De voedingswaarde rekentabel in microsoft Excel

Het lege invoerblad, de gele kolommen zijn de zogenaamde invulkolommen
De eerste kolom (kolom productnaam) heeft op elke regel een pulldownmenu
In de 2e kolom (kolom aantal gram prod. in mix) kan de gebruiker de gewenste
hoeveelheid in gram invullen
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Om een product te selecteren ga je op de eerstvolgende lege regel staan in dit
geval regel 4 en klikt op de grijze button met het zwarte driehoekje en het
pulldown menu opent zich. Zie afbeelding hieronder

Met de op en neer pijltjes, of het balkje, kun je door het pulldown menu scrollen
op zoek naar het gewenste product, als je het product selecteert (met de muis)
zal deze in de betreffende regel verschijnen. Zie afbeelding hieronder
(een overzicht welke producten in de lijst staan is te vinden onder het tabblad
datablad alfabetisch, maar daar kom ik later op terug.)
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Als je het product gekozen hebt selecteer je het vakje in kolom B op dezelfde
regel (in dit geval B4) vul daar het gewenste gewicht in (in gram) en druk op de
Enterknop of selecteer de volgende regel.

Excel berekent de hoeveelheden direct nadat je Enterknop hebt ingedrukt of
een ander veld selecteert, zie afbeelding hieronder

Helemaal onderop het invoerblad komen dan de totalen te staan en hoeveel
Calcium lactaat je moet toevoegen (of niet) zie afbeelding hieronder, en de
tekst kan ook veranderen als je een tekort aan Ca lactaat hebt of 0 krijg je de
tekst zoals ook te zien is op blad 1, heb je een overschot dan krijg je de tekst
zoals hieronder staat
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Herhaal bovengenoemde handelingen, en stel zo je eigen Iguana-salad samen
Zie voorbeeld hieronder

En zo ziet de onderkant van he blad er dan uit
Zie afbeelding hieronder
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Als je de file nu print zal hij eruitkomen zoals hieronder afgebeeld
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Als je nu een nieuwe Iguana salad wilt samenstellen, maak je het
invoerblad leeg door op de button Blad Leegmaken (rechts onder het
logo van SDGL/DIGF) te klikken (Let op dat je macro’s aan staan, hier
vraagt Excel meestal naar als je de file opent, anders werkt de button
niet)

6

De andere Tabbladen:
Aan de onderkant van het microsoft excel venster zie je 5 tabbladen
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Het eerste tabblad het invoerblad (is je huidige werkblad) klik je op het 2e
tabblad dan kom je in het voldende werkblad, namelijk het overzicht van alle in
het invoerblad te selecteren producten, zie bladzijde 8
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Hieronder het Tabblad 2 “Datablad Alfabetisch”
Let op dat als je hierin naar onder scrolt, dat de eerste regels 1 t/m 3 blijven staan
en vanaf regel vier onder deze regels verdwijnen.
Als je weer omhoog scrolt komen ze weer tevoorschijn.
Als je dit werkblad (tabblad) wilt printen kijk dan eerst in het print voorbeeld, en
selecteer als je gaat printen alleen de bladen met tekst, anders krijg je ook lege
vellen
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Tabblad 3
Een lijst met een heleboel planten die of eetbaar of giftig zijn, ook dit blad
heeft dezelfde “scroll” eigenschappen als het vorige blad.
De grijze blokjes met zwarte driehoekjes in dit blad behoren toe aan het
zogenaamde “ Auto filter” deze is uitgeschakeld maar kan weer
ingeschakeld worden door de beveiliging van dit blad af te halen
(zie help functie Excel)
LET OP!: Haal de beveiliging eventueel alleen van dit tabblad af, doe dit
zeker NIET bij tabblad 1 & 2.
In tabblad 1&2 zitten namelijk formules die, als de beveilging eraf gehaald
wordt, aangepast of verwijderd kunnen worden, en dan werkt de rekentabel
niet meer.
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Tabblad 4
Recommended nutrient levels for green iguana diets
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Tabblad 5
Lijstje met Oxaalzuur gegevens
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