
Ideaal tussendoortje
De appel is een ideaal tussendoortje. De vrucht is rijk aan koolhydraten voor de levering van energie, vitaminen
voor een beter immuunsysteem, mineralen voor de regulatie van het metabolisme (stofwisseling) en vezels ter
bevordering van de spijsvertering. Daarnaast bevatten appels weinig calorieën en hebben zij een hoog vocht-
gehalte (85%). De dagelijkse benodigde inname van water voor een mens is 1 tot 2 liter. Door veel waterrijke
producten te eten hoef je minder water te drinken. 

Biodiversiteit
Biodiversiteit; verschillen tussen appels. Het belang van biodiversiteit is dat ieder ras zijn karakteristieke
eigenschappen heeft. Dit kunnen eigenschappen zijn op het gebied van smaak, houdbaarheid en bijvoorbeeld
ziektebestendigheid. Door middel van veredeling probeert men goede eigenschappen van een appel te behou-
den en bepaalde eigenschappen in te kweken. Zo worden zelfs nieuwe appelrassen ontwikkeld.
De consument wil een smakelijke goed uitziende appel. Per leeftijdscategorie verschillen de smaken en wor-
den er dan ook aparte rassen ontwikkeld. Zo is “de Junami” met een friszoete smaak voor jongeren van 15-35
jaar ontwikkeld, de Rubens met zijn zoete smaak voor de 35-55 jarigen en “de Wellant” met een sterk appel-
aroma voor de fijnproever. Wat steeds meer een belangrijke rol speelt bij de veredeling van appelrassen is de
resistentie tegen ziekten.

Tip: Bezoek eens een appelteler, een fruit veiling of een appelboomgaard van een particulier. Vaak is dat
mogelijk. Het vormt een goede manier om te leren over appels. De volgende vragen kunnen gebruikt worden
bij een bezoek aan een appelteler:
1. Appels plukken in de oogsttijd. De fruitteler doet voor hoe je een appel plukt. De kinderen plukken in 

groepen van vijf een appelboom leeg. Ze doen alle appels in een fruitkist. Tel de appels. Weeg ze en laat de 
leerlingen berekenen wat de opbrengst is als je de appels verkoopt. 

2. Sorteren. De afgeplukte appels worden gesorteerd. Verschil tussen grote en kleine appels. Verschil in 
kleur. Lelijke (misvormd of met bruine plekjes) appels eruit halen. 

3. Proeven. Pak een appel waarvan jij denkt dat die het lekkerste is. Waarom denk jij dat die het lekkerste is? 
Proef de appel. De appel smaakt zoet / zuur / hard / zacht, anders nl….. Is de appel lekker? Laat de leerling 
aangeven welke appel ze thuis meestal eten. 

4. Val-appels kunnen ook geraapt worden. Waar kunnen val-appels voor gebruikt worden? (Maken van 
appelmoes, dierenvoer). Ruik je de appels die op de grond gevallen zijn (gisten)? Zie je dieren of sporen 
van dieren die van de valappels eten (wespen, slakken, vogels).

5. Werkzaamheden. Wat voor werk moet een fruitteler in welk seizoen doen? 

Bezoek aan een boomgaard met bijen in het voorjaar, bloesem.
Hoe vindt de bestuiving plaats? Het is altijd leuk om als extraatje de bijenkasten die in de boomgaard staan te
bekijken. Hierbij moet dan wel een imker aanwezig zijn.
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