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Koken 

Auteur: Sofie Mattheus 

Geschikte leeftijd: Alle 

Duur activiteit: 1.30 uur 

Terrein: Binnen of buiten 

Benodigde begeleiders: 1 of 2 

Materiaal: 
- kan 

- 2 kommen 

- 7 mesjes 

- Zilverpapier 

- brochettestokjes 

- 7 snijplankjes 

- Plastiek bekertje 

- kommetjes om fruitsla in te doen 

- chocolade 

- melk 

- cornflakes 

- fruit (voor fruitsla & punch) 

- zachte snoep 

- appel- en/of fruitsap 

Beschrijving van de activiteit 

Inkleding (Aan te passen naar eigenkampthema) 

De kok van koning Armani is op reis naar Timboektoe. De koning die heeft natuurlijk honger en denkt na over 

wat hij kan doen. Hij houdt er niet van om de Pizzafoon te bellen en is al helemaal niet gek op de Mac Donalds 

dus het enige dat overblijft, is iemand zoeken die heerlijk kan koken voor hem. Het hoeft geen geweldige 

maaltijd van 7 gangen te zijn, zoals hij normaal gewoon is, want zo’n grote honger heeft hij nu ook weer niet. 

Koning Armani heeft om de vervangkoks een beetje te helpen een geheim lijstje gemaakt met wat hij graag zou 

willen eten.  

Verloop van de activiteit 

De kinderen worden opgedeeld in 4 groepjes. Elk groepje maakt iets anders klaar. 

De alcoholvrije punch, fruitsla en chocoladerotsjes worden voor iedereen klaargemaakt, dus ook voor kinderen 

die een andere keuzeactiviteit doen. De snoepbrochettes zijn een extraatje voor de keukenprinsen en – 

prinsessen. 

Alcoholvrije punch 

 

De alcoholvrije punch is appel- en fruitsap met stukjes fruit in. De kinderen snijden het fruit zelf en doen alles 
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samen in een kan. 

 

Fruitsla 

 

Bij het maken van de fruitsla snijden de kinderen zelf het fruit in stukjes en mengen ze het in een kom. 

 

Chocoladerotsjes 

 

Voor de chocoladerotsjes wordt de chocolade eerst gesmolten en daarna aangelengd met melk.  

De cornflakes wordt fijngestampt en daarna wordt de gesmolten chocolade eroverheen gegoten.  

Alles wordt goed gemengd.  

Vervolgend worden er kleine rotsjes gegoten op het zilverpapier en wordt het in de koelkast gezet om hard te 

worden. 

 

Snoepbrochettes 

 

Bij het maken van de snoepbrochettes steken de kinderen de snoepjes op de brochettestokjes. Eventueel wordt 

het overgoten met gesmolten chocolade. 

Bij het snijden moet een moni er op toekijken of de kinderen niet gevaarlijk doen met de messen of in hun 

vingers snijden. 

Het smelten van de chocolade gebeurt beneden in de keuken. Er moet dus gevraagd worden of dit mogelijk is, 

evenals het gebruiken van de koelkast. 

Na het koken kunnen de kinderen de tafel dekken en versieren zodat het gezellig wordt. 

Daarna mogen alle kinderen en moni’s eten van de fruitsla en de chocoladerotsjes en drinken van de 

alcoholvrije punch.  

De snoepbrochettes zijn alleen voor de kinderen die meegedaan hebben aan de activiteit.  

 


