
DE LEKKERSTE 
RECEPTEN 
MAAK JE ZELF

15
Recepten 

voor en door 
kinderen 

Lekker en
diervriendelijker

koken



Met dit kookboek ga je zelf aan 
de slag en maak je de lekkerste 
gerechten. Alle recepten zijn 
vegetarisch en afkomstig 
van echte dierenvrienden. 
Vegetarisch betekent dat 
er geen vlees of vis wordt 
gebruikt.

Let op:
Vraag altijd eerst aan 

je ouders of een andere 
volwassene of je mag gaan 
koken. Maak geen fornuis 

of oven alleen aan en vraag 
eerst of je zelf het mes 

mag pakken om te 
snijden.

Met dit kookboek ga je zelf aan 
de slag en maak je de lekkerste de slag en maak je de lekkerste de slag en maak je de lekkerste 
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Diervriendelijker
Als je wel af en toe vlees 
eet, kies dan voor vlees 
van dieren die een beter 
leven hebben gehad. 
Dit vlees herken je aan het Beter Leven keurmerk van 
de Dierenbescherming. Aan de 1, 2 of 3 sterren op de 
verpakking kan je zien hoe het leven van de dieren is 
geweest. Deze sterren vind je niet alleen op de verpakking 
van vlees maar ook van eieren, melk en yoghurt (gemaakt 
met koeienmelk). Heb jij deze sterren wel eens gezien 
in de supermarkt? Ga maar eens op zoek tijdens het 
boodschappen doen! Op bladzijde 9 in dit boekje lees je 
nog meer over het Beter Leven keurmerk. 

Wat betekenen de gardes bij de recepten? 
Sommige recepten in dit kookboek kun je zelf maken,  
bij andere heb je misschien wat hulp van een volwassene 
nodig. Dit zie je aan de tekeningetjes van gardes. 
Die staan bij elk recept. Eén garde betekent een 
makkelijk recept, twee gardes is al wat moeilijker en 
bij drie gardes heb je zeker hulp nodig. Dan moet je 
bijvoorbeeld een keukenapparaat of de oven gebruiken. 

Veel plezier met diervriendelijker koken en eet smakelijk! 
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In dit kookboek vind je verder nog een aantal 
diervriendelijke weetjes over bijvoorbeeld koeien, 
kippen, eieren, melk en kaas.
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Als je boodschappen doet is het heel 
belangrijk om goed te kijken wat voor 
producten je koopt. Kaas, yoghurt, boter 
en bijvoorbeeld slagroom zijn allemaal 
gemaakt van de melk van koeien. En 
kippen leggen de eieren die in de 
supermarkt liggen. Jij kunt mee bepalen 
hoe het leven van een kip, koe, konijn, 
kalkoen of varken eruit ziet door in de 
winkel te kiezen voor diervriendelijkere 
producten. Hoe je dit kunt doen lees je 
op bladzijde 9 en 10.op bladzijde 9 en 10.
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Diervriendelijker boodschappen doen
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Je aan de oorlel van een kip kan 
zien welke kleur eieren ze legt? 

Kippen met witte oorlellen leggen 
witte eieren, en kippen met 

rode oorlellen leggen 
bruine eieren.

WIST 
JE DAT?
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In de supermarkt vind je het Beter Leven keurmerk 
van de Dierenbescherming op heel veel producten. 
Kijk maar eens op de verschillende verpakkingen 
van vlees, eieren, melk en yoghurt (gemaakt van 
koeienmelk). Hoe meer sterren op de verpakking, 
hoe diervriendelijker. Hieronder lees je wat de 1, 2 
of 3 sterren voor de dieren betekenen. 

• Met 1 ster hebben koeien onder andere een eigen 
ligplek, krijgen varkens en konijnen bijvoorbeeld meer 
bewegingsruimte en krijgen kalkoenen en kippen onder 
andere meer tijd om te groeien. 

• Met 2 sterren hebben dieren het weer een stukje 
beter. Ze krijgen bijvoorbeeld nog meer ruimte, mogen 
naar buiten toe en varkens mogen hun staart houden. 

• 3 sterren betekent dat de dieren biologisch worden 
gehouden, of dat hun leven net zo goed is als in de 
biologische veehouderij. Producten met 3 sterren zijn  
het diervriendelijkst.
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Het Beter Leven keurmerk

Bij het boodschappen doen is het belangrijk dat je goed let op bepaalde 
keurmerken. Dat zijn de plaatjes die je wat vertellen over het product dat 
je koopt. Er zijn een heleboel van dit soort plaatjes. Naast het Beter Leven 
keurmerk zie je op de volgende pagina nog vier belangrijke keurmerken.

SPEUREN IN DE SUPERMARKT



Het EKO-keurmerk
Op sommige verpakkingen vind je meerdere plaatjes 
terug. Zo kan je naast het plaatje hierboven op dezelfde 
verpakking ook het EKO-keurmerk terugvinden. Dit 
betekent dat het product niet alleen biologisch is maar er 
ook extra rekening wordt gehouden met duurzaamheid.  

Het Europese biologische keurmerk
Dit plaatje wordt in alle landen van Europa 
gebruikt en gee� aan dat het product afkomstig 
is van een biologisch bedrijf. Biologisch betekent 
dat er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden 
met het welzijn van dieren en de natuur. 

Het biologisch-dynamische keurmerk
Biologisch-dynamische boeren willen dat 
dieren zichzelf kunnen zijn.  Zo mogen er 
hanen tussen de kippen lopen. En mogen 
koeien hun hoorns houden.
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Het V Label-keurmerk
Als je geen vlees of vis 
eet, kun je letten op dit 
plaatje van de Nederlandse 
Vegetariërsbond. Je weet 
dan zeker dat het product 
helemaal vegetarisch is. 



Benodigdheden:
• sneetjes witbrood
• tomatenpuree
• gele paprika
• champignons
• vegetarische boterhamworst
• geraspte, biologische kaas

Vraag aan je ouders of een andere volwassene om de 
oven voor te verwarmen op 180 graden. Snijd de paprika 
in hele kleine stukjes. Snijd de champignons in plakjes of 
stukjes, net wat je lekker vindt. En snijd de vegetarische 
boterhamworst in reepjes. Pak een sneetje witbrood en 
duw er met een koekvorm een fi guurtje uit. Smeer er een 
laagje tomatenpuree op. Leg de reepjes vegetarische 
boterhamworst erop en strooi er dan stukjes paprika en 
champignons op. Tenslotte doe je er wat geraspte kaas 

over. Maak zoveel dieren mini-pizza’s als je lust of maak er 
een paar extra voor andere dierenliefhebbers! 
Zet de mini-pizza’s in de oven en laat ze net zo lang op 
de bakplaat liggen, tot de kaas gesmolten is. Dit duurt 
uurt ongeveer 5-8 minuten. Kijk maar door het 
raampje van de oven. Vraag aan je ouders 
of een andere volwassene of ze de 
mini-pizza’s uit de oven willen halen 
als ze klaar zijn. Pas op: heet!

Dierenminipizza’s Recept 
van SoesjaRecept voor ‘zelf te bepalen’ aantal personen
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•  bak- of koekvormpjes in 
de vormen van dieren

• olijfolie
• peper en zout
• bakplaat voor in de oven
• bakpapier of invetkwast

raampje van de oven. Vraag aan je ouders 
of een andere volwassene of ze de 
mini-pizza’s uit de oven willen halen 

raampje van de oven. Vraag aan je ouders 



De geraspte kaas op je pizza en de 
kaas op je boterham gemaakt worden 
met melk van koeien (en soms 
schapen en geiten)?

WIST JE DAT? 
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Benodigdheden:
•   2 tot 2½ kilo geschilde en 

geraspte aardappelen
• 6 tot 8 biologische eieren
• een paar fl inke eetlepels bloem
• zout en peper

Vraag of de oven aan mag en zorg ervoor dat de 
oventemperatuur niet hoger wordt dan 100 graden. 
Schil de aardappelen met een dunschiller of vraag een 
volwassene om de aardappelen te schillen met een 
aardappelschilmesje. Rasp de aardappelen op een 
keukenrasp met grote gaatjes, en vang de aardappelrasp 
op in een kom. Breek de eieren boven de kom met 
aardappelrasp en giet de rauwe eierdooiers en het eiwit bij 
de geraspte aardappelen. Doe zout en zwarte peper bij het 
aardappel- en eimengsel. 
Meng alles in de kom tot een smeuïg beslag ontstaat. Pak 
een koekenpan. Vraag je ouders of een andere volwassene 

het fornuis aan te steken. Doe in de koekenpan wat 
olie en/of boter en laat warm worden. Pak dan een 
pollepel of twee eetlepels en schep daarmee 2 bergjes 
aardappelbeslag in de koekenpan. Na een paar minuten de 
aardappel pannenkoekjes omdraaien, zodat deze aan beide 
zijden bruin bakken.
Dit alles herhalen totdat het beslag op is. Je kunt de 
aardappel pannenkoekjes op een bakplaat (afgedekt 
met aluminium folie of bakpapier) of op een bord in de 
oven warm houden. Cynthia zegt dat de aardappel-
pannenkoekjes heel lekker zijn om samen met appelmoes 
te eten, of door er wat stroop overheen te gieten!

Zoete aardappelpannenkoekjes Recept 
van CynthiaRecept voor 4/5 personen

•  plantaardige olie en/of 
biologische boter

•  eventueel suikerstroop 
of appelmoes
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Het leggen van een ei, dat doet een kip 
niet zomaar. Eerst moet er een lekkere 
legplaats gevonden worden. Daarna 
maakt ze voorzichtig een kuiltje met 
haar borst. Hierin legt ze uiteindelijk 
het ei. En dat moet gevierd worden! 

Dat gebeurt luid kakelend met 
de andere kippen.

WIST 
JE DAT?
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Benodigdheden:
• 600 gram verse spinazie
•  1 bolletje biologische mozzarella 

(zachte Italiaanse kaas)
• 4 biologische eieren
• 400 gram geraspte biologische kaas
• 250 ml. biologische crème fraîche

Vraag aan je ouders of een andere volwassene om de 
oven voor te verwarmen op 200 graden. Laat plakjes 
bladerdeeg naast elkaar ontdooien op een snijplank en/
of een schaal. Leg er een vochtige theedoek overheen. 
Roerbak ondertussen de gewassen spinazie in een wok in 
een beetje olijfolie tot deze is geslonken (spinazie slinkt bij 
verhitten; het is eerst een hele berg blaadjes maar wordt 
tijdens roerbakken veel minder dan de hel� !). Doe dan de 
spinazie in een zeef en laat uitlekken. Mix ondertussen met 
een (staaf-)mixer of met een garde (met de hand dus) de 
eieren, 200 gram geraspte kaas, crème fraîche met peper 
en zout (naar smaak; begin met een beetje) in een kom 
door elkaar. Druk het laatste vocht uit de spinazie en doe 
bij het eimengsel, roer door elkaar.

Leg bakpapier over de bakplaat (of smeer olie over de 
bakplaat met het kwastje).
Verdeel 8 plakjes bladerdeeg over de bakplaat en laat 
hierbij een stukje over de rand van de bakplaat hangen. 
Verdeel spinazievulling over het bladerdeeg en klap de 
overhangende randjes bladerdeeg terug naar binnen. 
Strooi de andere hel�  van de geraspte kaas over het 
spinazie-eimengsel. Snijd de laatste 2 plakjes bladerdeeg 
in smalle reepjes en maak hiermee een raster (schuine 
streepjes) over de plaattaart. Snij het bolletje mozzarella in 
kleine stukjes en duw zachtjes in ieder ontstaan vierkantje 
van de plaattaart en stukje mozzarella. Bak de spinazie-
plaattaart op 200 graden in 30-40 minuten bruin. Haal de 
bakplaat uit de oven, pas op: heet! Eet smakelijk!

Spinazie-kaas plaattaart
Recept 

van 
Donna FayRecept voor 4/6 personen
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•   10 plakjes bladerdeeg 
 (diepvries)

• olijfolie
• peper en zout
• bakplaat voor in de oven
• bakpapier of invetkwast



Koeien zich graag laten masseren 
door een speciale koeborstel? 
Koeien vinden dit zo fijn dat ze er 
zelfs even hard voor willen werken 
als voor voer!

WIST JE DAT? 
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Benodigdheden voor 
8 halve gevulde eieren:
• 4 biologische eieren
•  2 eetlepels biologische roomboter
•  4 eetlepels biologische geraspte kaas
•  paar takjes peterselie

Haal de boter uit de koelkast. Doe de eieren in een 
pannetje met koud water, zo dat ze net onderstaan. Vraag 
je ouders of een andere volwassene het fornuis aan te 
steken. Breng ze aan de kook en laat ze 8 minuten zachtjes 
doorkoken. Laat het water niet te hard koken, dan gaan de 
eieren kapot. Spoel de eieren af met koud water en pel ze. 
Pak een kom en roer de boter met een lepel totdat deze 
zacht en romig is. Snijd de eieren in de lengte doormidden 
en haal de eierdooiers (het gele aan de binnenkant) eruit. 

Leg een zeef op een schaal en druk de eierdooiers 
erdoor met de achterkant van een lepel. Je krijgt nu 
allemaal gele kruimeltjes in de schaal. Doe het eierkruim 
bij de zachte boter en doe ook de geraspte kaas er bij 
en roer dit mengsel goed glad. Proef even of er zout of 
peper bij moet. Vul met behulp van een lepeltje de halve 
eieren (het witte omhulsel) met dit mengsel. Versier ze 
met wat paprikapoeder en een klein takje peterselie.

Gevulde eieren Recept 
van 
JuliaRecept voor 4/8 personen

• paprikapoeder
• zout en peper
• een zeef
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Op veel eierdozen ook het Beter Leven 
keurmerk van de Dierenbescherming te vinden 
is? Hieronder lees je wat de 1, 2 of 3 sterren 
voor een kip betekenen:

•   1 ster: daglicht, pikblokken, strobalen, 
overdekte uitloop

•   2 sterren: grote overdekte uitloop, uitloop  
in de open lucht met beschutting

•   3 sterren: minder kippen in de stal, stal die 
is aangepast op de behoe�en van het dier

WIST JE DAT?
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Benodigdheden:
•    3 dikke repen biologische melk- 

of pure chocolade (3x 150 gram)
•  2 eetlepels ongezouten pinda’s 

(ong. 50 gram)
•  1 eetlepel grote gele rozijnen 

(ong. 25 gram)

Haal de boter uit de koelkast. Breek de chocoladerepen 
in kleine stukjes. Doe de stukjes in een pannetje en zet 
dit pannetje in een grote kom heet water. Let goed op dat 
er geen water over de pan heenloopt en bij de chocolade 
komt. Roer met een pollepel in de chocolade, tot deze 
gesmolten is en roer dan de boter erdoor. Doe de rozijnen 
en de pinda’s bij de chocolade en roer alles door elkaar. 

Leg op de bodem van de grote schaal een stuk bakpapier 
of aluminiumfolie. Maak met twee kleine lepels bergjes 
van het chocolademengsel op het papier in de schaal. 
Laat de chocoladerotsjes hard worden en leg ze dan nog 
een uurtje in de diepvries (of 2 uurtjes in de koelkast). 
IJskoud zijn ze superlekker zegt Arthur.

Apenrotsjes Recept 
van 

ArthurRecept voor 16 apenrotsjes

•  40 gram biologische roomboter
•  aluminiumfolie of bakpapier
•  diepe ronde schaal waar een 

klein pannetje in past
• grote platte schaal
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Een koe wil, samen met 
andere koeien, buiten in de 
wei grazen.



Benodigdheden:
•    500 gram pasta 

(fettuccine of tagliatelle)
• 90 gram biologische boter
•  150 gr. versgeraspte 

 biologische parmezaanse kaas

Dit is een hele snelle en lekkere pasta. Trek alle blaadjes 
van de peterseliesteeltjes af en doe ze in een zeef. Was en 
droog de peterselieblaadjes en stop ze in een ko®  emok. 
Steek de keukenschaar in de mok en knip net zolang tot 
alles fi jngesnipperd is. Je moet tenminste drie eetlepels 
hebben, meer peterselie mag ook. Vraag je ouders of een 
andere volwassene het fornuis aan te steken. Kook de 
pasta in een pan ruim kokend water met zout, al dente. 
Dat betekent in het Italiaans: niet te hard en niet te zacht. 
Lees goed de verpakking van de pasta voor de kooktijd en 
houd eerst de minimale kooktijd aan. 

Proef eerst of het goed is. Giet dan de pasta af met 
behulp van een vergiet. Houd hem warm in de pan. Smelt, 
terwijl de pasta nog kookt, de boter op laag vuur. Voeg de 
parmezaanse kaas en de slagroom toe en breng de saus 
al roerend aan de kook. Zet het vuur laag en kook de saus 
al roerend iets in. Inkoken betekent de saus iets dikker 
later worden. Door iets langer te koken, verdampt het vocht 
en wordt de saus dikker. Voeg tenslotte de peterselie en 
zout en peper toe en meng goed. Schep de saus door de 
pasta. Heerlijk met een beetje sla met noten!

Pasta Alfredo Recept 
van SalimRecept voor 4/6 personen

•  3 dl. biologische 
slagroom

•  1 bosje platte peterselie
• zout en peper
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Vegetarische BBQ
In de zomer staat de BBQ weer in de tuin en kun je gezellig 
buiten eten. Natuurlijk moet er eerst van alles gemaakt 
worden voordat je aan tafel kunt. Wil jij helpen in de keuken? 
Maak dan deze heerlijke BBQ-hapjes.
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Gevulde champignons
Benodigdheden:
• 4 grote kastanjechampignons
• 100 gram zachte biologische 

kruidenkaas

Maak de champignons schoon 
en haal het steeltje er voorzichtig 
uit. Vul ze met kruidenkaas.
Verdeel de champignons over 4 
aluminiumvelletjes en vouw ze dicht. 
Leg de pakketjes 15 minuten op de 
BBQ.

Pittige
boomstammetjes
Benodigdheden:
• tortilla’s
• pesto/tapenade
• biologische geraspte kaas
• fi jngesneden bosuitjes

Smeer een bloemtortilla in met
tomatentapenade of groene pesto 
en strooi er geraspte kaas en 
fi jngesneden bosui op. Rol de tortilla 
strak op en wikkel hem dan tot een 
‘to° ee’ met aluminiumfolie. Leg 15 
minuten op de BBQ.

Zachte knabbelaars
Benodigdheden:
• 1 maïskolf per persoon

Haal de bladeren en pluizige draden van elke maïskolf af. 
Leg elke kolf op een stuk aluminiumfolie en doe er fl ink 
wat zachte boter op. Strooi er zout en peper over. Wikkel 
aluminiumfolie om de kolf en leg hem op de BBQ. Af en 
toe draaien, na 20 minuten zijn ze gaar. Opdienen met 
extra boter, zeezout en peper.

•biologische boter
•zeezout, zwarte peper

Benodigdheden:
•bananen 

•  biologische chocolade-/ 
    hazelnootpasta

Maak een snee in de banaan. 
Vul de banaan met hazelnoot- of 

chocoladepasta. Wikkel de banaan 
in aluminium folie en leg hem 

10 minuten op de 
BBQ.

Bananenboot

in aluminium folie en leg hem 

Bananen



Benodigdheden:
•    125 gram bulgur of couscous
• 2 dl. water
• 150 gram platte peterselie
•  75 gram verse 

basilicumblaadjes
• 10 gram verse muntblaadjes

Als je bulgur gebruikt doe dan dit: meng de bulgur en het 
water in een kom. Laat het 30 minuten tot een uur staan 
om zacht te worden. Dat heet ‘wellen’. Kort koken in ruim 
water, ongeveer 5 tot 10 minuten, kan ook. Verwijder lange 
stelen van de peterselie. Was en droog de andere kruiden 
grondig. Knip ze fi jn door steeds veel gescheurde
blaadjes in een grote mok te doen en ze dan met een 
keukenschaar in de mok fi jn te knippen. Snijd de tomaten 

in stukjes. Pers de citroenen uit en vang het sap op. 
Meng de gewelde bulgur in een schaal met de fi jngeknipte 
peterselie, basilicum, munt, bosui, stukjes tomaat, citroen-
sap, een beetje zout en olijfolie. Misschien nog een beetje 
versgemalen zwarte peper erdoor, als je dat lust. Zet de 
salade tot gebruik in de koelkast. 
Lekker met een vegetarische schnitzel of groenteballetjes, 
vindt Nour.

Tabouleh Recept 
van NourRecept voor 2 personen

• 4 bosuitjes (met groene stengel)
• 3 tomaten, gehakt
• 1 citroen uitgeperst
• olijfolie
• zout
• zwarte peper, maar hoe�  niet
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Het recept op pagina 24 is veganistisch. 
Dat is ook vegetarisch eten, maar net 
een beetje anders. Wat betekent dat 
eigenlijk, ‘vegetarisch’? Dit is wanneer 
je bijvoorbeeld geen vlees, kip, worst, 
spekjes of vis eet. Kortom, dat je geen 
dieren opeet.

Veganistisch eten is ook vegetarisch, 
maar dan zonder bijvoorbeeld eieren, 
melk of honing. In veganistische 
recepten zitten geen ingrediënten die 
door dieren worden gemaakt. Alleen 
planten. En denk nou niet dat dat minder 
lekker is… frietjes zijn het ook. Tenminste, 
als je ze in plantaardige olie bakt!

WIST JE DAT?



Benodigdheden:
•   4 eetlepels olijfolie
• 1 ui gesnipperd
• 1 wortel fi jngehakt
•  1 stengel bleekselderij, 

in dunne stukjes 
gesneden

Spoel de linzen af in een vergiet onder de koude kraan 
en zet ze even weg. Vraag je ouders of een andere 
volwassene het fornuis aan te steken. Verwarm een grote 
pan met 2 eetlepels olijfolie en fruit hierin de ui, wortel 
en bleekselderij. Zet het vuur laag. Doe een deksel op 
de pan en laat het geheel in 10 min gaar worden. Roer 
af en toe. Voeg daarna de linzen toe en bak ze even mee. 

Voeg vervolgens de tomaten, de peterselie, suiker en een 
scheutje water toe. Breng de saus aan de kook en zet het 
vuur laag. Laat de saus, met deksel op de pan, ongeveer 
30 minuten pruttelen tot de linzen gaar zijn. Roer 
af en toe. Kook de spaghetti volgens de 
instructies op de verpakking en serveer 
met de vegetarische saus. 

Vegetarische spaghetti Recept 
van FayeRecept voor 4/5 personen

•  500 gram zeer rijpe tomaten 
(of tomatenblokjes uit blik)

• 2 eetlepels peterselie
• 1 theelepel suiker
•  200 gram linzen 
• 500 gram spaghetti

26

30 minuten pruttelen tot de linzen gaar zijn. Roer 
af en toe. Kook de spaghetti volgens de 

vuur laag. Laat de saus, met deksel op de pan, ongeveer 
30 minuten pruttelen tot de linzen gaar zijn. Roer 

instructies op de verpakking en serveer 

30 minuten pruttelen tot de linzen gaar zijn. Roer 
af en toe. Kook de spaghetti volgens de 
instructies op de verpakking en serveer 



Je in de winkel vegetarisch gehakt of 
bijvoorbeeld vegetarische hamburgers 
kan kopen?  Zulke producten worden 

‘vleesvervangers’ genoemd. Ze lijken op vlees 
en ze smaken ook naar vlees, maar ze zijn 

allemaal gemaakt van bijvoorbeeld planten 
en soms melk en eieren. Sommige 

vleesvervangers zijn gemaakt van sojabonen, 
andere van peulvruchten of een soort 

paddestoel. Heb jij het 
al eens gegeten? 

WIST 
JE DAT?
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Benodigdheden:
•    125 gram zelfrijzend bakmeel
• 25 gram biologische boter
• suikerstroop, 1 theelepel
• 50 gram bruine basterdsuiker
• melk, 1 eetlepel

Vraag aan je ouders of een andere volwassene om de
oven voor te verwarmen op 180-200 graden. Leg het 
bakblik op het aanrecht en doe er bakpapier op. Doe alle 
ingrediënten in een grote kom en voeg speculaaskruiden 
toe naar smaak. Was je handen goed en kneed met één 
natte hand alles goed door elkaar. Kneed net zo lang tot het 
een deegbal is geworden, die weer van je handen loslaat. 
Vorm van het deeg balletjes zo groot als een knikker en 

leg deze op het bakblik, waarop je bakpapier hebt 
gelegd. Zorg dat de balletjes niet tegen elkaar liggen. 
Druk ze een beetje aan zodat de onderkant plat wordt. 
Schuif het bakblik in het midden van de oven en bak 
de pepernoten in ongeveer 20 minuten gaar. Haal het 
bakblik uit de oven. Pas op heet! Zet de oven uit, laat 
de pepernoten even afkoelen en haal ze dan pas van 
het bakblik met een pannenkoekmes.

Pepernoten Recept 
van Isa en 

LivRecept voor ‘zelf te bepalen’ aantal  personen

• speculaaskruiden
• zout
•  bakblik, bakpapier, 

pannenkoekmes
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•  Je zelf maar 1 maag hebt en een koe maar  
liefst 4! Deze zijn nodig om gras te herkauwen.

• Een koe wel 20 jaar oud kan worden?
• Een koe 150 liter water per dag drinkt?
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Benodigdheden:
•    1 biologisch ei
• biologische melk, 1 eetlepel
• biologische boter, 1 eetlepel
• 2 eetlepels cornfl akes
• 2 sneetjes brood wit of bruin

Klop het ei in een kom met een vork. Voeg de melk en een 
klein beetje zout en peper toe. Snijd de boterhammen in 
vieren. Kruimel de cornfl akes fi jn met een deegroller (of 
lege fl es) op het aanrecht. Doop elk stukje brood in het ei/
melkmengsel. Wentel de stukjes brood daarna door de 
cornfl akes. Vraag je ouders of een andere volwassene het 
fornuis aan te steken Laat de boter in de koekenpan bruin 

worden. Bak in de boter de stukjes brood snel en goed bruin 
en krokant. Keer af en toe om. Haal de stukjes brood uit de 
pan en leg ze op een bord. Zet de grill aan in de oven. Leg 
op elk stukje brood een plakje kaas zonder korstje. Zet het 
bord met het koningshapje even onder de grill tot de kaas 
gesmol ten is. Lekker met een glas biologische melk, vindt 
Roos.

Koningspoedelhapje Recept 
van RoosRecept voor 1 of 2 personen

•  4 plakjes biologische 
kaas

• zout en peper
•  grill, deegroller of lege 

fl es en een koekenpan
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Een kip het liefst de hele dag buiten rondscharrelt op zoek naar 
eten? Dat is rondlopen, hier en daar wat pikken, met haar poten 
graven en goed rondkijken of er wat lekkers te vinden is. Ook heel 
belangrijk voor een kip is een dagelijks bad. Zonder water! Ze 
gebruikt zand of droge aarde. Dat heet een stofbad. Dat doet ze 
om haar veren schoon te maken van vet en vervelende jeukende 
beestjes. Als ze iedere dag met haar vleugels door het droge zand 
kan fladderen, voelt een kip zich kiplekker!

WIST JE DAT? 
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Benodigdheden:
•   500 gram bloem
•   200 gram suiker
•   250 gram biologische boter
•   mespunt zout
•   kopje biologische melk

Vraag aan je ouders of een andere volwassene om de
oven voor te verwarmen op 175 graden. Doe de bloem in 
een kom, meng het met de suiker en voeg het beetje zout 
toe. Maak in het midden een kuiltje met je handen en doe 
daar het eigeel van de 4 eieren in. Meng hierna het deeg 
met een vork.
Vraag je ouders of een andere volwassene het fornuis aan 
te steken. Smelt de boter boven een pan met heet water en 
voeg daarna de boter toe aan het beslag. Voeg hierna ook 
de melk toe. Meng vervolgens alles met je handen totdat 

het een zacht en soepel deeg is geworden. 
Hierna kan het leukste beginnen! Het uitsteken en 
versieren van de koekjes! Maak bijvoorbeeld koekjes in 
de vorm van je favoriete dieren. Rol het deeg uit met een 
deegroller en gebruik de vormpjes om de koekjes mee uit 
te steken. Leg de koekjes op een met bakpapier beklede 
bakplaat en bak ze in de oven in ongeveer 15 minuten 
goudbruin en gaar. Haal de koekjes voorzichtig uit de 
oven. Pas op heet! Laat ze goed 
afkoelen voor je gaat versieren. 

Versierde koekjes
Recept 

van Isabelle 
en 

AlexanderRecept voor 20 koekjes 

•   eigeel van 4 biologische eieren
•   decoratie materiaal bijv. gekleurde 

hagelslag of marsepein
•   bakplaat, bakpapier, mengkom, 

deegroller, kookpan, uitsteekvormpjes

goudbruin en gaar. Haal de koekjes voorzichtig uit de 



Schrijf hier je 
eigen recept
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