Doeblad Maak een verrassing
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sun is op moos Elisa van Spronsen

Sun is op Moos. Dus maakt ze iets voor hem.
Ze bakt koekjes. Ze speelt voor hem op haar fluit.
En ze maakt een brief met veel liefs.
Wie vind jij heel lief? Je vriend, je zus, je papa of de buuf?
Doe net als Sun en verras hem of haar.
Met koekjes en een brief vol liefs.
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Maak eerst het deeg voor de koekjes.
Nodig voor het deeg:
• 125 gram boter
• 175 gram suiker
• zakje vanillesuiker
• 1 ei
• 275 gram bloem
• halve theelepel bakpoeder
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Doe de boter en suiker in een kom. Meng 5 minuten tot het zacht en romig is.
Roer dan het ei erdoor. En voeg de bloem en bakpoeder toe. Leg het deeg een
half uur in de koelkast.
Rol het deeg uit met een deegroller. Steek met vormpjes of met een glas koekjes
uit het deeg. Leg ze op een ingevette bakplaat. Bak de koekjes 10 minuten op
200 °C.

Staan de koekjes in de oven? Ga dan aan de slag met je brief.
Maak die net als Sun in de vorm van een hart.
• Trek met potlood het hart over op een vel papier. Knip het uit.
• Schrijf er iets liefs op met je mooiste pen.
Wat is er zo lief aan hem of haar?
Of wat voor leuks wil je graag samen doen?
• Versier je brief.
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Zijn de koekjes klaar? Proef er eerst een.
Smaakt het zoet? Dan is het goed!
Stop de koekjes in een blik of doos.
Of doe ze in een mooi servet.

Verras je lief met de koekjes en de brief!
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