Mueslirepen
Gezonde mueslirepen maken die energie geven
Echte energiebronnen zijn deze repen. Heerlijk met noten en zaden bakken we ze in de
oven.
Duratie

:

45 minuten

Voorbereidingstijd

:

5 minuten

Ontwikkelingsgebied

:

Motorische ontwikkeling

Doelgroep

:

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, Groep meer dan 10 kinderen

Wat gaan we doen?
We maken zelf mueslirepen. Deze repen geven veel energie. Het is extra leuk wanneer je deze repen maakt en daarna een
"survival" of sportactiviteit inplant.

Wat heb je nodig?
Voor 5 mueslirepen
Basisingrediënten

• bakpapier

• 90 gram havermout

• ovenwanten

• 2 rijpe bananen

• mes

• 2 eetlepels lijnzaad of chiazaad

• weegschaal

Keukenbenodigdheden

Andere toevoegingen

• vorken

• 1 eetlepel kaneel

• mengkom

• een handje noten

• cakevorm

• 1 theelepel vanille-extract
• handje rozijnen

Aan de slag!
De basisingrediënten zijn noodzakelijk voor de repen. De andere toevoegingen zijn voorbeelden, hebben jullie zin in wat
anders, dan kan dat natuurlijk ook.

• Verwarm de oven voor op 180 graden.
• Laat de kinderen de toevoegingen kiezen of verzamel samen de toevoegingen van de lijst. De kinderen kunnen nu de
havermout afwegen. Meng nu de havermout, het zaad, noten, rozijnen en kaneel. De hoeveelheid noten en rozijnen
kunnen de kinderen zelf bepalen.
• Pak een andere schaal en laat de kinderen hier de bananen in stukjes in doen. Dit kunnen ze gewoon doen door de
bananen in stukjes te breken en vervolgens te prakken met vorken. Voeg een klein scheutje vanille-extract toe en
zorg dat alles goed door elkaar geroerd wordt.
• Voeg nu het havermout-mengsel toe aan het banaanmengsel en kneed tot 1 geheel.

• Een aantal andere kinderen kunnen het cakeblik bekleden met bakpapier. Het mag een beetje aan de randen
oversteken. Hiermee kunnen de muesli-repen makkelijker uit de vorm gehaald worden.
• Het mengsel kan nu in de cakevorm gestort worden. Zorg dat alles goed aangedrukt wordt door de kinderen. Check
het even voordat je het in de oven zet en druk eventueel zelf nog extra stevig aan, zodat de repen later niet uit elkaar
vallen.
• Geef een van de oudere kinderen nu de ovenwanten en laat hem of haar het cakeblik in de oven zetten. De oven kan
nu ingesteld worden op 30 minuten.
• Als het klaar is kan de vorm uit de oven gehaald worden. Haal gelijk de muesli-reep uit het cakeblik, met behulp van
het bakpapier. Snijd gelijk repen uit het muesli-mengsel omdat het nu nog warm is. Als het is afgekoeld en opgestijfd
is dan kun je er eigenlijk geen goede repen meer van snijden.
• Laat eventueel de repen nog afkoelen voor het eten en bewaar in een luchtdichte trommel de repen. Je kunt de repen
zeker een paar dagen bewaren maar ze worden wel wat zachter.

Bron
• https:/
/www.glowofbeauty.nl/het-perfecte-tussendoortje-de-healthy-mueslibar/

