
Meer weten over eten bij de Schelf
25 februari tot en met 01 maart

Maandag 25 februari

Gezonde cheesecake cupcakes!

Lekkere suikervrije cupcakes: even
mixen, laten opstijven en smullen
maar! 

Keukenschort van kranten

Aan de slag in de keuken en niet op te
hoeven letten of je misschien saus op
je kleding spettert? Draag dan een
zelfgemaakt schort. We maken er
eentje van kranten.

Het grote ingrediëntenspel

Verzamel de 4 ingrediënten en raad
het gerecht op de menukaart voor
extra punten! Een kwartetachtig spel
voor binnen en buiten.

Dinsdag 26 februari

Eetbare sjoelstenen - koekjes maken

We maken heerlijke ronde koekjes: het
lijken zo sjoelstenen. Gelukkig zijn ze
heel wat lekkerder dan die houten
stenen! 

Puzzelen met verpakkingen

Weet jij hoe de verpakking van een
pizza eruit ziet? Of van de cornflakes?
Of van de hagelslag? Tuurlijk weet je
dat! Maar als de verpakking in allemaal
stukjes geknipt is? Kun je de puzzel
dan weer in elkaar krijgen?

Samen proeven

Super zuur, heel erg zoet of zo
vreselijk zout dat je meteen naar een
bekertje water grijpt? Wat proef je?
Doe mee met de smaaktest.

Woensdag 27 februari

De fopfabriek

Een broccoli lolly? Of schuurspons
taartjes? Houd iedereen voor de gek
met deze coole pranks! Even
knutselen en lachen maar! 

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 kijken
hoe sterk ze zijn. Zouden ze een
beetje kracht hebben? 

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!

Donderdag 28 februari

Fruitketting maken

Snoep- popcorn- en chipsslingers zijn
lekker maar nou niet echt gezond.
Laten we vandaag eens een
supergezonde snoepketting maken.

Stilleven met fruitschaal

Een goed gevulde fruitschaal met
heerlijk fruit dat niet bederft. Handig
toch? Knip, plak en kleur mee!

Fruitsalade bingo

Papaya, banaan en ananas! Welke
fruitsoorten heb jij op je bingo-kaartje
staan? Heb je valse bingo dan moet je
echt een liedje zingen. 

Vrijdag 1 maart

Appelkoekjes

Een appelkoekje: net even iets anders
dan een normale appel. Hoe we dit
gaan maken? Met pindakaas, en
nootjes: heerlijk!

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? Je mag 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!

Foodcamp

Bewegen en gezond eten is HOT. We
gaan naar buiten, spelen de spellen en
smullen van de gezonde snacks!


