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1. Lekker1. Lekker1. Lekker   

Mmmmmmm, wat ruikt het hier lekker! 
De winkel van bakker Bas ligt vol brood.  
Wat zijn het er veel!  
Er zijn heel veel soorten. 
In dit boek lees je van alles over brood. 
Hoe wordt het gemaakt? 
Wat zit er in brood? 
In het brood zit graan. 
Dat graan komt van de boer. 
Het verhaal over brood begint bij de boer. 

 

2. Bij de boer2. Bij de boer2. Bij de boer   

Op het land van de boer groeit tarwe. 
Tarwe is graan. 
De boer helpt het graan om te 
groeien. 
Daar werkt de boer hard voor. 
Hij ploegt. Hij egt en hij zaait. 
Na het zaaien groeit het graan 
vanzelf. 

 



De boer ploegt met een ploeg (1). 
De trekker trekt de ploeg. 
De ploegt schept de grond om. 
De grond is nu lekker los. 

 

De boer stopt de zaadje (3) in de grond. 
Uit die zaadjes groeit tarwe. 
De boer gebruikt een zaaimachine (4). 
Dat gaat lekker snel. 
In de grond gaan de zaadjes groeien. 

De grond moet nog losser. 
De boer maakt een eg (2) vast aan de 
trekker. 
Het is een grote hark. 
De boer egt het land. 
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Na een half  jaar staat de akker vol tarwe. 
Uit elk zaadje groeide een plant. 
Boven in de plant zitten heel veel zaadjes. 
Het zijn de korrels tarwe. 
Die wil de boer hebben. 
De korrels verkoopt de boer. 

 

De boer haalt de tarwe van zijn akker. 
Je noemt het oogsten (1). 
Een grote machine maait de tarwe. 
Daarna pakt de machine de korrels. 
Hij blaast de korrels door een pijp. 
Het graan verdwijnt in een wagen. 
Nu gaan de korrels naar de fabriek. 
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De korrels moeten gemaald worden. 
Vroeger ging dat met de hand. 
Een vrouw rolde de korrels tussen twee stenen. 
De korrels gingen kapot. 
Het werd een wit poeder. 
Je noemt het meel (1). 

 

Later maalden molens (2) de tarwe. 
De wind liet de wieken draaien. 
De wieken lieten de twee stenen draaien. 
Tussen de stenen werden de korrels meel. 
De molenaar verdiende geld met malen. 

3. Tarwe malen3. Tarwe malen3. Tarwe malen   

Nu gaan de korrels naar de fabriek. 
Grote machines (3) maken er meel van. 
De fabriek verkoopt het meel. 
De bakker koopt het meel. 
Hij gaat er brood van maken. 
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De bakker maakt mooie bollen van het deeg. 
De bollen gaan in een kast. 
Het is er vochtig en warm. 
Het is de rijskast (5). 
In de rijskast groeien de bollen. 
Je zegt het deeg rijst. 
Daar zorgt de gist voor. 
In de bollen komen luchtbellen. 
Na drie kwartier haalt de bakker de 
bollen uit de kast. 
Hij maakt elke bol plat. 

 

4. Bij de bakker4. Bij de bakker4. Bij de bakker   

Bij de bakker liggen zakken meel. (1) 
Hij doet het meel in een grote bak. 
Bij het meel doet de bakker water en zout. 
Er gaat ook gist (2) bij. 
Gist maakt het brood luchtig. 
De bakker doet alles in een kneedmachine (3). 
Daar wordt het meel, het water, het zout en 
de gist gemengd. 
Het mengsel heet nu deeg (4). 
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De bakker maakt van elke bol een rol. 
Hij stopt de rol in een bakblik (1). 
Alle blikken gaan weer een uur de rijskast in. 
De bakker haalt de blikken eruit. 
Nu gaan de blikken met deeg de oven in. 
Het deeg wordt gaar in de oven. 
Rond het brood komt een bruin korstje. 
Na veertig minuten is het brood klaar. 
Het ruikt erg lekker in de bakkerij. 
Het brood koelt af. 
Later ligt het brood in de winkel (2). 
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Zie je de graankorrels(1)? 
Er is er één heel groot gemaakt. 
De korrel is doormidden gesneden. 
Je kunt er nu goed in kijken. 
Om de korrel zit een bruin velletje (2). 
De hele korrel wordt gemalen. 
Het meel is bruinig. 
Dat komt door het velletje. 
De bakker bakt van dit meel bruin brood (3). 
Bruin brood is gezond. 
Het komt door dat velletje. 

 

5. Bruin of  wit5. Bruin of  wit5. Bruin of  wit   

Veel kinderen zijn dol op wit brood (4). 
Het meel is wit. 
Het is niet bruin meer. 
Hoe komt dat? 
Het velletje rond de korrel gaat eraf. 
Dat gebeurt in de fabriek. 
Nu wordt de korrel gemalen. 
Zo wordt het meel en brood wit. 
Wit brood is minder gezond. 
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Knipbrood 
Zie je de gleuf  boven in het brood? 
De bakker knipt die gleuf  (1) in het deeg. 
Dan bakt hij het brood. 
Daarom heet het knipbrood. 

 

6. Allemaal brood6. Allemaal brood6. Allemaal brood   

Vloerbrood 
Dit brood zit niet in een bakblik. 
Het deeg gaat zo de oven in. 
Er zitten gleuven boven op. 
De bakker snijdt die met 
een mes in het deeg. 

 

Grof  volkoren 
Dit is bruin brood. 
In het meel stopt de bakker stukjes 
tarwekorrels. 
Dat maakt het brood grof  en gezond. 

Casinobrood 
De bakker doet dit brood in een blik. 
Er zit een deksel op het blik. 
Zo wordt het brood vierkant. 
Dit brood is goed om een tosti (2) 
van te maken. 
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Stokbrood 
Heel vroeger nam de bakker een lange sliert deeg. 
Hij draaide het rond een stok. 
Daarna hing hij de stok boven een vuur. 
Daarom heet het een stokbrood. 
Nu bakt de bakker stokbrood zonder stok. 

 

Tijgerbol 
De bakker maakt een mooie bol van deeg. 
Hij smeert de bovenkant in met een papje. 
De bol gaat de oven in. 
Daar scheurt de bol door het papje. 
De bol wordt er knapperig van. 
De bol lijkt een beetje op het vel van een tijger. 

Pandabrood 
Dit brood is heel gezond. 
Er zit meel van tarwe, rogge, rijst en mais in. 
Je betaalt de bakker. 
De bakker geeft een deel van het geld weg. 
Het gaat naar mensen die de natuur helpen. 



 

4. Filmpje4. Filmpje4. Filmpje   

 

Huisje Boompje Beestje 

Van graan tot ontbijt 
 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/huisje-

boompje-beestje-van-graan-tot-ontbijt/
#q=van%20graan%20tot%20ontbijt 

http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-van-graan-tot-ontbijt/#q=van%20graan%20tot%20ontbijt
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-van-graan-tot-ontbijt/#q=van%20graan%20tot%20ontbijt
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-van-graan-tot-ontbijt/#q=van%20graan%20tot%20ontbijt






 

BronnenBronnenBronnen   

http://www.hetkleineloo.nl 

http://www.brood.net 

nl.wikipedia.org/wiki/Tarwe  



 

Colofon en voorwaardenColofon en voorwaardenColofon en voorwaarden   
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