
 

Wen tel teef jes
Oud brood onderdompelen in een ei- en melkmengsel en dit besprenkelen met
suiker en kaneel
We bereiden een recept wat al heel lang bestaat: wentelteefjes. Brood met ei, suiker,
kaneel en melk. Nog even bakken… Eet smakelijk!

Duur : 15 minuten

Voorbereidingstijd : 15 minuten

Ontwikkelingsgebied : Motorische ontwikkeling

Doelgroep : Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Eten en drinken

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

300 milliliter melk
4  eieren
2 snufjes zout
200 gram suiker
4 theelepel kaneelpoeder
8 sneetjes oud brood, wit of bruin

2 eetlepels boter
garde + grote beslagkom
(grotere) koekenpan + spatel
bord om het brood op te leggen
bakje om de suiker en het kaneel in te mengen +
lepel
optioneel: zoete of hartige toppings (zie kopje
'variatie-tips')

Wat heb je nodig?
Voor 8 wentelteefjes

Wat gaan we doen?
We gaan wentelteefjes bakken! Dit is dé ideale manier om oud brood op te maken. Je dompelt het oude brood (zonder
korst) in het ei-melkmengsel en bakt het aan beide zijden bruin. Een heerlijk tussendoortje wat al lang bestaat.

Waar komt het 'wentelteefje' vandaan?
Het woord 'wentelteefje' klinkt best raar, toch? Het woord komt eigenlijk uit de oud-Hollands(ch)e taal. ‘Wentel’ stamt
af van het woord ‘wentelen’ (omdraaien). ‘Teef’ is een woord dat men vroeger gebruikte voor ‘gebak’. Ook zou je het
woord 'wentelteefje' als “wentel ‘m even” kunnen opvatten. 
De Oude Romeinen tekenden al een versie van dit gerecht in een van hun kookboeken. In eerste instantie werd er melk
aan het oude brood toegevoegd om het wat makkelijker weg te krijgen. Maar al snel werd ontdekt dat het oude brood
tot een lekker gerecht omgetoverd kon worden door de sneetjes na het weken in de melk even te bakken en te
besprenkelen met honing. Tot op de dag van vandaag eten veel mensen dit heerlijke gerecht.

 



 

Kinderparticipatie
Hoe betrek je de kinderen bij deze activiteit?
Samen in de keuken bezig zijn is hartstikke leuk! Grijp de mogelijkheid aan om écht samen iets lekkers te maken,
zonder dat je zelf (te) veel voorbereidt. Het is juist heel erg belangrijk en leerzaam voor kinderen om actief deel te
nemen aan activiteiten, zodat ze het écht zelf hebben gemaakt. Bovendien zorgt dit voor voldoende gespreksstof! Vraag
de kinderen bijvoorbeeld: "Hebben jullie al eens eerder zelf wentelteefjes gemaakt? Was dit tijdens een feestelijke
gebeurtenis, of 'zomaar'? Hoe denk je dat ze smaken?" enzovoort.

Betrek de kinderen bij het gehele proces: de voorbereiding, uitvoering en de afsluiting. Laat ze helpen met het
boodschappen doen en/of het verzamelen van de benodigdheden, praat met elkaar over de ingrediënten die je gaat
gebruiken. De oudere kinderen kunnen helpen met het afwegen van de ingrediënten. Helpen met opruimen en
afwassen hoort er natuurlijk ook gewoon bij. Supergezellig en leerzaam!

Voorbereiding
Doe samen met de kinderen boodschappen. Kennen zij alle ingrediënten die jullie gaan gebruiken? "Wie gaat er
wel eens mee naar de supermarkt? Wie heeft er al eens wentelteefjes gemaakt? Welke ingrediënten hadden
jullie toen nodig?" De oudere kinderen kunnen helpen met het berekenen van de hoeveelheden en het
vergelijken van verpakkingen en prijzen. Op deze manier wordt het extra leerzaam.
Als jullie alle ingrediënten hebben verzameld kunnen jullie samen de andere benodigdheden klaar gaan zetten.
Weeg de ingrediënten alvast samen af.
Lees het recept door en maak eventueel alvast een taakverdeling, zodat iedereen straks een steentje kan
bijdragen.

Hoe maak je ze?
Klop met een garde de melk samen met de eieren, het zout, drie kwart van de suiker en de helft van de
kaneelpoeder los.
Leg de sneetjes brood om en om in het mengsel. Keer de sneetjes ook om, zodat beide kanten goed bedekt zijn.
Laat ze even weken en leg ze daarna even apart op een bord.
Verhit de boter in een koekenpan en bak de wentelteefjes ongeveer 2 minuten per kant.
Meng daarna de overgebleven suiker en de kaneel met elkaar en strooi dit over de wentelteefjes. Dat wordt
smullen!

Tip: Bekijk het filmpje op de website van 24Kitchen, om te zien hoe je deze lekkere wentelteefjes maakt.

 

https://www.24kitchen.nl/recepten/wentelteefjes


 

 



 

Variatie-tips
Beleg de wentelteefjes eens met....

Feta en bosuitjes. Strooi ook wat
gedroogde basilicum,

paprikapoeder, geraspte kaas
en een snufje zout en peper over

de boterhammen

Gebakken appeltjes met kaneel Plakjes banaan en chocopasta

Bronnen:
https://www.24kitchen.nl/recepten/wentelteefjes
https://www.lekkerensimpel.com/3x-lekkerste-recepten-wentelteefjes/
https://www.culy.nl/recepten/stappenplan-de-lekkerste-wentelteefjes-ooit/

 

https://www.24kitchen.nl/recepten/wentelteefjes
https://www.lekkerensimpel.com/3x-lekkerste-recepten-wentelteefjes/
https://www.culy.nl/recepten/stappenplan-de-lekkerste-wentelteefjes-ooit/


 

Homemade pizza
Lekker, we gaan zelf pizza maken!
Zelf pizza maken is een fluitje van een cent, en eigenlijk ook veel leuker dan bestellen
bij de pizzeria of kant-en-klaar kopen in de supermarkt. Je kunt nu helemaal zelf
bepalen hoe je hem belegt.

Duur : 60 minuten

Voorbereidingstijd : 15 minuten

Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling, Motorische ontwikkeling

Doelgroep : Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Eten en drinken

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

25 g verse of 10 g gedroogde gist
400 g bloem of 375 g volkoren meel
250 milliliter lauw water
1 theelepel zout
tomatensaus
geraspte 30+ kaas
beleg naar keuze
weegschaal
mengkom

maatbeker
bakpapier
mesje
snijplank
schone theedoek
deegroller of een glas
oven

Wat heb je nodig?
Voor 4 pizza's heb je het volgende nodig:

Wat gaan we doen?
We gaan zelf pizzadeeg maken en beleggen. Hier hebben we wel wat geduld voor nodig, want het deeg moet
tussendoor eerst rijzen voordat we de bodem kunnen uitrollen en beleggen. Heb jij nog een idee waarmee we de pizza
zouden kunnen beleggen? Vergeet deze ingrediënten dan niet op het boodschappenlijstje te zetten!

Een tip vooraf
Houd er rekening mee in je tijdsplanning dat het deeg 2 uur moet rijzen! Je kunt hier uiteraard ook handig gebruik van
maken door in die tussentijd de groenten te gaan snijden, en dit in de koelkast zetten, zodat je na die twee uur direct
door kunt gaan met het afmaken van de pizza. Of je verdeelt de activiteit over twee dagen.

 



 

Kinderparticipatie
Samen in de keuken bezig zijn is hartstikke leuk! Grijp de mogelijkheid aan om écht samen iets lekkers te maken,
zonder dat je zelf (te) veel voorbereidt. Het is juist heel erg belangrijk en leerzaam voor kinderen om actief deel te
nemen aan activiteiten, zodat ze het écht zelf hebben gemaakt. Bovendien zorgt dit voor voldoende gespreksstof! Vraag
de kinderen bijvoorbeeld: "Heb je al eens eerder pizza gemaakt? Heb je toen ook het deeg helemaal zelf gemaakt?
Koken jullie thuis ook wel eens wat lekkers? Was dit voor een feestje of gewoon zomaar? Wat hebben we naast de
ingrediënten nog meer nodig om te kunnen gaan bakken?" enzovoort.

Betrek de kinderen bij het gehele proces: de voorbereiding, uitvoering en de afsluiting. Laat ze helpen met het
boodschappen doen en/of het verzamelen van de benodigdheden, praat met elkaar over de ingrediënten die je gaat
gebruiken. Helpen met opruimen en afwassen hoort er natuurlijk ook gewoon bij! Super gezellig en leerzaam. 

Voorbereiding
Bedenk vooraf of er kinderen zijn met een voedselallergie. Vermijd dan deze ingrediënten of ga op zoek naar een
passend alternatief.
Bedenk vooraf met welke ingrediënten je de pizza wilt gaan beleggen. Zodat je deze bij op het
boodschappenlijstje kunt zetten.
Doe samen met de kinderen boodschappen. Kennen zij de ingrediënten die jullie gaan gebruiken? "Wie gaat er
wel eens mee naar de supermarkt? Wie heeft er al eens pizza gemaakt? Welke ingrediënten hadden jullie toen
nodig?" De oudere kinderen kunnen helpen met het berekenen van de hoeveelheden en het vergelijken van
verpakkingen en prijzen. Op deze manier wordt het extra leerzaam.
Als jullie alle ingrediënten hebben verzameld kunnen jullie samen de andere benodigdheden klaar gaan zetten.
Lees het recept door en maak eventueel alvast een taakverdeling, zodat iedereen straks een steentje kan
bijdragen.
De jongere kinderen zullen wat hulp nodig hebben bij het snijden en het beleggen van de pizza. Ook is het
belangrijk dat de kinderen niet alleen worden gelaten bij de oven.

Aan de slag!
Verwarm de oven voor op 275 graden.
Los de gist op in 25 milliliter lauw water, schep er 2 eetlepels bloem bij en maak er een glad papje van. Laat dit
30 minuten rusten onder een theedoek. 
Maak een hoopje van het resterende bloem en maak een diepe kuil in het midden. Giet het gistmengsel en de
rest van het water in het kuiltje, strooi het zout op de bloem rondom het kuiltje en kneed het geheel met
bebloemde handen 10 minuten goed door. 
Verdeel het deeg in vier gelijke delen, maak hier ballen van en laat deze 2 uur rijzen onder een theedoek. 
Rol de bal (zonder deze nogmaals te kneden) zo dun mogelijk uit, en gebruik je knokkels om een cornicione,
opstaande rand, te creëren. Gebruik voor het uitrollen een deegroller of een glas. Wrijf hier eventueel een beetje
bloem overheen, om te voorkomen dat het deeg vastplakt.
Nu nog beleggen en de pizza kan in 12 minuten op 275 graden worden afgebakken.

 



 

Tips bij het maken van pizzadeeg
Gebruik je gedroogde gist? Deel de hoeveelheid verse gist dan door 2,5.
Hoe langer het deeg kan rijzen, hoe beter de pizza wordt. Daarom kun je het deeg beter een nachtje laten staan.
Heb je geen zin om 2 uur te wachten tot het rijzen achter de rug is? Gebruik dan warm water om de gist in op te
lossen. Het deeg moet tenminste twee keer in zijn omvang groeien.
Het is beter om het deeg in kleine ballen te laten rusten, zo kan het beter rijzen. Laat de deegballen niet in een
kom, maar op een platte ondergrond (op een bord) rusten.

Enkele traditionele recepten
Je kunt uiteraard je eigen invulling geven aan het beleg wat je lekker vindt
Margherita - Tomaat, mozzarella, basilicum
Napoletana - Tomaat, mozzarella, ansjovis, oregano
Marinara - Tomaat, knoflook, oregano
Pizza bianca al rosmarino - Mozzarella, rozemarijn
Pizza calzone - Tomaat, mozzarella, basilicum
Pizza Bianca - Mozzarella
Pizza con gamberi e rucola - Tomaat, garnalen en rucola
Pizza al peperoncino dolce - Tomaat, mozzarella, paprika 

 



 

Gezonde donuts
Bak met maar een paar ingrediënten een gezonde donut
Met dit recept wordt het bakken van een donut supermakkelijk. Ze zijn lekker om zo op
te eten, maar je zou ze ook nog kunnen versieren met een feestelijke topping.

Duur : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 15 minuten

Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling, Motorische ontwikkeling,
Sociaal-emotionele ontwikkeling

Doelgroep : 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Eten en drinken

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen

100 gram amandelmeel of bloem
65 gram (3el) honing (of ahornsiroop of agave)
2 grote eieren
snufje zout
donut bakblik
een oven
boter of olie om het bakblik in te vetten

middelgrote beslagkom
mixer of garde
optioneel: 2 tl vanille-extract
optioneel: toppings om de donut te versieren
optioneel: satéprikker

Wat heb je nodig?
Voor 8 á 10 donuts heb je het volgende nodig:

Wat gaan we doen?
We gaan onze eigen donuts bakken! Eventueel kun je na het bakken de donuts nog versieren met een vrolijke topping.

Wat zijn donuts?
Over de hele wereld bestaan er honderden soorten donuts! Groot, klein, naturel, versierd of gevuld - voor iedereen is er
iets lekkers te vinden. Een donut is eigenlijk een zoet, gefrituurd broodje. Meestal heeft een donut een rond gat in het
midden, maar er bestaan ook varianten zonder gat. Als je de naam 'donut' vertaald naar het Nederlands wordt het
'deegklont'. Er zijn meerdere theorieën over het ontstaan van de donut. Eén daarvan heeft een Nederlands tintje. De
Nederlanders die heel lang geleden naar Amerika verhuisd zijn hadden het recept van de oliebol meegenomen. Dit
recept is de basis geweest voor de donut die wij nu kennen.

 

https://www.ah.nl/producten/product/wi375602/maple-joe-ahornsiroop
https://www.ah.nl/producten/product/wi505613/more-agave-agave-siroop


 

Kinderparticipatie
Samen in de keuken bezig zijn is hartstikke leuk! Grijp de mogelijkheid aan om écht samen iets lekkers te maken,
zonder dat je zelf (te) veel voorbereidt. Het is juist heel erg belangrijk en leerzaam voor kinderen om actief deel te
nemen aan activiteiten, zodat ze het écht zelf hebben gemaakt. Bovendien zorgt dit voor voldoende gespreksstof! Vraag
de kinderen bijvoorbeeld: "Hebben jullie eerder al eens iets zelf gemaakt? Was dit thuis of op de BSO? Wat is de
lekkerste donut die je gegeten hebt? Welke ingrediënten heb je nodig om een donut te kunnen bakken denk je? Hoe
komt dat gat in het midden van de donut?" enzovoort.

Betrek de kinderen bij het gehele proces: de voorbereiding, uitvoering en de afsluiting. Laat ze helpen met het
boodschappen doen en/of het verzamelen van de benodigdheden, praat met elkaar over de ingrediënten die je gaat
gebruiken. Helpen met opruimen en afwassen hoort er natuurlijk ook gewoon bij! Super gezellig en leerzaam.

Voorbereiding
Bedenk welke ingrediënten je wilt gebruiken: wil je de donuts wat zoeter maken met een beetje extra honing?
Gebruik je bloem of amandelmeel? Neem deze beslissingen mee bij het maken van het boodschappenlijstje.
Bedenk vooraf met welke versieringen of lekkernijen je de donut wilt gaan versieren. Zodat je deze bij op het
boodschappenlijstje kunt zetten.
Doe samen met de kinderen boodschappen. Kennen zij de ingrediënten die jullie gaan gebruiken?"Wie gaat er
weleens mee naar de supermarkt? Wie heeft er al vaker wat gebakken? Wat zat daar allemaal in en hoe maakte
je dat?" De oudere kinderen kunnen helpen met het berekenen van de hoeveelheden en het vergelijken van
verpakkingen en prijzen. Op deze manier wordt het extra leerzaam.
Als jullie alle ingrediënten hebben verzameld kunnen jullie samen de andere benodigdheden klaar gaan zetten.
Lees het recept door en maak eventueel alvast een taakverdeling, zodat iedereen straks een steentje kan
bijdragen.

 



 

Aan de slag!
1. Verwarm de oven vast voor op 150 graden.
2. Vet de donut-bakvorm in met een beetje boter of olie en zet het apart.
3. Meng in een middelgrote beslagkom alle ingrediënten tot een gladde massa. Voor de smaak zou je nog 2

theelepels vanille-extract kunnen toevoegen.
4. Vul de donut bakvorm met het beslag. Iedere vorm vul je tot ongeveer de helft.
5. Bak de donuts in de oven in 10-15 minuten gaar. Zorg ervoor dat je ze niet te gaar bakt, want dan worden ze

droog!
6. Laat de donuts eerst afkoelen voordat je ze uit het bakblik haalt.
7. Je kunt de donut zo opeten of je kunt hem nog versieren met een vrolijke topping naar keuze.

Tips
Bewaar tip: Je kunt de donuts gedurende 3-4 dagen bewaren in de koelkast of op kamertemperatuur, in een
(luchtdicht) bakje.

Heb je geen donut bakvorm? Dan kun je ook een andere vorm gebruiken natuurlijk. Let er dan wel goed op dat het
bakproces wat anders kan verlopen. Je baksel kan eerder of later gaar zijn dan de aangegeven tijd in deze
beschrijving. Tip: Als je wilt weten of je baksel gaar is, dan kun je met een satéprikker in het midden van je baksel
prikken. Als er geen beslag meer aan de satéprikker blijft plakken is je baksel gaar.

Je zou ook met aluminiumfolie of bakpapier een gat in het midden van een muffinbakblik kunnen maken. Zorg er dan
wel voor dat je deze materialen eerst goed invet, zodat de donut niet blijft plakken aan het folie of papier.

Ben je een zoetekauw? Gebruik dan wat meer honing in het recept. Deze donuts zijn in de basis licht gezoet, zodat je ze
kunt verder kunt zoeten of versieren met zoetere toppings.

Topping tip: Wil je de donut nog versieren? Dan zou je bijvoorbeeld de donut in kunnen smeren met een jam naar keuze
of een beetje chocoladepasta. Om het helemaal af te maken kun je de donut nog bestrooien met wat sprinkles. Hiervoor
zou je ook wat hagelslag kunnen gebruiken.

Bron:
https://www.southerninlaw.com/2015/06/healthy-four-ingredient-grain-free-almond-baked-donuts-
recipe.html

 

https://www.southerninlaw.com/2015/06/healthy-four-ingredient-grain-free-almond-baked-donuts-recipe.html


 

Gezonde slush puppies
Met gezonde ingrediënten zelf slush puppies maken
Al eens ooit zelf slush puppies gemaakt? Het is echt super simpel en veel gezonder dan
de variant van de ijssalon of de kermis. Maak de drankjes af met een kleurrijk rietje en
je hebt een super vrolijk en lekker drankje.

Duur : 30 minuten

Ontwikkeling : Cognitieve ontwikkeling: Kleuren en vormen
Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek,
Sensomotorische ontwikkeling
Taalontwikkeling: Mondelinge taalontwikkeling

Doelgroep : Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar,
8-12 jaar

Soort activiteit : Eten en drinken

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

bekers of glazen
(herbruikbare) rietjes
vork
lepel
zak of bakken met ijsblokjes
blender (niet noodzakelijk) of
deegroller

appel
blauwe bessen
aardbeien
frambozen
honing
mango
sinaasappels

snijplank
messen
theedoek
optioneel: keukenweegschaal

Wat heb je nodig?

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Met de fijne motoriek snijdt het kind fruit in kleine stukjes. Proef de verschillende smaken van het fruit
(sensomotorische ontwikkeling) en benoem samen de verschillende kleuren en de namen van het fruit. Zo stimuleer je
zowel de cognitieve ontwikkeling als de mondelinge taalontwikkeling.

Wat gaan we doen?
We gaan zelf slush puppies maken! Deze variant is veel gezonder dan de variant van de ijssalon of de kermis, maar ziet
er net zo vrolijk uit! Het is een leuke manier om kids hun portie fruit te geven.

Voor deze activiteit hoef je niet alle fruitsoorten aan te schaffen. Verderop in de activiteit staat per slush puppie
uitgelegd welke fruitsoorten je nodig hebt. Je kunt er dus ook voor kiezen om 1 slush puppie uit te kiezen met de
kinderen en hiervan de benodigdheden te halen.

Kijk dit leuke filmpje ter inspiratie:
https://www.youtube.com/watch?v=R_CbpND2ogA

 

https://www.youtube.com/watch?v=R_CbpND2ogA


 

Aan de slag!
Kies 1 van de 3 kleurige slush puppies of maak ze misschien wel allemaal!

Met blender:

Was, schil en snijd het fruit (laat peuters met een bot mes snijden)
Doe de fruitstukjes in een blender en mix deze samen met de ijsblokjes (10-15 per glas) totdat de ijsblokjes
crush zijn geworden en het geheel goed genoeg gemengd is.
Schenk de slush puppy in een glas of beker en serveer met een rietje.

OF

Zonder blender:

Was, schil en snijd het fruit (laat peuters met een bot mes snijden)
Prak het fruit net zo lang fijn totdat het sap is geworden.
Verpulver de ijsblokjes (10-15 per glas) door ze in een theedoek te leggen en met een deegroller kapot te rollen.
Wanneer de ijsblokjes klein genoeg zijn, doe je deze in een glas en schenk je het fruitsap erbij. Goed roeren,
rietje erin en klaar is je slush puppy!

1. Paars (voor 1 slush puppy):
1 appel
30 gram blauwe bessen

2. Rood (voor 1 slush puppy):
250 gram aardbeien
handje frambozen
een kneepje honing

3. Oranje (voor 1 slush puppy):
een halve mango
3 sinaasappels

Enjoy!

 



 

Variaties:
Wil je er echt een feest van maken? Maak dan een variant met verschillende kleuren door elkaar. Je kunt
natuurlijk ook andere soorten fruit gebruiken om nog meer verschillende slush puppies te creëren.  
Maak in plaats van een slush puppy een gezond fruitijsje. Je gebruikt dezelfde ingrediënten, alleen vries je het
sap dan in ijsvormpjes in. 

Tips:
Verzin een naam voor jouw eigen slush puppy en maak je eigen etiket!
Deze activiteit sluit ook goed aan bij het thema 'Hip Holland Hip'.

 



 

Kiwi sorbet
Maak je eigen ijsje van kiwi
Schillen maar die kiwi's! We doen ze in de blender en vervolgens in de vriezer. Ons
geduld wordt beloond want we krijgen een heerlijk ijsje!

Duur : 90 minuten

Ontwikkelingsgebied : Motorische ontwikkeling

Doelgroep : Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Eten en drinken

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

8 kiwi's
1 banaan
4-5 eetlepels honing
mesje

blender, keukenmachine of staafmixer
vriezer
bakblik of andere bak
ijslepel
ijsbakje

Benodigdheden
Voor 6 ijsjes

Wat gaan we doen?
Door kiwi's en banaan in de blender en daarna in de vriezer te doen maken we een echte kiwi-sorbet. Sorbetijs is altijd
van fruit gemaakt en er zit geen melk in. Maar let op, het maken van het ijs kost niet zoveel tijd, maar het moet wel lang
in de diepvries. Plan de activiteit daarom aan het begin van de dag. Of eet het ijs een dag later lekker op.

Kinderparticipatie
Samen in de keuken bezig zijn is hartstikke leuk en leerzaam! Bereid dus niet teveel alleen voor, maar doe dit juist
samen met de kinderen. Zo kunnen ze zeggen dat ze het echt zelf gemaakt hebben. Betrek de kinderen bij het gehele
proces, van het boodschappen doen tot het opruimen. Tijdens de voorbereidingen kun je met de kinderen in gesprek
gaan over koken en bakken en over het recept dat jullie gaan maken. Vraag de kinderen bijvoorbeeld: "Heb je al eens
eerder ijs gemaakt? Maken jullie thuis ook wel eens wat lekkers? Was dit voor een feestje of gewoon zomaar? Wat
hebben we naast de ingrediënten nog meer nodig om ijs te kunnen gaan maken?"

De oudere kinderen kunnen helpen bij het lezen van het recept en het verzamelen van alle materialen. En daarna
kunnen jullie samen de ingrediënten toevoegen. Laat bijvoorbeeld de jongere kinderen de honing schepje voor schepje
in de blender doen, terwijl de oudere kinderen de kiwi's en bananen in stukjes snijden. Helpen met opruimen en
afwassen hoort er natuurlijk ook gewoon bij! Supergezellig en leerzaam. 

 



 

Zo maak je je eigen sorbet
Schil eerst de kiwi's en snijd ze eventueel in kleinere partjes. Doe de kiwi stukjes nu in een keukenmachine of blender.
Snijd een banaan in plakjes en doe ook dat in de keukenmachine of blender. Giet 4 tot 5 eetlepels honing bij het fruit en
mixen maar! Is alles goed door elkaar heen gepureerd? Dan kun je het in een bakblik of bak doen en vervolgens in de
vriezer zetten. Nu heb je even wat geduld nodig, na ongeveer 2 uur kun je de mix uit de vriezer halen en nog eens in de
blender doen. De mix wordt dan wat gladder maar dat hoeft niet perse. Zet het nu nog een keer in de vriezer totdat het
helemaal is bevroren.

Tip voor het invriezen: Je kunt hierbij het best een nachtje wachten of 's morgens de mix maken en aan het eind van de
dag kijken of het goed genoeg is. Is je mix tot een sorbet geworden? Doe het in een bakje en smullen maar!

How-to video
https://youtu.be/xMA37nnlm-w

Tip
Hebben jullie geen blender of keukenmachine, gebruik dan een staafmixer.

 

https://youtu.be/xMA37nnlm-w

