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Lagere school - Introductie

Het verhaal Benodigdheden

We gaan vandaag aan de slag in de keuken ! Maar voor we met potten en pannen beginnen 
te zwieren is er eerst wat denkwerk nodig. Het is de bedoeling dat onze helden, aan de hand van 
enkele spelletjes, alles bij elkaar zoeken, zodat ze op het einde alles hebben voor het maken van een 
mooie taart. We gaan de talenknobbels onder ons aan het werk zetten en we spreken onze visuele talenten aan.

Onze helden hebben geen oven nodig voor deze activiteit, dus misschien kan je hen een beetje extra vrijheid 
geven? Wij zijn niet verantwoordelijk voor de staat van de keuken na afloop. :) We zijn benieuwd of je straks mee 
kan smullen van iets lekkers.

Kar houdt van koken! Ze wil graag de mooiste 
taart ooit bakken, als verrassing voor Tijn. Kar 
en Tijn zijn dikke smulkousen. Kar heeft allerlei 
ingrediënten nodig voor de taart. Aan de hand 
van enkele spelletjes komen jullie te weten welke 
ingrediënten en welke spullen er nodig zijn om 
de mooiste taart ooit te bakken. 

Helpen jullie Kar met het zoeken naar de ben-
odigdheden? Als jullie alles hebben gevonden, 
kan je het recept aanvullen en kan je de taart 
ook zelf maken!

• Ingrediënten:

Het verloop

woordzoeker
1

Puzzel
2

regenboog
3

Taart
4

smullen
5

• 450 gr koekjes  
(speculoos, boterkoeken,, Oreo’s…)

• 180gr roomboter (ongezouten)
• Gelatine (blaadjes of poeder)
• 400 ml slagroom
• 900 gr Philadelphia
• 250 gr platte kaas
• 20 eetlepels kristalsuiker
• 2 eetlepels vanillesuiker
• 1/2 Citroen 
• Eetbare kleurstoffen
• Slagroom (spuitbus)
• Suikerconfetti

• Weegschaal
• Springvorm
• Spatel
• Mixer
• Grote en kleine mengkom
• Hoog glas
• Wit papier
• Water
• Eventueel een schaar  

en een lijmstift
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In deze woordzoeker kan je de 12 geheime ingrediënten vinden die je nodig hebt voor het maken van de 
mooiste taart ooit! Het woord sla komt ook voor in de woordzoeker, maar behoort niet tot de ingrediënten. 
Al mag je dit altijd toevoegen als versiering als je dat echt zou willen. :D

In deze prent kan je de belangrijkste benodigdheden vinden voor de maken 
van de taart. Alles wat je nodig hebt staat 2x afgebeeld in de prent. De 
spullen die er maar 1x staan, heb je dus niet nodig. Kan jij de 6 belangrijkste 
spullen vinden?
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1.  Woordzoeker 2.  puzzel
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• Koekjes
• Room

• Kristalsuiker
• Kleurstoffen

• Roomboter
• Philadelphia
• VanilleSuiker
• Slagroom

• Gelatine
• Plattekaas

• Ctroen
• Suikerconfetti

• Weegschaal
• Springvorm
• Spatel
• Mixer
• Grote mengkom
• Meerdere kommetjesVerstop dit voor je kleine held!
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We maken zelf een regenboog en kijken naar de kleuren.
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Om de taart te kunnen maken, heb je nog de kleuren van de regenboog nodig. 
Ken jij de 7 kleuren? Ken je ook hun volgorde?

Schijnt de zon niet vandaag? Geen probleem! 
We hebben een regenboog voor jou gemaakt.

Knip de vormen uit en plaats ze van groot naar 
klein onder elkaar. Je krijgt dan de juiste volgorde. 

Ken je trouwens het ezelsbruggetje 
om de volgorde van de kleuren te 
onthouden? Noteer van elke kleur 
de eerste letter. Je krijgt dan een 
gek woord… Wat is het? Het lijkt een 
beetje op rosbief, wat een soort 
vlees is. :)

1.  regenboog

Benodigdheden
• Een zonnige dag
• Een hoog glas

• wit papier
• Water

Wat moet je doen?

Zet het glas 
neer op een 
plaats waar er 
veel zonlicht op 

valt

2.

Vul het glas 
met water

1.

Wacht tot het 
water helemaal 

stil staat

3.

Beweeg het 
papier rondom 
het glas en zoek 
de regenboog

4.

EXTRA
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Laat ons zeker weten wat jouw kleine held van deze activiteit vond!

Bezorg ons zeker een foto van jullie mooie taart! En laat ons ook weten of ze lekker was. :) 
In het volgende avontuur gaan we ook mengsels maken, maar deze kan je niet opeten. 

Wil je op de hoogte blijven van de volgende avonturen schrijf je dan zeker in op onze nieuws-
brief of volg onze social media kanalen Facebook & Instagram!

Veel speelplezier,
Nathalie & Yannick

Het dagboek van Kar & Tijn – dag 5
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recept voor de mooiste taart ooit!
Ingrediënten

Einde

Instructies

Korst

Versiering

Cheesecake

• 450 gr koekjes voor je bodem je mag kiezen speculoos, boterkoeken, oreo...
• 180gr roomboter (ongezouten)

• Slagroom
• Suikerconfetti

• Gelatine (blaadjes of poeder)
• 400 ml slagroom
• 900 gr Philadelphia 250 gr 

platte kaas

• 20 eetlepels kristalsuiker
• 2 eetlepels vanillesuiker
• Een halve Citroen 
• Eetbare kleurstoffen

1.  Was goed je handen

2.  Maak eerst de korst
• Verkruimel al de koekjes. Eet niet te veel van de koekjes zelf op, want dan krijg je een gat in je taart. 
• Smeer de bakvorm in met een beetje boter. Smelt de rest van de boter en voeg dit toe aan de 

kruimels.
• Smeer dit kruimel-mengsel in de bakvorm en druk goed aan zodat het overal even dik is. Je kan dit 

met je handen doen of met de achterkant van een lepel. Zet het nadien in de frigo, zodat de korst 
al hard kan worden. 

3.  Maak de cheesecake

4.  werk de mooiste taart van de wereld af

• Klop je room dik met een mixer (opgelet voor je vingers). De room moet goed opgeklopt zijn zodat je  
slagroom krijgt.

• Meng de 900 gr Philadelphia en de slagroom, met een lepel, zachtjes onder elkaar. 
• Voeg de verse roomkaas toe, de kristalsuiker en de vanillesuiker. Meng alles zachtjes onder elkaar.
• Voeg hierna ook de halve citroen toe en meng.
• Volg de instructies op de verpakking van de gelatine. Meng de gelatine door de mix. Zorg ervoor dat 

de gelatine goed verspreid zit, zodat de mix kan opstijven.
• Verspreid het mengsel over in 6 verschillende kommen. Voeg aan elke kom een andere voedingskleur-

stof toe. Meng goed, zodat de kleur mooi gelijk is.
• De volgende stap neemt veel tijd in beslag als je wil dat elke laag/kleur mooi en gelijkmatig is. Je 

begint met het rode mengsel in de taartvorm te gieten. Plaats het nadien voor 10 tot 20 minuten in 
de koelkast, zodat het kan opstijven. Herhaal deze stap opnieuw bij elke kleur. Gebruik de volgorde van 
de kleuren in de regenboog… Wat was dat gekke woord weer? ROGGBIV.

• Wanneer alle kleuren in de taart zitten, zet je deze voor minstens 4 uur weer in de koelkast. 

• Je kan de taart nu versieren met slagroom (spuitbus) en suikerconfetti. 
Als je de taart goed bewaard, kan je er zeker drie dagen van smullen! 
Smakelijk!!!

Je hebt nu alles gevonden om de mooiste taart ooit te maken! Ga gerust aan de slag. 
Veel succes en smakelijk! Stuur ons zeker een foto van het resultaat. :D
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