
wortel kwark bolletjes
Want als je zelf bakt is het nóg lekkerder!

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

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

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 keukenrolpapiertje).

Doe de bakmix, wortel, kwark en rozijnen 
in een kom. Roer alles met een lepel heel 
goed door elkaar.

Het blijft plakkerig, maar dat hoort zo! Nu mag je 
bolletjes van ongeveer 60 gram draaien. Dat gaat het 
beste als je je handen een beetje nat maakt. Leg ze op 
een bakplaat (met bakpapier, dat kleeft minder). 

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

Terwijl ze afkoelen kun jij de achterkant lezen!

yummie, wortel! 

da’s toppie voor mijn ogen!

Wat heb je nodig voor 16 bolletjes?

 300 gram geraspte wortels
 1 zakje rozijnen
 1 pak Spoony volkoren bakmix zonder suiker
 300 gram kwark of Griekse yoghurt (10%)
 kom, rasp en bakplaat

bakmix
kwark wortel

rozijnen

  180°C  30 min bereiding + 40 min in oven

Volkorenmeel geeft je lijf 
superpowers om je eten te verteren! 

Véél slimmer dan wit meel dus.



Zo gaat het spel

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 5

Stap 4

bolletje bolletje

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

heeyyy!  schiet op anders eet ik jouw bolletjes op!

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

Pak 3 dezelfde kopjes, bakjes of 
bekertjes uit de kast. Ze mogen NIET 
doorschijnend zijn. Zet de bekers op z’n 
kop op een snijplank of 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. 

Dan gaat speler 1 de bekers snel door elkaar draaien 
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 je deze opeten. Zit er niks onder? Probeer het de 
volgende ronde nog een keertje.

Nu draai je de rollen om!

geen bolletje voor jou! 

wel goed opletten he!

@ilovespoony
www.spoony.nl
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