Therna 8: Smi,Irhelen en smu,llen

Activiteit ro: LeklrerbeLLen

hoorweg

Plontyn, Mechelen

regelweg

Exlro spellingmop

onthoudweg

5

Thema 8r Smlkhelen en smullen
Actlviteit to r Lelrlrerbekken

Verbetersleutel
o

Als ik vroeger bi1 omo bleef slopen. zette ze mii
's morgens een heerliik ontbiitvoor: wentelteefies.
Dit gerecht wordt ook wel gewonnen of verloren
brood genoemd. Het recept is heel eenvoudig.
Omo mengde eerst twee eieren en een glos
melk in een bord en klutste olles door elkoor.
Don werden broodsneeties ondergedompeld in
het mengsel. Ze bokte de sneeties goudbruin in een pon en strooide er een
beetie suiker over. En don kon ik beginnen smullen!

b

Als ie zin hebt in iets fris, kun ie in ploots von colo
of woter drinken ook een milkshoke moken. Het is niet
moeiliik: ie bereidt het in een hondomdrooi. ln een
mootbeker doe ie vier deciliter koude melk en vier grote
eetlepels iis. Dooroon voeg ie fruit of stukies chocolode
toe. Meng het geheel met de mixer. Als ie de milkshoke
bewoort, wordt de smook minder lekker. Dus meteen
opdrinken

c

!

ln de zomer ot iedereen iisies, beholve ik. Miln
ouders vonden iisies te duur. lk hootte het. Toen
heb ik zelf iets bedocht. Woteriisies ziin heel
goedkoop en gemokkelilk te moken. Probeer het
zelf moor eens. Giet vruchtensop in vormpies en

&

doe er een stokie in. Ploots ze enkele uren in de diepvries. Hool het bevroren
mengsel uit de vormpies en geniet!
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Plontyn, Mechelen

Thenra 8: Smilrkelen en smullen
Actiwiteit 1or Leklrerbeklren
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Klas

vroeger
de wentelteefies
het gerecht

de melk
elkoor
het mengsel

de sneeties
beetie

de suiker

dooroon
de stukies
het geheel
meteen

iedereen
beholve

zelf
het vruchtensop

de vormpies
het stokie
enkele

de diepvríes
heerlilk
moeiliik
gemokkeliik
Plontyn, Mechelen

Exfro spellingmop 5

Tlrena 8r Srnikkelen en grnullen
Activiteit tor Lelrlrerbekken

I{las

Ë[aarru

eenvoudig
het brood

de broodsneefies
het bord

goudbruin
hondomdrooi
goedkoop

de omo
verloren
over
het woter

de mootbeker
A ?^t^
vl lrtrt

de eetlepels
de chocolode
de zomer
de woteriisies

de uren
bevroren

gewonnen
qlles
lekker
's morgens
I

A
rry

het ontbiit

Extro spellingmop 5
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Ploniyn, Mechelen

Thema 8r Smilrhelen en srnu,llen

Actiwiteit ro: LeklrerbekLen
Naaml

KIas

de eieren
het iis

de iisies
de colo
koude

de ouders

de mixer

Plontyn, Mechelen

Exfro spellingmop 5

