1.
2.

Cursus mede maken
Cursus Pollenanalyse

Cursusleiders: Jan Enne Dees en Marieke Mutsaers
Plaats: Roden, Dierenartsenpraktijk
Theorie en praktijk:
zaterdagen 1 en 8 november 2008 van 10.00-12.30 uur en van 13.00-15.30 uur
en een terugkomdag in april 2009.
Over een maand beginnen de cursussen al, dus meldt u nu aan, daar heeft u de hele winter
plezier van.

Cursus mede maken
Cursusboek: “Brochure met praktische tips en recepten om zelf mede te maken”.
Dit is een uitgave van het studie- en informatiecentrum van de Koninklijke Vlaamse Imkersbond door
Tom Thienpont en F.Jacobs.
De deelnemers maken van hun eigen honing ongeveer 8 liter mede.
Programma
Dag 1
Inleiding: wat is mede en hoe maak je het.
Uitleg over hygiëne, het maken van de starter, gistvoedingszouten, hoeveelheid honing per liter water
voor zoete, medium of droge mede.
Gistingsfles en waterslot, temperatuur.
Praktijk: maken van giststarter, vloeibaar maken honing en mengen met water. Vullen gistingsfles,
meten suikergehalte van de vloeistof en plaatsen waterslot.
Dag 2
Inleiding: Verschillende gistsoorten en eventuele toevoegingen aan de most zoals zuren en tannine of
rozijnen.
Gistingsproces, afhevelen, rijping van de mede en tenslotte het bottelen.
Praktijk: meten suikergehalte vloeistof en meten alcoholgehalte.
De cursuskosten zijn € 50,- per persoon,
Inclusief een mede-vat van 10 liter met waterslot
Gist en giststarter
Een hevelslang
Boekje met recepten en praktische tips om zelf mede te maken

Cursus pollenanalyse
Programma
Dag 1
Inleiding:

Praktijk:

Dag 2
Inleiding:
Praktijk:

Doel identificatie pollen.
Technieken van pollen verzamelen en maken preparaten.
Analyse pollen, relatie met plantenfamilie’s,
referentiecollectie,
bouw pollen.
Werking microscoop.
Maken pollenpreparaat van pollenklompjes.
Identificatie pollen.
Vragen nav dag 1.
Pollenanalyse van honing, maken van preparaat en analysetechnieken.
Maken preparaten en analyse van de pollen.

Kosten cursus: 50 euro per persoon.
Inclusief Boek Pollenanalyse.
Object- en dekglaasjes, uit te reiken kopieën, Greinerbuizen,
pipetje, handleiding, glycerine en fuchsine.

U kunt zich voor een van beide, of voor beide cursussen opgeven door het cursusgeld over te
maken op rekening 1133.07.071 t.n.v. K. Sluiman inzake Bijkersgilde, onder vermelding van de
betreffende cursus.
Vermeldt ook uw e-mailadres zodat wij u tijdig over een en ander kunnen informeren.

Wij rekenen op veel animo.
Vriendelijke groet,

Yde, september 2008.
Het Bijkersgilde
Astrid Reinders, voorzitter
Klaas Sluiman secretaris-penningmeester

Secretariaat: Norgerweg 161 9494 TA Yde, Telefoon: 0592 55 94 88, e-mail: ksluiman@drentschgoud.nl

