
 

Modderpudding 
Zelf pudding maken met gezonde ingrediënten

Deze modderpudding wordt niet gemaakt van water en aarde, maar deze pudding kun je 

eten én is ook nog eens super lekker en gezond.

Duratie : 15 minuten

Voorbereidingstijd : n.v.t

Ontwikkeling : • Cognitieve ontwikkeling: Getallen

• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek, 

Sensomotorische ontwikkeling

Doelgroep : Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-

12 jaar

Soort activiteit : Eten en drinken

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 

kinderen

• 1 avocado

• 1 rijpe banaan, hoe meer bruine 

plekjes hoe beter!

• 50 ml kokosmelk

• handje blauwe bessen

• 50 gram cacao

• blender (of een kom met een 

mixer)

• bakjes om de pudding in te doen

• koelkast

• lepels

• decoratie voor op de pudding

•  bijvoorbeeld blauwe bessen / 

kokosschaafsel / schaafsel van 

pure chocolade 

Wat heb je nodig?
Voor ongeveer 4 bakjes heb je het volgende nodig

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Stimuleer verschillende ontwikkelingsgebieden tijdens deze activiteit. Met de fijne motoriek probeert het kind de 

ingrediënten in de blender te doen en het mengsel in de bakjes te scheppen. Laat het kind de verschillende ingrediënten 

voelen en evt. proeven. Zo stimuleer je de sensomotorische ontwikkeling. Overleg samen hoeveel fruit en/of decoratie jullie 

nodig hebben en tel dit samen (cognitieve ontwikkeling).

Hoe betrek je de kinderen bij deze activiteit?
Samen in de keuken bezig zijn is natuurlijk hartstikke leuk! Grijp de mogelijkheid aan om écht samen een lekker 

tussendoortje te maken, zonder dat je zelf (te) veel voorbereid. Het is juist heel erg belangrijk en leerzaam voor kinderen om 

actief deel te nemen aan activiteiten, zodat ze het écht zelf hebben gemaakt. Bovendien zorgt dit voor voldoende 

gespreksstof! Vraag de kinderen bijvoorbeeld: "Hebben jullie eerder al eens iets zelf gemaakt? Wat vinden jullie lekker om te 

maken? Wat moest je toen doen? Wat had je nodig?" Enzovoorts.

Betrek de kinderen bij het gehele proces: de voorbereiding, uitvoering en de afsluiting. Laat ze helpen met het boodschappen 

doen en/of het verzamelen van de benodigdheden, praat met elkaar over de ingrediënten die er in zullen komen. Helpen met 

opruimen en afwassen hoort er natuurlijk ook gewoon bij! Super gezellig en leerzaam. 

Tip vooraf
Houd er rekening mee dat de pudding eerst een uur in de koelkast moet, voordat je het kunt eten.

 



 

Aan de slag!
• Alle ingrediënten (behalve de decoratie) mogen in de blender. Laat de blender draaien tot alle ingrediënten gemengd 

zijn tot een glad mengsel. Heb je geen blender? Gebruik dan een mixer om de ingrediënten te mengen.

• Vul vervolgens de bakjes met het mengsel en zet ze ongeveer een uur in de koelkast, zodat ze goed koud kunnen 

worden.

• Haal na een uur de pudding uit de koelkast en versier de pudding met blauwe bessen, pure chocolade of 

kokosschaafsel. 

 


