
Samen oud brood verwerken, denken aan mensen in nood… 

Beste ouder(s) en lieve kinderen 

Misschien zal het de komende tijden wat moeilijker worden om naar de winkel te 
gaan en heb je nog ergens een restje oud brood. Doe dit niet weg, maar gebruik het 
opnieuw om een lekkere maaltijd mee te serveren. Laat de kleuters maar helpen. Zij 
kunnen al heel wat. 

 

Hoe maak je wentelteefjes? 

 
 

 

 
 
Bereidingswijze 
1. Je klopt een ei in een diep bord of je doet het in een diep schaaltje, als je er maar 
voor zorgt dat je het ei goed kunt kloppen. 
2. Doe er wat kaneelpoeder bij(dit is niet verplicht) en melk. 
3. Neem de sneetjes brood en haal deze door het mengsel heen, dat je zojuist hebt 
gemaakt. 
4. Laat het even intrekken. 
5. Het brood is doorweekt, dan kun je boter/olie in de pan doen en de sneetjes in de 
pan bakken. 
6. Let er goed op dat je ze op tijd om gaat draaien zodat ze aan beide kanten lekker 
bruin zijn. 
 
Tips voor Wentelteefjes 
De wentelteefjes kun je op verschillende manieren serveren. Je kunt er 
bastaardsuiker bij eten, of kaneel, je kunt ze ook eten met jam. Het is een kwestie van 
smaak. Als je de wentelteefjes klaar hebt kun je een en ander op tafel zetten en dan 
bij ieder sneetje wat anders proberen. Dan heb je snel in de gaten hoe je en je 
kinderen de wentelteefjes zelf het lekkerste vindt om te eten. 
 
Koken met restjes eten 
Van restjes rauwe groenten uit de groentesla bijv. paprika, ui, prei, courgette, wortel 
kan je makkelijk gemengde geroosterde groente uit de oven maken of samen met een 
bouillonblokje kan je er ook groentesoep van maken. 
 
Een weetje… Too-good-to-go 
Met het initiatief 'too-good-to-go' bieden winkels en restaurants verse producten aan 
die de volgende dag niet meer gebruikt en/of verkocht mogen worden. 
"Ieder jaar wordt wereldwijd een derde van al het geproduceerde voedsel 



weggegooid. Dat is zonde! Bij Too Good To Go willen we een einde te maken aan 
voedselverspilling. Dankzij Too Good To Go zijn al miljoenen maaltijden gered!  
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