IN DE KEUKEN
Jasmijns verjaardagsfeestje is afgelopen. De gasten zijn weer naar huis. Alleen het Fruitzooitje zit nog aan de
feesttafel. Vrolijk babbelen de vriendjes met Jasmijn nog even na over de fijne middag. ‘Dus later als je groot
bent wil jij kok worden? Een echte kok in de keuken van een restaurant? Wat gaaf!’ zegt Ana tegen Jasmijn.

‘Toen ik twee was bakte ik al zandtaartjes in de zandbak. En als
kleuter speelde ik elke dag met de pannetjes in mijn speelg oed
keukentje’, antwoordt Jasmijn. ‘En nu heb ik mijn eigen keukenschort,
pollepels, bakvormpjes en een echte koksmuts! Allemaal gekregen
voor mijn verjaardag. Jippie!’ Jasmijn is dolblij met de cadeautjes
die ze heeft gekregen.

Samen met mama ruimt Jasmijn
vlug de boel op. Daarna gaan ze
snel de keuken in om feestelijke
traktaties te maken, want morgen
is het vrijdag. Dat betekent dat
het traktatie-dag op school is.

Vragend kijkt Jasmijn naar haar moeder.
‘Wat voor traktaties zullen we maken?’
Enthousiast roept Elvira de kleine aardbei: ‘Wij
helpen wel een handje!’ En Ferox zegt: ‘Dan ga
ik alvast op ontdekkingstocht in de koelkast!’
Hij opent de deur en het lampje in de koelkast
springt aan. ‘Wauw, kijk! Allemaal lekkere
snoeptomaatjes, worteltjes, kleine
paprikaatjes én natuurlijk snackkomkommertjes. Supervet! Dat
wordt smullen!’

dat er een rood pepertje tussen zit. Oei oei,
als dat maar goed gaat! Rode pepers zijn heel
scherp van smaak. Die kun je niet zomaar eten!

‘Kok Jasmijn mag eerst even proeven
van alle lekkere groenten’, zegt L-Star.
‘Hmmmm’, smult Jasmijn, ‘de worteltjes
zijn lekker zoet!’

‘Door de lage temperatuur in de
koelkast blijft het eten langer vers.
Zelfs na enkele dagen is het
groenten en fruit nog lekker vers’,
legt L-Star uit. ‘Weet je wat: we
gaan lekkere hartige traktaties
van groenten maken voor de
kinderen in jouw klas’.

Terwijl het Fruitzooitje en Jasmijn er een vrolijke
proeverij van maken, begint moeder alvast met
koken. In de koelkast zoekt ze naar een van
de benodigde groenten voor het avondeten.
‘Waar is mijn rode pepertje gebleven?’
vraagt moeder. Het Fruitzooitje kijkt naar
de groenten op het aanrecht. Maar lang
hoeven ze niet te
zoeken.

‘Heeelp...
heeelp...
brand...
brand..!’,
schreeuwt
Ferox het
uit. De
vlammen
slaan uit
zijn mond en
grote rookpluimen
komen uit zijn oren. Oei...

‘Vooruit, helpen jullie
mee om alles uit de
koelkast te halen’,
zegt L-Star tegen het
Fruitzooitje.
Iedereen gaat aan de
slag. Elvira pakt de
worteltjes en
Pisang de
tomaatjes.
Simon legt de
paprikaatjes
netjes op een
rijtje. Hij ziet
alleen niet

‘Hier, proef nu eens van die grappige kleine
komkommertjes’, roept Pisang. ‘Die zijn mega
lekker!’ ‘Ik wil ook wel eens proeven’, zegt Ferox,
‘en ik kies voor dit coole paprikaatje!’ O jee... voor
iemand hem kan tegenhouden, propt hij de rode
groente in zijn mond.

‘En deze tomaatjes
zijn zoet-zuur en sappig,
proef maar!’, zegt Ana. ‘Zo is dat’, lacht
L-Star, ‘ze zijn om te snoepen’.

Hij heeft geen hap van een rode paprika
genomen, maar... Juist! Van die pittige
rode peper! ‘Water... water! Vlug... water!’
Ferox rent naar de gootsteen. Ook al heeft hij
zijn zwembroek niet aan, Ferox neemt vanaf het
aanrecht een flinke duik in het water om af te
koelen. Plons! Gelukkig, dat helpt!

‘Je leek wel een vuurspuwende draak’,
zegt Simon als Ferox weer op het
droge ligt. ‘Als je maar niet denkt
dat ik bang van je word!’

‘Nou, ik vond jou wel stoer
hoor. Maar eh... ook wel een
beetje eng...’, zegt Elvira met
een trillend lipje. ‘En een
beetje eigenwijs’, vult L-Star
haar aan. ‘Je moet niet zomaar
alles in je mond stoppen. Dat kan
gevaarlijk zijn!’
Ook Jasmijn is blij dat dit avontuur goed is
afgelopen. ‘Ik krijg ineens allemaal goede
ideeën voor mijn traktaties’,
roept ze. ‘Een komkommer
die eruit ziet
als een
draak,
dat is écht
vet cool!’
‘En wat vind
je van een banaan
verkleed als piraat?’,
grapt Pisang. ‘Super vet’, zingt Ana, ‘en
dit zijn nog maar voorproefjes. We zullen
je wel eens laten zien wat voor stoere
traktaties je allemaal nog meer van ons kunt
maken!’

‘Laten we dan maar snel aan de slag
gaan’, zegt L-Star, ‘want morgen is het
traktatie-dag op school’.
En wie jarig is... trakteert!’

