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Inleiding

H

eb je wel eens een Gouden Boekje gelezen? Dan weet je dat er in de Gouden Boekjes
altijd veel avonturen worden beleefd. Soms zijn het kleine avonturen en soms hele grote.
Ze lopen gelukkig altijd goed af. Om te vieren dat een avontuur goed aﬂoopt, worden er in een
Gouden Boekje heel lekkere dingen gegeten en gedronken, zoals ijsjes, lolly’s en milkshakes.
Er is één Gouden Boekje dat niet zo goed aﬂoopt. Dat is Het koekemannetje. Het koekemannetje
wordt aan het eind van het verhaal namelijk zelf opgegeten. Dat is heel zielig, maar toch is het
precies wat er met alle koekemannetjes moet gebeuren.
Heb je iets te vieren en wil je daarom iets lekkers maken? Of heb je toevallig niks te vieren,
maar wil je toch een koekemannetje bakken? In dit boekje lees je hoe het moet.
Pas op: nooit in je eentje gaan koken! Vraag altijd hulp aan je ouders.
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Het feestvarken
Het feestvarken is jarig en hij wil een groot feest geven.
Maar wat doet dat domme varkentje? Hij geeft alle dingen weg
die nodig zijn om een roze taart te maken. En daarna huilt hij
tranen met tuiten...
Gelukkig nemen al zijn vrienden zelf iets lekkers mee en wordt
het toch nog een fantastisch feest, met een kolossale roze taart en
spannende spelletjes. En voor iedereen is er een eerste prijs!

Ingrediënten:

kolossale roze taart
1 cake uit de winkel
frambozenjam
2 deciliter slagroom
2 eetlepels suiker
doosje frambozen of aardbeien
roze kaarsjes

Deze taart hoef je niet te bakken. Je kunt hem gewoon smeren, net als een boterham.
Snijd de cake overdwars in drie lange dunne plakken. Besmeer de plakken met een
laagje jam en leg ze voorzichtig weer op elkaar. Leg de cake op een mooi bord. Klop
de slagroom samen met de suiker stijf met een mixer en roer er op het laatst heel
voorzichtig een lepel jam doorheen. Smeer met een mes een dun laagje slagroom op
de bovenkant en de zijkanten van de cake. Leg daarop frambozen of plakjes aardbei.
Zet er roze kaarsjes op en laat ze door je moeder of vader aansteken. Snel uitblazen
en meteen de taart opeten, samen met al je vrienden. Hebben ze wel een cadeautje
voor je meegenomen?
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Jan de vliegtuigman
Jan en zijn opa vliegen heel wat af. In kleine en gewone vliegtuigen, maar ook
in grote en bijzondere, zoals helikopters en zeppelins. En als Jan vanuit de
lucht een bosbrand ontdekt, mag hij van de burgemeester even in een jumbo
vliegen. Het is een prachtvliegtuig, met zachte stoelen en kleden en bedden
voor als je even een dutje wil doen. En er is een juffrouw in een blauw uniform
die heel grote milkshakes serveert.
chocolademilkshake (voor 2 glazen)
Ingrediënten:
1 glas koude melk
2 bollen van je lievelingschocolade-ijs
1 ijsklontje
1 zakje vanillesuiker
stukje chocolade
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Doe de melk, het ijs, het ijsklontje en
de vanillesuiker in de keukenmachine
en laat dit draaien tot het een luchtig en
schuimend mengel is. Als het te dun is,
moet je er nog een bolletje ijs bij doen.
Is het te dik? Giet er dan wat melk bij.
Schenk de milkshake in mooie glazen.
Rasp er een beetje chocolade overheen.
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Zeven kleine vrienden
Zeven kleine vrienden wonen samen in een huisje in het bos. Ze hebben ieder hun
eigen kastje en bedje en stoel, en om beurten koken ze op hun keukenfornuisje.
Ze kunnen het heel goed vinden, behalve zo tegen etenstijd. Want wat de één
lekker vindt, vindt de ander vies. Keetje Kat houdt van kattenkruidenthee, Boefje
de Hond wil stukjes rauwe lever en Karel Kuiken vindt miereneitjes lekker. Er
staat maar één ding in het hele boek dat wij mensen ook graag lusten: een salade!
zeven-kleine-vriendensalade
(voor 7 personen)
Ingrediënten:
2 eieren
½ komkommer
125 gram jonge kaas
4 tomaten
1 appel
2 eetlepels mayonaise
2 eetlepels yoghurt
paar druppels citroensap
zout en peper
handjevol krenten
handjevol pecannoten
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