap uit een pak appelsap.
Van welk appelras of pak appelsap vind jij het sap het lekkerst?

4. Het zelfgeperste sap van de appels is puur sap. Aan het pak appelsap zijn waarschijnlijk ingrediënten 
toegevoegd. Welke ingrediënten zijn dat?

5. Waarom zijn deze ingrediënten toegevoegd?

6. Welke producten kun je allemaal van appels maken? Noem 4 producten.
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EEN NIEUW APPELRAS!
Werk samen
Bedenk met een groepje een nieuw appelras. 
• Welke vorm heeft jullie appel?
• Welke kleur heeft jullie appel? 
• Is jullie appel groot of klein? 
• Welke smaak heeft jullie appel?
• Welke naam heeft jullie appel?
Teken in het vak jullie appel

Presenteer jullie nieuw ontwikkelde appelras aan je klasgenoten!

BEWAREN VAN APPELS
Werk samen met de hele klas 
Bewaren van een appel is eigenlijk het stoppen van het rijper worden van 
een appel. Bij een appelbedrijf worden appels bewaard in een koelcel met 
een laag zuurstof gehalte. Zo worden appels eigenlijk in een soort winterslaap
gehouden. Net als een egel in winterslaap. De egel slaapt dan diep, heeft een
lage lichaamstemperatuur en ademt heel langzaam.
1. Bewaar 1 appel van ieder ras op de volgende manieren:

i. Buiten de koelkast op de verwarming of op de vensterbank in de zon
ii. Buiten de koelkast in het donker, bijvoorbeeld in een kast.
iii. In de koelkast
iv. In de koelkast goed verpakt in plastic 

2. Kijk gedurende 3 weken wat er met de appels gebeurt. 
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