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Rekenen met De Groentekist

1 Bij de Groentekist krijg je zaden voor deze groentes. Vul de naam van elke groente in.

                                                                                                                      

2 Gebruik het ruitjesblad.
  Je ziet het bovenaanzicht van de kist. Teken voor elke groente een vak in de kist. Elk vak moet even 

groot zijn.
 Schrijf erbij welke groente in welk vak. 
 Let op: niet in het vak schrijven!

3 Voor de hele kist krijg je 12 liter potgrond.
 Hoeveel deciliter per vak?

        dl 

 Hoeveel centiliter per vak?

        cl 

 Hoeveel liter per vak?

        l  

4 Gebruik het ruitjesblad.
  De afstanden in de echte kist zijn groter dan op het ruitjesblad. Hieronder lees je telkens de maten 

zoals ze in de echte kist moeten zijn. 
  Daarom moet je weten hoeveel 1 cm op het ruitjesblad in het echt is: je moet weten wat de schaal 

is. De schaal is 1 : 2,5
 1 cm is dus in de echte Groentekist 2,5 cm.

 Radijs:
 Je zaait de zaadjes 2 cm uit elkaar in een rijtje. Je kunt 4 rijtjes zaaien in het vak.
 Meet en teken de zaadjes in het vak. Begin met het eerste zaadje op 2,5 cm van de rand van de kist.

 Bieslook:
  Je zaait de zaadjes in geultjes. De geultjes liggen 5 cm uit elkaar in de breedte. Je kunt 4 of 5 rijtjes 

met geultjes maken. In de geultjes zaai je de zaadjes 1 cm van elkaar.
 Meet en teken de zaadjes in het vak. Begin met het eerste zaadje op 5 cm van de rand van de kist.

radijs

30

300

3 

sla tomaatbieslook
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Sla:
Je zaait de zaadjes in geultjes. De geultjes liggen 5 cm uit elkaar in de breedte.  
Je kunt 4 of 5 rijtjes met geultjes maken.
In de geultjes mogen de zaadjes dicht tegen elkaar aan liggen.
Meet en teken de zaadjes in het vak. Begin met het eerste zaadje op 2,5 cm van de rand van de kist.

Tomaat: 
Je zaait de zaadjes 6 cm uit elkaar in een rijtje. Je kunt 2 of 3 rijtjes zaaien in het vak.
Meet en teken de zaadjes in het vak. Begin met het eerste zaadje op 2,5 cm van de rand van de kist.

5

Op 29 juni wil je een lekkere salade maken voor je familie (zie opgave 6). Dan moeten alle groentes 
groot genoeg zijn om te oogsten. Wanneer moet je elke groente zaaien?

Dit weet je:
• Radijsjes moeten 7 weken groeien voor je ze kunt oogsten.
• Tomaatjes moeten twee keer zo lang groeien als radijsjes.
• Bieslook moet je 56 dagen eerder oogsten dan tomaatjes.
• Sla moet je 168 uren eerder oogsten dan radijsjes.

Gebruik de kalender. Vul in:

Groente: Zaaien op deze dag:

Radijsjes                                   

Bieslook                                   

Sla                                   

Tomaatjes                                   

ZO      MA       DI       WO      DO      VR      ZA ZO      MA       DI       WO      DO      VR      ZA ZO      MA       DI       WO      DO      VR      ZA ZO      MA       DI       WO      DO      VR      ZA ZO      MA       DI       WO      DO      VR      ZA

FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI

groente oogsten

11 mei

18 mei

18 mei

23 maart
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6 Op 29 juni komt je familie eten, en jij gaat koken.
Vul hier in wie jij uitnodigt: 

                                  

                                    

Dat zijn                     personen.

Dit is het recept voor 1 persoon:

Jij maakt dit recept voor meer dan 1 persoon. Hoeveel heb jij nodig van elk van de ingrediënten?
Vul in.

Radijsjes                         

Sprietjes bieslook                         

Krop sla                         

Tomaatjes                         

Salade à la Groentekist
Ingrediënten
8 radijsjes
4 sprietjes bieslook
1
2  krop sla
5 tomaatjes

Was alle groentes goed. Snijd de tomaatjes 
in vieren. Pak de sprietjes bieslook samen 
en knip ze in kleine stukjes. 
Rasp de radijsjes in schijfjes. Scheur de sla 
met je handen in kleinere stukken. 
Hussel alle groente samen in de kom door 
elkaar. Meng een klein beetje olijfolie, azijn, 
water, peper en zout door elkaar en schep 
dit door de salade.

Serveer er stokbrood met kruidenboter bij 
en een lekker stukje vlees of vis van de 
barbecue! 

eigen antwoord

eigen antwoord

eigen antwoord

eigen antwoord
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radijs

sla

bieslook

tomaat


