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Het SmaakPretpark

een koe vier magen heeft? Het voedsel komt eerst in de pens,
de grootste maag van de koe. Als de pens vol is komt het voedsel
in kleine stukjes terug in de mond, zodat de koe het kan herkauwen.
Het herkauwde voedsel wordt verder verteerd in de netmaag.
In de boekmaag wordt het vocht uit het voedsel gehaald.
Als laatste wordt het voedsel in de lebmaag zó fijngemaakt,
dat het in de darmen kan worden opgenomen. Via de darmen
worden alle belangrijke voedingsstoffen in het bloed opgenomen
en door het lichaam gevoerd. Deze voedingsstoffen komen ook
in de uier, waar de melk wordt gevormd.

Weet jij waar mijn melk blijft?
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Het SmaakPretpark is een kinderkookboek met
smaakproefjes, attracties, spelletjes, recepten,
weetjes en puur kookplezier. Zo is er het Bordspel
waarbij je smaakpapillen tot het uiterste worden
geprikkeld. Met de GroentePuzzel leer je van alles
over groente, en een testje laat zien dat azijn
sterker is dan olie. Kortom, in het SmaakPretpark
kun je een heleboel verrassende dingen beleven.
(Prijs 14,95 euro, 144 pagina’s, ISBN: 9789021546742)

Wist je dat ...

Boerenkaassoep met mosterd en prei
Voor 4 personen
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Bak de prei ± 5 minuten in de
boter.
Voeg de fijne mosterd toe en
warm die 2-3 minuten mee.
Doe de kippenbouillon erbij
en laat alles ± 20 minuten
zachtjes koken.
Pureer de soep met een
staafmixer.
Voeg de slagroom toe en
breng de soep weer aan
de kook.
Roer de Boerenkaas erdoor
en laat deze in de soep
smelten.
Breng op smaak met zout en
peper.
Roer vlak voor het eten de
grove mosterd erdoor.
Versier de soep met ringen
lente-ui.
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