
De leerlingen weten welke

ingrediënten in de eiersalade

gaan;

De leerlingen weten de juiste

handelingen uit te voeren;

De leerlingen leren wat een

sjalot is.

Maar wat is een sjalotje nu eigenlijk. Je hebt er verschillende

vormen en maten van, soms zijn ze rond of langwerpig. Het

is een soort ui, die ken je wel. Het is een plant die bekend

staat dat hij een scherpe geur en smaak heeft. De sjalot is

dus een soort ui, maar heeft een iets zachtere smaak dan de

ui. Je zult zo wel merken tijdens het snijden dat je er wat

meer tranen in je ogen van krijgt dan de ui. Ook leren wij een

(nieuwe) kookterm. Het woord snuf(je), wat betekent dat?

Het is een eigen het strooien van een heel klein beetje zout,

peper of ander gemalen product. Je pakt bijvoorbeeld wat

zout tussen je duim en wijsvinger en dat strooi je vervolgens

bij datgene wat je aan maken bent. Vervolgens proef je even,

mis je nog wat smaak, dan voeg je nog een snuf toe totdat je

de juiste smaak hebt. Oké we gaan beginnen!

Steelpan

Snijplank 

2 kommetjes 

Eiersnijder 

2 (thee)lepels 

Scherp mesje

INGREDIËNTEN (1 kom eiersalade)

4 eieren 

1 theelepel mosterd 

2 eetlepels Griekse yoghurt 

1 sjalotje 

Snuf(je) paprika poeder 

Snuf(je) kerrie poeder 

1 eetlepel bieslook (vers of

gedroogde) 

Peper en zout

Eiersalade

Maak je eigen gezonde eiersalade, superlekker op een warm

afgebakken broodje. Een leuk recept om samen met iemand

te maken, bijv. met je mama of je papa. De meeste

ingrediënten kennen jullie waarschijnlijk wel al.

THEMA: KOKEN

WAT HEB JE NODIG

DOEL

Doelgroep: Groep 3, 4

INLEIDING

KERN



STAP 1

Zet samen met papa of mama een pannetje met 4 eieren op het

vuur.  Als het water kookt zet je een kookwekkertje op 8 - 10

minuten. 

STAP 2

In de tussentijd mag je het sjalotje schoonmaken. Op een

snijplank met een scherp mesje mag het velletje van de sjalot

eraf gesneden worden. Laat papa of mama daarbij ook helpen.

Dan mag het sjalotje in kleine mini stukjes gesneden worden.

Plaats de stukjes dan in een kommetje. Doe er 2 grote eetlepels

Griekse yoghurt en een 1 theelepel mosterd bij, roer het even

door. Breng het dan op smaak met een snufje kerrie en paprika

poeder. Maak het af met peper en zout. Vervolgens proef je met

lepel of de smaak goed is!

STAP 3

Inmiddels zullen de eieren klaar zijn. Giet het hete water uit de

pan. Pas op met de hete pan, vraag hierbij of mama of papa

even kan helpen. Ze mogen onder koud water afgespoeld

worden. Haal dan de schil van de eieren. Pak de eiersnijder en

druk 1 keer het ei erdoorheen. Vervolgens draai je het eitje nog

een keer en dan druk je het eitje nog eens er doorheen. Zo krijg

je vierkante blokjes. Heb je geen eiersnijder? Dan kan je met een

mesje het ei in kleine blokjes snijden.

Doe de blokjes in het tweede kommetje wat je hebt klaargelegd

en doe nu hetzelfde met de andere eitjes. Laat de eierblokjes nu

goed afkoelen. 

STAP 4

Als de eieren afgekoeld zijn mag je deze bij het yoghurt

mengsel voegen en goed doorroeren. Proef nog een laatste

keer. Smaakt het goed? Dan kan het op tafel! Smullen maar!
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Maak je afbakbrood, cracker

of boterham extra gezond met

wat sla, komkommer en tomaat. 

Gaat je eiersalade niet in 1 keer

op, dan kan je het gemakkelijk

een dag of 4 in een gesloten

bakje in de koelkast bewaren!


