
Doe het volkorenmeel, de 
baking soda en koekkruiden 
in een kom. Roeren maar!

Was je handen en knoop 
je schort om. Zet de oven 
op 180°C. 

Het blijft plakkerig, maar dat 
hoort zo! Draai bolletjes 
van ongeveer 60 gram. Dat 
gaat’t beste als je je handen 
een beetje nat maakt. Leg de 
bolletjes op een bakplaat met 
bakpapier.

Zet de bolletjes 40 minuten 
in de oven. Word je gek 
van de lekkere geur? Haal ze 
er maar uit – ze zijn klaar!

Schil de wortels en rasp 300 
gram. Gebruik de kant 
van de rasp waar de dunne 
sliertjes uitkomen.

Was de rozijnen en dep ze 
droog (met een keukenrol 
papiertje).

Doe de wortel, kwark en 
rozijntjes in de kom bij het 
meel. Roer nu alles met een 
lepel goed door elkaar.
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Wat heb je nodig voor 16 bolletjes?

300 gram geraspte wortels

170 gram rozijnen 15 gram baking soda 2 grote theelepels koekkruiden

300 gram volkorenmeel 300 gram kwark

wortels zijn niet alleen 
goed voor mijn ogen -moet 
je die spierballen eens zien!!

Verder nodig: kom, dunschiller, rasp, lepel en bakplaat met bakpapier.

wortel kwark bolletjes
Met dit recept maak je lekkere bolletjes bomvol 
rozijnen, wortel en ...speelpret (zie achterkant)!

level

1

180°C

  lunch, ontbijt of
       tussendoortje

  40 min. bereiding
  180°C - 40 min.



Zo gaat het spel
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Stap 5

Wie eet als eerste twee bolletjes? Yes, jij bent de kampioen! 

Pak 1 normaal bolletje en breek een 
ander bolletje in 4 kleine stukjes.

Pak 3 dezelfde kopjes of bekertjes. Ze mogen 
NIET doorschijnend zijn. Zet de bekers op 
hun kop op een schone tafel.

Onder beker 1 leg je één bolletje.
Onder beker 2 leg je 1 klein stukje 
van het bolletje en beker 3 blijft leeg. 

Speler 1 draait de bekers snel door elkaar terwijl de 
andere speler goed oplet. Is speler 2 de kluts kwijt? 
Dan stop je met draaien en mag ‘ie een beker aanwijzen. 
Wat zit er onder? Als er een bolletje onderzit mag speler 
2 deze opeten. Zit er niks onder? Probeer het de volgende 
ronde nog een keer.

Nu draai je de rollen om!

Van elke 5 happen die je eet, gaat de energie van 
1 hap naar jouw hersenen! Als je dus gezond eet, 
krijgen je hersenen extra concentratie-en denk-
kracht en wordt winnen véél makkelijker!

Spelletje voor bij je 

bolletje bolletje
level

1

pssttt….wil jij winnen? 

ik kan geheime trucjes uit 

mijn hoge hoed toveren!

 Eet 3 grote opscheplepels groenten per dag.
 Eet volkorenbrood in plaats van wit brood.
 Een handje rauwe noten is top!
 Drink water in plaats van limo of sap. 
 Af en toe een snoepje mag, maar niet te veel!


