
(tip: combineer dit gerecht met andere 
heerlijke lokale producten die je tijdens het 
fietsen van de route tegenkomt)

Je kunt de ingrediënten voor dit recept halen 
bij de volgende nummers in de route:

• 0 - Ekoplaza Heerenveen  
     (Molenplein 10)

• 1 - Anita’s tuin en knoflookboer
• 3 - Streekwinkel de Skoaterhoeke 

Bereidingstijd Hoeveelheid

45 min Voor 6 personen

Eet smakelijk! Namens Chef Damiana Hoen en:

Ingrediënten:
50 gr oerzoet (0)

65 gr roomboter koud (3)

55 gr speltbloem (0)

55 gr havervlokken (0)

2 appels (1)

1 tl citroensap (3)

1 tl kaneel (0)

snuf zout (0)

200 ml slagroom  
(of vanille ijs) (3)

Apple crumble
Kindermenu 2.0 bij Streekzomer fietsroute
Heerenveen - Blesdijke 

Chef Damiana Hoen – CBS Spring! Heerenveen, groep 6
Kindermenu 2.0 restaurant Hof de Koning Heerenveen

Werkwijze:
1. Verwarm de oven op 180 graden. 

2.  Schil de appels en snij ze in kleine 
blokjes. Voeg 10 gr oerzoet, kaneel en 
citroensap toe en meng het door de 
appel. 

3. Maak met je handen een kruimelig deeg 
van de speltbloem, havermout 40 gr 
oerzoet, boter en het snufje zout.  

4.  Doe de blokjes appel in een kleine 
ovenschaal. Verdeel daarboven op het 
kruimeldeeg en zet het in de oven voor 
25 minuten. 

5.  Klop de slagroom stijf en serveer met de 
nog warme apple crumble.

Materiaal: 

• oven
•  schilmes
• aardappelschilmes
•  mengbak
• ovenschaal

Kindermenu 2.0
Deze smoothie maakt onderdeel uit van heel lekker 
en lokaal kindermenu 2.0. Het kindermenu 2.0 is door 
kinderen van basisscholen samengesteld op initiatief 
van Jong Leren Eten in Friesland. Samen met sous-chef 
Willem Bakker van restaurant ‘de Pleats’ hebben de 
kinderen een driegangenmenu samengesteld. 
Wil jij het hele menu eten. Dat kan! Fiets snel naar 
restaurant ‘de Pleats’ (Schoolstraat 82, Burgum) Hier 
kan je het kindermenu 2.0 en nog heel veel andere 
lekkere, lokale gerechten eten. 

Kijk voor meer 
recepten op 

eetbaarfryslan.frl/
recepten of scan de 

QR-code.

https://eetbaarfryslan.frl/recepten
https://eetbaarfryslan.frl/recepten

