
  

Gezond leren koken

Les 9
Appelkoeken



  

Beste kinderkoks, 

Deze week gaan jullie bakken!
Jullie gaan APPELKOEKEN
maken. 

Vergeet niet je huiswerk van
les 7 toe te sturen. Je kan me
altijd mail voor vragen naar
julia@soepa.nl 

Groetjes Julia



  

Veiligheidsinstructies

1. Kook altijd onder toezicht van
een ouder 

2. Was je handen goed met zeep 

3. Kook in een schone keuken
(leeg aanrecht)

4. Ga zorgvuldig om met een
(kinder)mes

5. Ga zorgvuldig om met rauw ei.
Deeg met rauw ei niet proeven



  

De les bestaat uit 3 onderdelen

1. Maak een recept

2. Deel je ervaring 

3. Kennisquiz 



  

1. Maak je recept



  

Thema deze week

APPELKOEKEN

Jouw boodschappenlijstje 
(2 personen):
pak tarwemeel 
kokosolie, boter of bakmargarine (wat je in je koelkast
hebt liggen!)
zak of pak havermout
honing
appelstroop
rozijnen
bakpoeder
moesappel (of een ander ras mag ook!)
kaneel
Doosje of zakje pompoenpitten en/of lijnzaadjes voor
erop
 



  

KEUKENMATERIALEN

Welke keukenmaterialen heb je
nodig? 
Kom
Snijplank
Mes
Lepel
Weegschaal
Oven  



  

Stap 1: Maak het koekdeeg

Maak het aanrecht goed schoon. 
● Weeg 100 gram meel af
● Weeg 20 gram kokosolie, boter of margarine af
● Schenk het in de kom
● Voeg 3 tot 4 eetlepels havermout toe
● Meng heel voorzichtig alles door elkaar met de

lepel. 
● Voeg ½ theelepel bakpoeder toe. 
● Voeg de appelstroop en honing toe. Meng alles. 
● Was de appel. Verwijder het klokhuis en snijd de

appel in hele kleine stukjes. Voeg dit toe.
● Voeg de kaneel toe. 
● Nu mag je het deeg met de hand kneden. Het is de

bedoeling dat het een stevige bal gaat worden.
 

Wat heb je nodig? 
100 gram tarwemeel 
20 gram kokosolie, boter of
bakmargarine (wat je in je
koelkast hebt liggen!)
3 tot 4 lepels havermout
eetlepel honing
eetlepel pure appelstroop
handje rozijnen
snufje bakpoeder
1 KLEINE moesappel (of een
ander ras mag ook!)
theelepel kaneel
pompoenpitten en lijnzaadjes
voor erop



  

Stap 2: Koekjes vormen

● Zet de oven op 160 graden.
● Pak de bakplaat en smeer deze in met olie of boter. Of leg er een vel

bakpapier op.
● Splits de bal in tweeën. Nu kan je de koek gaan vormen. Druk de bal

voorzichtig plat op een ingevette bakplaat. 
● Bestrooi je koek met de pompoenpitten en/of lijnzaadjes. Schuif de bakplaat in

de oven en laat de koeken voor ongeveer 35 minuten in de oven.

Eet smakelijk!



  

2. Deel je ervaring



  

Hoe was dit voor je?

1. Wat vond je leuk? 

2. Wat zou je de volgende keer anders doen?

3. Hoe smaakte je koek?



  

3. Kennis quiz



  

Vraag 1

Wanneer worden appels geoogst?
1. Winter

2. Lente en zomer
3. Zomer en herfst



  

Vraag 2

Wat is het verschil tussen 
bloem en meel?



  

Vraag 3

Hoe bewaar je appels het beste?
a. Op de fruitschaal
b. In de diepvries
c. In de koelkast



  

Wat lever je in?

Stuur in een Word document

● Je vier uitgewerkte ervaringsvragen 
● Eventueel een foto van je gerecht 
● De 3 antwoorden van de quiz

Stuur je document voor 8 april naar 
julia@soepa.nl 
Vergeet niet je naam op het document te
vermelden

mailto:julia@soepa.nl
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