
MELKHUISJE DE MELKSNOR. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Richt een lokaal in tot een gezellig melkhuisje (veel witte doeken, een koe, reclame voor allerlei 

melkproducten, ...). In het melkhuisje is er een echte melkboer aanwezig (witte schort, witte handschoenen, 

melksnor ...). 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Benodigheden staan bij de verschillende onderdelen. 

SPEELIMPULSEN           

Fruitige tutti-frutti 

Benodigdheden (1 pers): 1/4 appel - 1/4 peer - 1/2 abrikoos - 1 glas koude melk - (1 koffielepel suiker) 

Bereiding: Snijd de vruchten in stukjes, voeg melk en suiker toe, en mix het geheel schuimig. Heel koel 

opdienen! 

Smoothie met peer 

Benodigdheden (1 pers): 1 grote, rijpe peer - 1 1/2 deciliter koude melk 

Bereiding: Snijd de peer in vieren. Schil de parten en snijd het klokhuis eruit. Snijd in 

stukjes en leg ze in een bakje 1 uur in de diepvries. Doe de stukjes peer in een mengbeker en schenk de melk 

erbij. Mix tot een schuimig drankje. Schenk in een glas met een lange lepel erbij. 

Milkshake van aardbeien en frambozen: 

Benodigdheden (4 pers): 2 grote bollen vanille-ijs, 150 gram aardbeien, 100 gram frambozen, 100 gram suiker, 

125 ml melk 

Bereiding: Was het fruit en doe alle ingrediënten in de blender. Laat alles een minuut mixen tot je een 

milkshake hebt. Verdeel de milkshake over longdrinkglazen. Als versiering kan je er een muntblaadje en wat 

aardbeitjes of ander rood fruit bij schikken. 

Milshake van chocolade: 

Benodigdheden (4 pers): 2 liter melk, 300 gram chocolade, cacaopoeder of chocoladeschilfertjes, 8 eetlepels 

poedersuiker. 

Bereiding: Laat de chocolade smelten in een beetje melk, even laten afkoelen. Voeg de rest van de melk en de 

suiker toe. Mix het geheel schuimig Koel goed af en giet in de glazen en bestrooi met een beetje cacao of 

chocoladeschilfertjes. 

Ijs maken: 

Benodigdheden: 250gr suiker - 8 eigelen - 1 liter volle melk - 1 vanillestok 

Bereiding: Mix eigelen met suiker tot schuimige massa. Snij de vanillestok open, doe hem in de melk en breng 

deze aan de kook. Giet de melk op het eierschuim. Doe het geheel terug in de pot en vaneer (roer constant 

met een houten lepel op een zacht vuurtje tot het gebonden is). Het geheel mag zeker niet koken. Wanneer de 

massa gebonden is, van het vuur halen en de pot in een bodem water in de gootsteen zetten. Giet het mengsel 

in de ijsmachine. 

BEGELEIDERSTIPS  

In hetzelfde thema kan je ook fantasie-elementen inbouwen. Jullie zijn de melkmannetjes en door melk te 

drinken, krijgen jullie extra krachten. Voorzie wat krachtpatser-testjes in het melkhuisje. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

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

