
 

 
 

kookworkshops waar gezond én lekker hand in hand gaan 

 
 

“Kookworkshop voor kids” 

 
Van 9 tot 15 jaar  

 
Woensdag 28 december 2022 van 10.00h tot 15.00h 

  
 
Zin om samen met vriendjes of vriendinnetjes een kookworkshop te volgen tijdens 

de kerstvakantie? 
Gewoon leuk om samen iets te ondernemen tijdens de vakantie of omdat je graag 

in de keuken vertoeft om allerlei lekkers te maken.  
En misschien maak jij straks met Kerstmis of oudjaar één van de gerechten zelf 
klaar als jullie samen eten met familie en vrienden! 

 
 

Wat maken jullie klaar? 
 

- Tomatensoep met balletjes 

- Quiche waarbij jullie de vulling zelf wat kunnen bepalen  
- Gevulde kipfilet in een jasje van spek, Hasselback aardappelen en een 

rolletje van groene boontjes 
- Appelcrumble met vanille ijs 

 
 
Wat krijg je van Culiza?  

 
- Jullie krijgen van ieder gerecht een volledig uitgewerkt recept en alles wordt 

stap voor stap uitgelegd.  
- De taken worden onderling verdeeld. 
- Onder begeleiding maken jullie samen de gerechten klaar.  

- Samen smullen jullie van de gerechten die jullie zelf bereid hebben. 
- Als er nog restjes zijn dan mogen jullie deze meenemen naar huis. 

 
 
Wat breng je mee? 

 
- Schort, aardappelmesje, snijplankje. 

- Een afsluitbaar bakje voor het geval er nog restjes zijn. 

 

 



Datum: 

- Woensdag 28 december 2022 van 10.00h tot 15.00h  

 

Locatie: Groenten & Fruit Bij Andries – Kiezelstraat 1 – 9968 Bassevelde  

 

Tijd:  

- Vanaf 9.45h ben je van harte welkom. We beginnen stipt om 10.00h 

 

Prijs: 45€ per kookworkshop  

 

Inschrijven: via het contactformulier op de site www.culiza.nl of via 

isabel@culiza.nl. Vermeld duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en leeftijd. 

Indien er allergieën zijn dan graag dit ook vermelden bij de inschrijving. 

Na inschrijving ontvangt u een factuur. Uw betaling geldt als definitieve 

bevestiging van inschrijving. Annuleringen op minder dan 48h voor aanvang 

workshop komen niet in aanmerking voor terugbetaling. 

Heeft u nog vragen? Bel gerust Isabel: +31 6 833 44 692 of isabel@culiza.nl  
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