
(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:

• 1 - Bio bij Jansen
• 2 - Jouw dagelijkse kost
• 3 - Doarpstún Snakkerburen 
• 4 - Oer de Wiel
• 5 - It Griene Libben 
• 6 - Kwekerij Simmerfruit
• 7 - Sparkberry

Bereidingstijd Hoeveelheid

15 min Voor 6 personen

Eet smakelijk! Namens Groep 5 KBS de Reinboge uit Burgum en:

Ingrediënten:
400 ml yoghurt (2 en Melktap Burgum, 
let op de melktap ligt aan de route maar 
staat niet met een nummer gemarkeerd. 
De melktap ligt aan de Zomerweg 23 in 
Burgum www.melktapburgum.nl) 

2 appels of peren of 200 gr fruit  
van het seizoen (2, 3, 6,7)

2 bananen (2)

300 gr spinazie (1, 2, 5)

400 ml appelsap van ‘Fryske Frucht’  
of ‘Puur Fruit’ (2, 4)

Kindermenu 2.0 bij Streekzomer fietsroute
Leeuwarden- Burgum

Chef: Groep 5 KBS de Reinboge
Kindermenu 2.0 Restaurant De Pleats - Burgum

Werkwijze:
1. Snij de appel, peer en banaan in kleine 

stukjes.  

2.  Doe yoghurt en appelsap in de mixbeker 
voeg daarna de spinazie en het fruit toe.  

3.  Zet de blender aan of doe de staafmixer 
in de mixbeker. Heb je geen staafmixer 
of blender bij je en ook niet in de buurt 
kunnen lenen. Snij dan alles heeeeel klein 
en roer goed door elkaar.  

4.  Serveer in een kleine beker met lepel of 
herbruikbaar rietje. 

Materiaal: 
• staafmixer of blender. Heb je die niet in je 

vakantie uitrusting? Misschien je buren wel!  
• 1 grote mixbeker 
•  snijplank 
• snijmes
• 2 drinkbekers
•  2 lepels of herbruikbare rietjes

Kindermenu 2.0
Deze apple crumble maakt onderdeel uit van heel lekker 
en lokaal Kindermenu 2.0. Het Kindermenu 2.0 is een 
initiatief van Jong Leren Eten Friesland (JLE) waarbij 
kinderen worden uitgedaagd een gezond en duurzaam 
menu te bedenken voor een restaurant in de buurt. 

Wil jij het hele menu eten. Dat kan! Fiets snel naar 
restaurant ‘Hof van de Koning’ (Prinsenweg 1, 
Heerenveen). Hier kan je het Kindermenu 2.0 en nog 
heel veel andere lekkere, lokale gerechten eten.

Smoothie met zomerfruit  
en yoghurt vers van de koe

Kijk voor meer recepten op 
eetbaarfryslan.frl/recepten  
of scan de QR-code.
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https://eetbaarfryslan.frl/recepten

