
FREEZE KOKEN, VOOR COOLE KIKKERS. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Luigi, de Italiaanse ijsverkoper, zit met de handen in het haar: zijn gloednieuwe ijsmachine is kapot! Toch 

moet zijn winkel draaiende blijven, dus probeert hij een aantal andere ijskoude bereidingen aan zijn klanten 

te verkopen. Misschien kan jij hem wel helpen om het één en ander te bereiden? 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Glazen, eetlepels en theelepels, vormpjes voor ijsblokjes, rietjes, borden, diepvries. 

 

Ingrediënten: chocoladesaus, melk, vanille-ijs, citroenlimonade, vruchtensappen, bananen, chocolade. 

SPEELIMPULSEN           

Chocolade-ijsdrank (recept voor 1 glas): mix in een glas 2 theelepels chocoladesaus en 2 eetlepels melk. Voeg 1 

eetlepel vanille-ijs toe en roer goed. Voeg dan een 2e eetlepel vanille-ijs toe, zonder te roeren. Voeg als 

laatste de limonade en het ijsklontje toe en roer heel licht. Rietje erin en drinken maar! 

 

Oefta!: Genoemd naar een merk ijspralines maar omwille van copyright van klinkers verandert: de oefta! Schil 

een aantal bananen en snij ze in schijfjes. Laat chocolade 'au-bain-marie' smelten en dompel de stukjes banaan 

in de gesmolten chocolade. Leg ze op een bordje en plaats ongeveer een uurtje in de diepvries. Als ze goed 

bevroren zijn, heb je lekkere banaan-ijspralines! Je kan het ook altijd proberen met andere stukken fruit. 

 

Lekkere ijsblokjes: maak met vers fruit of verschillende siropen allerlei lekkere fruitsappen. Vul vormpjes voor 

ijsblokjes met die vruchtensappen en plaats ze in de diepvries. Eens bevroren, leg dan een paar ijsblokjes in 

een glas en giet er ijskoude melk overheen. Smakelijk? Het zal wel zijn! 

 

Om alles aan de man te brengen kan je misschien wel een go-cart of driewieler omvormen tot een echte 

ijskreemkar? Met bel of irritant muziekje erbij, kan je zo het hele speelplein rondrijden om je waren te 

verkopen. 

BEGELEIDERSTIPS  

Ijsblokjes zijn fijn om mee te spelen op een warme dag. Ongetwijfeld kan je wel een pak spelletjes ermee 

verzinnen om te doen terwijl alles in de diepvries aan het stollen is! Nog een tip: probeer eens om grote 

ijsblokken te maken, best wel verrassend op een warme zomerdag… 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

http://www.materiaalmagazijn.be/
http://www.speelidee.be/

