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Kinderen
aan de

koo
Op menig sint-verlanglijstje prijkt tegenwoordig een kinderkeukenmachine. Er is er zelfs
één genomineerd voor speelgoed van het jaar.
Noa (9) en Luca (7) nemen de proef op de som.
Tekst: Annet de Groot Foto’s: Joost Hoving

‘J

aaaa! Joepie!” Het verzoek om de speelgoedkeukenapparatuur
Let’s Cook van speelgoedfabrikant Goliath
uit te proberen, valt
overduidelijk in goede
aarde bij gelegenheidstestpanel
Noa (9) en Luca (7). ,,Die Chips
Maker had ik al op mijn verlanglijstje voor Sinterklaas gezet,’’ roept
Luca glunderend.
De Let’s Cook Chips Maker belooft een smulfestijn: ‘Ontdek de
echte smaak van chips. Met deze
machine kunnen kinderen hun
eigen chips maken.’ Adviesprijs:
22,99 euro. ,,Konden we altijd maar
alles testen wat op het lijstje staat,’’
verzucht Luca. ,,Dan weet je zeker
dat je leuk speelgoed krijgt.’’
Noa had haar oog juist laten vallen op de Chocolate Rotator. ‘Leuk
en lekker,’ volgens de folder. ‘Een

bij het C-woord. ,,Chocola vind ik
écht lekker.’’
‘Let’s Cook leert kinderen gezond, lekker en grappig eten
maken,’ aldus de begeleidende
tekst. ‘Heerlijke smoothies, chocolade, ijs en chips.’ Lekker, dat klopt
wel zo te zien, maar gezond? Chips?
Chocolade? IJs?
Luca en Noa testen drie apparaten. Voordat ze aan de chips en de
chocolade mogen, gaan ze eerst aan
de slag met de Fruit Factory.
‘Heerlijke fruit- of vruchtensorbets
om van te smullen. Adviesprijs:
29,99 euro.’ De kinderblender met
bijbehorende ijsvormpjes is genomineerd voor Speelgoed van het
Jaar 2012.
Voordat de meisjes aan de slag
kunnen, moeten eerst de volwassenen eraan geloven. Er moeten
boodschappen worden gedaan. Het
is niet moeilijk om de basisingre-
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Gelegenheidspan
magische molen helpt je om lekkere chocolade en bonbons te
maken in allerlei verrassende vormen. Adviesprijs: 27,99 euro.’ Ook
Luca’s ogen beginnen te glimmen

diënten voor de Chips Maker en de
Fruit Factory aan te schaffen: de
handleiding is meteen een minireceptenboekje, waarin gezonde ingrediënten als fruit, melk en yoghurt worden gebruikt.
De dozen zien er
uitnodigend uit, Luca
en Noa willen nu wel
eens beginnen. Net op
tijd zien we op de onderkant van de doos
staan dat voor de
Fruit Factory batterijen nodig zijn. Helaas geen oplaadbare
penlights, maar dikke

Fruit Factory
Vanwege de
messen kan
het deksel niet
van de blender. Het fruit
moet door de
schenktuit.

C-batterijen. Bovendien moet het
luikje met een schroevendraaiertje
worden geopend, dat net nu niet op
zijn plek ligt…
Terwijl de meisjes de aardbeien
en de frambozen snijden (daar zijn
ze groot genoeg voor, bovendien, er
zijn volwassenen bij), racet oma
snel naar de doe-het-zelfzaak. Luca
en Noa nemen het snijden serieus:
,,Sommige stukjes aardbei zijn zo
klein als een kleine framboos,” legt
Luca uit.
Het snijwerk blijkt niet vergeefs:
om veiligheidsredenen (de messen!) kan het deksel niet van de
blender en moet het fruit door de
schenktuit. En daarvoor moeten de
fruitstukjes inderdaad piepklein
zijn. De batterijen (11 euro voor vier
stuks) zijn inmiddels in huis, het
apparaat kan in elkaar gezet.
Als de melk en de yoghurt erbij
zijn geschonken, zit de mengbeker
aardig vol. Daardoor mengt hij niet
echt soepel. De meisjes hebben

Chocolate

