Scouting @ Thuis
WEEK 5
Hallo Verkenners! Wij hebben deze week weer een aantal
leuke spelletjes gevonden om lekker thuis te kunnen doen.
Vergeet geen foto’s te sturen naar online@scoutingstjan.nl !

Veel plezier!

Poffertjes!

Stappenplan:

Wie houdt er niet van? Poffertjes!
Vandaag gaan we onze eigen
poffertjes bakken in een
zelfgemaakte poffertjespan. Dit
kan wat lastig zijn dus vraag je
ouders om hulp.
Wat heb je hiervoor nodig?

1.) Maak je eigen poffertjespan met behulp van het
blikje aan de hand van de foto’s hieronder (pagina 3
& 4).

Wat heb je nodig
❖ Een schaar
❖ Boter
❖ Pannenkoekenbeslag
❖ Frisdrank blikje (of ander blik)
❖ Waxinelichtjes

3.) Doe een klein beetje boter in de bovenkant en
voeg vervolgens je pannenkoekenbeslag toe.

2.) Steek een waxinelichtje aan en plaats je
poffertjespan hier over heen. Pas op, want je blikje
kan erg warm worden!

4.) Bak beide kanten van je poffertje mooi bruin en
smullen maar! :)
Veel plezier!

Vraag altijd je ouders om toestemming/hulp
voordat je hiermee begint!!!!
Kijk voor meer leuke
spelletjes op:
facebook.com/scoutingstjan
scoutingstjan.nl/
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Chocobananen uit de oven!
Geen zin in poffertjes?
Probeer dan dit recept
met banaan en
hagelslag 
Wat heb je nodig
❖ 1 banaan
❖ chocolade hagelslag
(chocopasta kan ook, bij
de stappen dan hageslag
vervangen voor
chocopasta)
❖ aluminiumfolie

Stappenplan:
Stap 1 Snijd de bananenschil open aan de holle kant. Vouw de
bananenschil aan twee kanten een beetje open, zodat deze loskomt
van de banaan.
Stap 2 Strooi voorzichtig de hagelslag over het open deel van de
banaan. Zorg dat de banaan goed over de hele lengte bedekt is met
chocoladehagel voor veel chocoladesmaak!
Stap 3 Vouw de losgepelde schil van de banaan goed dicht over de
banaan, die nu bedekt is met hagelslag. Nu kun je de banaan
inrollen met aluminiumfolie. Zorg dat de banaan goed ingepakt in
het aluminiumfolie.
Stap 4 Verwarm de oven voor op 220 graden Celcius. Leg de
banaan in een schaal of op een bord en zet deze voor ongeveer 15
minuten in de oven.
Stap 5 Haal de banaan uit de oven en haal deze voorzichtig uit het
aluminium. Dit kan erg heet zijn, dus gebruik hiervoor een doek of
bestek. Nu kun je ook de schil helemaal openmaken en de banaan
in stukjes snijden. Even blazen en smullen maar!
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