DE KINDERKOK
CREATIEF KOKEN VOOR KLEINE EN
NET IETS GROTERE SMULPAPEN
ONDERWIJS/JEUGDDIENSTEN
& ORGANISATOREN

een creatie van

Een workshop voor de leden van
je organisatie of leerlingen? Lekker
creatief en gezond aan de slag in de
keuken om er vervolgens met heel veel
smaak van te eten? Dan ben ik er voor
je! Aangenaam ik ben Tibo, als assistent van De Kinderkok duik ik samen
met jou de keuken in om heerlijke en
gezonde gerechtjes te maken. Met
plezier kom ik naar je school, lokaal
of heet ik je van harte welkom in onze
concept store. Ben jij klaar om samen
met mij de handen uit de mouwen te
steken?

Gezonde en creatieve gerechtjes op kindermaat
De voorbije jaren werden we overspoeld
met kookprogramma’s. Logisch dus dat
zelfs de allerkleinsten al snel in de speelhoek in de potten en pannen aan het roeren waren. Maar aan echte creatieve en
gezonde gerechtjes op kindermaat, daar
ontbrak het aan. Tijd om dat te verhelpen. Samen met De Kinderkok leren we
kinderen op een speelse en leuke manier
de basisbeginselen van het koken onder
de knie krijgen: leuk toch?

Wij gaan op pad!
Reken maar dat ik enthousiast ben, de
komende maanden ga ik samen met De
Kinderkok op pad! met ons busje rijden
we gans Vlaanderen door om kids op een
speelse manier met koken in contact te
brengen. Tijdens onze kookworkshop ga
je zelf aan de slag aan de slag om jouw
creaties achter lekker op te smikkelen.
Op een laagdrempelige manier zet je zo
je eerste stapjes in de keuken. Van kleuter
tot puber: we passen ons programma op
maat aan en iedereen is snel mee in het
verhaal.

Een workshop op kindermaat
Van aperitiefhapje over hoofdgerecht tot lekker dessertje: als jeugdige deelnemer krijg je
een stoomcursus koken. In geen tijd krijg je de
Vlaamse keuken op een speelse manier in de
vingers. Zo leer je heel wat bij, zonder het zelf te
weten. En de ouders? Wel, indien gewenst, worden die ook culinair verwend. Achteraf schotelen
we ze een walking diner voor, zodat ook zij van
alle lekkers kunnen proeven. De Kinderkok is een
feest voor heel het gezin, al is het concept ook
perfect mogelijk zonder ouders!

Mijn kookfeest!
Een onvergetelijk workshop
Op zoek naar een originele workshop? Gevonden! Wij komen naar je
toe voor ‘Mijn Kookfeest!’. Smullen en smikkelen gegarandeerd en dit
volgens 2 vaste formules.

FORMULE 1
‘THE MENU’

FORMULE 2
KINDVRIENDELIJKE RECEPTIE

Na een hartelijke verwelkoming gaan de kinderen
1,5 uurtje in de keuken aan de slag, samen met De
Kinderkok. Aan een leuke feesttafel worden vervolgens de heerlijke gerechtjes opgepeuzeld. Een liedje
voor de jarige mag natuurlijk niet ontbreken. Chips
en water/fruitsap is inbegrepen, maar frisdranken
kunnen ter plekke aangekocht worden. Er is nog
ruim de tijd voor spelletjes, kleuren of andere
activiteiten.

Na het ontvangen van de kids gaat de kinderkok er
60 minuten mee aan de keuken in de slag. Tal van
kindvriendelijke hapjes worden bereid en daarna
opgesmuld aan een leuk gedecoreerde feesttafel.
Chips en water/fruitsap is inbegrepen, maar ook
frisdrank is verkrijgbaar. Heel wat spelmateriaal en
gezelschapsspelen zijn voorhanden, vervelen is dus
geen optie.

Aperitiefhapje, soep, voorgerecht, hoofdgerecht en
dessert.
Maximum aantal kinderen: te bespreken
Duur: 3 uur
Kostprijs: op aanvraag

Het bereiden van 6 verschillende kindvriendelijke
hapjes (bv. Zelfgemaakte worstenbroodjes, mini
pizza’s, zalm en spinazie, gezonden kipvingers,
groente taartjes, koekjes,, groentenspies, enz ...)
Maximum aantal kinderen: te bespreken
Duur:2 uur
Kostprijs : op aanvraag

Voor wie gaan Tibo en De Kinderkok aan de slag?
Onze workshops zijn er voor scholen, jeugdwerkingen, jeugdhuizen en jeugddiensten. Maar net
zo goed kun je als familie bij ons terecht voor het
organiseren van workshops voor verjaardagsfeestjes,
tuinfeesten, kinderpartijtjes of andere feestelijkheden. Ook sportclubs en verenigingen zijn van harte
welkom.

Wie zit er achter De Kinderkok?
Veronique is de bezieler achter dit geweldige initiatief. Ze toverde Tibo uit haar koker, bracht een
succesvol kinderboek (WPG Uitgeverij) op de
markt dat in geen tijd uitverkocht was en gaat als
De Kinderkok met de kids aan de slag. Ze immers
niet enkel pedagoog, maar ook een uitstekende hobbykok. Ze was zelfs al te zien in “La Dolce Vita”,
een programma op Vitaya.

Hoe kan ik een workshop reserveren?
Interesse in een workshop en wil je er meer over
weten? Stuur een mailtje naar welkom@tenteo.be
en we contacteren je! Het maximaal aantal deelnemers per workshop ligt op 20.
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