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KinderMoestuin 
voor Junior Kookliefhebbers

Kweek je eigen groenten,  
kruiden en eetbare bloemen 
en bereid daarmee heerlijke 

gerechtjes

De KinderMoestuin is eerlijk en groen 

geproduceerd met respect voor mens en natuur
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Voorwoord

De Kinderkooktuin Gerei uit De Bilt ontwikkelt educatieve  
producten voor kinderen van 4-12 jaar op het gebied 
van moestuinieren en koken. Eén van die producten is  
De KinderMoestuin’. Met dit moestuinpakket kunnen kinderen op 
een speelse en toegankelijke manier kennismaken met de basis 
van moestuinieren en koken. Jonge kinderen moeten natuurlijk 
wel begeleid worden door een volwassene.  

Door zelf een kleine moestuin te beginnen ontdek je als kind 
stapje voor stapje waar je eten vandaan komt. Niet uit een 
pakje of zakje uit de supermarkt, maar uit de grond! Ook leer 
je dat het even kan duren voordat je kunt oogsten. En dat je 
de plantjes goed moet verzorgen. Een eigen moestuintje maakt 
je bovendien bewust van wat je eet. Belangrijk als je gezond 
wil leven! 

Het is erg leerzaam om te zien hoe de plantjes zich ontwikkelen. 
En als alles goed gaat, komt het moment om te oogsten. Een 
bijzonder moment: je eigen groentes plukken en proeven en  
verschillende smaken ontdekken. 

Alles mag en niets moet. Het wordt een echt smaakfestijn!
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Het KinderMoestuin totaalpakket bevat de volgende onderdelen:
• een vrolijk gekleurde jute tas
• een jute plantzak van 100x40x40cm
• het KinderMoestuin Werkboek 
• een setje biologische zaden 
• plantenstekers in de vorm van houten vorken 
• receptenkaarten
• enkele biologische ingrediënten om de recepten mee klaar 

te maken

Tip
Lees vóórdat je aan de slag gaat eerst het werkboek goed 
door. Hierin vind je de nodige basisinformatie en allerlei 
praktische tips en trucs voor zaaien, oogsten, koken en  
gezond eten. 
Hoe je de zaadjes in jouw pakket precies moet zaaien, lees je 
in de Thema Handleiding. 

Speciaal voor oudere kinderen geeft het werkboek ook  
informatie over onderwerpen die te maken hebben met  
natuur & milieu, duurzaamheid en eerlijke handel. 

Keus uit 7 smakelijke thema’s.
De KinderMoestuin is er in zeven 
verschillende thema’s, elk met de 
bijbehorende zaden en recepten. 
• Pasta Pesto
• Soep en Stamppot
• Groentenfriet en chips met dip
• Zoete Koek en Taart
• Pizza en Hartige Taart
• High Tea met bloemen en kruiden
• Sushi van groenten en tempura

Totaal en deelpakketten!
Naast het totaal pakket kun je ook het deelpakket zonder 
plantzak bestellen. Daarnaast is ook het KinderMoestuin  
Werkboek los te bestellen. 
1. Totaal pakket: grote vrolijk gekleurde jute tas, jute 

plantzak, biologische ingrediënten, KinderMoestuin  
Werkboek, zaden, plantenstekers, receptenkaarten,  
themahandleiding

2. Deelpakket: vrolijke jute tas, biologische ingrediënten, 
KinderMoestuin Werkboek, zaden, plantenstekers,  
receptenkaarten, themahandleiding

3. KinderMoestuin Werkboek: zaden, plantenstekers,  
receptenkaarten, themahandleiding

Over De KinderMoestuin

Lees verderop in het werkboek 
bij het hoofdstuk 

Achtergrondinformatie 
meer over jute.

De jute tas kun je als schooltas gebruiken of je 

bewaart je moestuin- of kookspullen hierin.
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Je eigen moestuintje 
in 8 stappen

Je eigen groentes kweken? Dat kan in deze jute plantzak. Hoe? 
Dat leggen we je uit in acht stappen. 

Ook leer je hoe je zelf heerlijk eten kunt maken van alles 
wat je zelf in je moestuintje hebt gekweekt. Groentenfriet en 
chips met een dipsausje bijvoorbeeld. Of zoete koek en taart. 
Jammie… dat wordt smullen! 

Krijg je al lekkere trek? 
Volg de 8 stappen op de voet en het komt helemaal goed. 

Stap 1: kijk wat er in je tas zit 
Maak gauw je KinderMoestuin-tas open en controleer of alles 
er in zit. Dit moet je in het totaalpakket vinden:

1. Een jute plantzak met vier vakken waarin je kunt zaaien.
2. Vier pakjes met verschillende zaden van groenten, kruiden 

of eetbare bloemen.
3. Vier houten plantenstekers in de vorm van een houten vork.
4. Verschillende receptenkaarten. 
5. De themahandleiding met zaai- en oogstinstructies.
6. Een werkboek met weetjes, tips en goede raad. 
7. Een paar ingrediënten om de gerechten uit jouw  

Kindermoestuin te maken.

Klopt het? Mooi zo! Je kunt nu bijna aan de slag. Want in 
jouw tas zit NIET ALLES wat je nodig hebt. Een belangrijk  
onderdeel moet je nog zelf kopen. 

Tijd voor stap 2!

Je moet even geduld hebben, 

maar straks kun je ook 

aan de slag!


