Heel SKLM bakt 7+
26 februari tot en met 02 maart
Hallo allemaal,
Deze vakantie staat in het teken van bakken en alles
wat daarmee te maken heeft! We bakken lekkere
dingen, gaan op zoek naar verschillende
ingrediënten en gaan aan de slag om de keuken op
te vrolijken met een menuplankje!
Het wordt erg gezellig!

Kolder in de keuken!
Het koksmaatje heeft een ondeugende
bui en heeft alle ingrediënten voor het
menu van vanavond door elkaar
gegooid! Helpen jullie de kok om alle
recepten weer compleet te krijgen?

Dinsdag 27 februari
Cake fruit rol maken
Dit is geen normaal plakje cake met
wat fruit erop, maar dit wordt een
opgerolde cake! We bakken hem en
versieren hem met fruit!

Groetjes,
Het V-team

Maandag 26 februari
Appelcroissants
Appels zijn zó lekker, je kunt er van
alles mee maken! Ook deze hapjes, het
is net even iets anders dan
appelflappen en superlekker!
Menubord
Op ons zelfgemaakte menubord kunnen
we zien wat er vandaag op de planning
staat. Heel handig! Het is best een
werk om er eentje te maken dus je
hoeft 'm ook echt niet meteen af te
hebben. Het wordt ook iets om lang
van te genieten dus neem je tijd!

De grote eetquiz: (w)eet je wijs!
Wat weet jij over eten? Waarom zijn
bananen krom bijvoorbeeld en zijn
wortelen oranje? Tegenwoordig worden
er ook andere kleuren wortelen geteeld.
Het team dat de meeste vragen goed
heeft, wint deze smakelijke quiz!

Woensdag 28 februari
Hoe sterk is spaghetti?
Spaghetti heb je vast weleens gegeten,
maar wist je dat je er ook een
experiment mee kunt doen? Het lijken
hele dunne stokjes, dus wij gaan
vandaag kijken hoe sterk ze zijn.
Zouden ze een beetje kracht hebben?
Wat gaan we eten? Klei het zelf!
Als je zelf mag kiezen wat je eet, wat
wordt het dan? Een bord vol patat? Of
kies je voor lekker fruit? Vandaag mag
je zelf een ijsje maken, of een
overheerlijke taart. Of je vult een bord
met je favoriete gerecht! Dit keer eet je
het niet op maar maak je het van klei!
Pannenkoeken bakken
We bakken de lekkerste pannenkoeken
helemaal zelf!

Heel SKLM bakt 7+
26 februari tot en met 02 maart
Donderdag 1 maart
Menukaarten ren- en zoekspel
Wat is hier te eten? Nou daar kom je
echt niet zomaar achter want alle
menukaarten zijn totaal verknipt! Ren
je rot en probeer alle menukaarten
compleet te maken. Wie is het snelste?
Mini pizza's
Net als echte pizzabakkers bakken we
lekkere minipizza's
Receptenplankje maken
Hoe bewaar jij je favoriete recept? Om
te voorkomen dat je ze kwijtraakt of
dat ze misschien overal rond gaan
slingeren kun je vandaag een
receptenplankje maken. Leuk om zelf
te houden of als cadeautje.

Vrijdag 2 maart
Broodje hamburger fantasie
Hoe ziet jouw ideale broodje
hamburger eruit? Een lekkere klodder
ketchup er op en een dikke plak kaas?
Of wil je misschien geen hamburger
maar een lekker stukje vis of heel erg
veel tomaat en sla? Het maakt eigenlijk
niet uit want we maken een
fantasiebroodje!

Appeltaart
Laten we eerlijk zijn; iedereen is toch
dol op appeltaart? Koffie met een punt
warme appeltaart, met of zonder
slagroom is onderdeel geworden van de
Nederlandse cultuur en wordt bij bijna
ieder restaurant geserveerd. Een
Hollandse appeltaart is ook echt heel
anders dan bijvoorbeeld de Franse.
Vandaag maken we er samen één.

