
Ingredienten

vier grote appels 
een vel bladerdeeg uit de winkel
sap van een citroen
75 g fijne suiker
een theelepel kaneelpoeder

 

Verwarm de oven voor op 200°C.
Pers de citroen uit.
Schil de appels en snijd ze in halve maantjes van gelijke dikte, overgiet
onmiddellijk met de citroen en suiker en meng goed door mekaar.
Leg de appelschijfjes dakpansgewijs op het bladerdeeg in een lage ovenschaal.
Verwijder het deeg dat over de rand hangt (of plooi het naar binnen nadat je de
bodem met appelschijfjes hebt bedekt).
Bak de appeltaart in de oven voor ongeveer 30 minuten. Kijk na 15 minuten
naar de kleur van de rand van de taart: Als de rand al erg bruin is, leg dan wat
aluminiumfolie over de rand, zodat deze niet aanbrandt.
Neem de taart uit de oven en strooi er het kaneelpoeder over.
Later enkele minuten afkoelen.

 

Bereiding

Maak een heerlijke 
appeltaart
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Dit heb je nodig:
Een zip-lock zakje
Potgrond
Zaadjes van tuinkers bijvoorbeeld
Plakband of washi-tape
Een beetje water

 Zo maak je het:

2. Tulpentijd!

Wat gebeurt er?!

De warmte van de zon

verwarmt het zakje en doet

het water verdampen. Doordat

het zakje dicht is, kan de damp

niet weg en verandert het 's

avonds weer in druppels. Zo

blijft alles mooi vochtig en

kan je plantje 

groeien!!

Dit heb je nodig:
Verf en verfborstel
Potgrond
Potje
Tulpenbollen

 

Verf je potje in leuke herfstkleurtjes
Doe wat potgrond in het potje en steek er je tulpenbol in. Steek de 
bol diep genoeg en zorg dat er voldoende grond boven je bol komt! 
Giet er wat water bij en zet op een koel plekje tot het voorjaar. 

Doe wat potgrond in het zakje. Niet te veel, anders wordt het te zwaar!
Leg de zaadjes in de potgrond en giet er een klein beetje water bij.
Doe het zakje dicht met de 'zip' maar laat een klein gaatje open in het midden.
Hang het zakje met plakband of washi-tape aan een raam waar veel zonlicht binnenvalt. 
Wachten maar!

Plant-je in de herfst
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Micro-klimaat1.

Zo maak je het:


