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1.Snoep....mmmm!

Kinderboekenweek!
Aan tafel! Alles over eten en snoep!
Dit boek gaat over snoep.
Het boek gaat er niet over dat veel snoepen
ongezond is.
En ook niet dat het slecht voor je gebit is.
Nee, hoor!
Het gaat over zuurtjes, drop, noga, chocolade,
suikerspinnen, pepermunt, kauwgom en
vreemd snoepgoed.
Het boek vertelt je vooral wat er in snoep zit.
Snoep smakelijk!

3.Drop

Drop! Zwarte tanden en dorst.
Je kunt kiezen tussen de smaken
zoet of zout.
Ook zijn er allerlei vormen.
Denk maar aan beertjes, sleutels,
veters, schoolkrijt en munten.
In alle drop zit het sap van
het zoethout
zoethout.
Zoethout is de wortel van een
plant.
Zoethout geeft aan drop de
dropsmaak.
Ook zit er in drop salmiak.
Dat geeft de zoute smaak aan
drop.
Hoe meer salmiak, hoe zouter de
de salmiak
drop wordt.

de Engelse drop

de dropveter

de dropsleutel

de griotten

de katjesdrop

de honingdrop

het schoolkrijt

de dropmunt

3.Chocolade

Chocolade smelt in je mond, maar
ook in je hand.
Houd je van pure of witte
chocolade of gewoon van melkchocolade?
Chocolade wordt ook gemaakt
van een deel van een plant.
de open cacaovrucht met bonen
Het is het zaad van de plant.
Het is een boon, de cacaoboon
(zeg: kakauwboon).
Die boon wordt fijngemalen.
Zo fijn dat het een soort dikke
pasta wordt.
Van die pasta kun je allerlei
soorten chocolade maken.
Op de volgende bladzijde vind
je allerlei voorbeelden.
de cacaobonen

de pindarots
het paasei

de bonbons

de zoen

de reep

de letter

4.Zuurtjes

Zuurtjes zijn snoepjes waar je op
kunt zuigen.
De naam zuurtje is een beetje
gek, want het snoepje is niet
zuur.
Een zuurtje is juist heel zoet.
Zuurtjes worden gemaakt van
suiker en het sap van een citroen.

de lolly
de zuurstok

de zuurtjes en de lollies

Dat sap is zuur en daarom kregen
ze de naam “zuurtje”.
Zuurtjes plakken en worden
daarom verpakt.
Zuurstokken zijn hele grote
zuurtjes.
Lollies zijn grote zuurtjes op een
stokje.

5.Kauwgom

Op kauwgom kun je lekker
kauwen.
Het is taai als rubber.
Het wordt gemaakt van gom.
Gom is het sap van een boom.
Als het sap droog is, wordt het
taai.
Je doet er suiker bij en geeft er
een smaakje aan van pepermunt.

de kauwgom
de bubbelgum

De gom is het sap uit een boom

Lekker fris! In je mond wordt de
kauwgom zacht door je spuug en
de warmte.
Met bubbelgum kun je lekker
bellen maken.
Met gewone kauwgom lukt dat
niet.
Die is er alleen om op te kauwen.

6.Pepermunt

Pepermunt is een fris en een
beetje een scherp snoepje.
Die scherpe smaak komt niet
door peper.
Er zit geen peper in pepermunt.
Die smaak krijg je door de olie
van de pepermuntplant.

de olie
de pepermuntplant

de pepermunten

De blaadjes van de plant komen in
een stoomketel.
Door de stoom loopt er olie uit de
blaadjes.
Om pepermunten te maken gaat er
ook nog suiker en sap van een boom
in. Net zoals bij kauwgom.

7. De suikerspin

Suikerspinnen zijn zoet en luchtig.
Ze worden gemaakt van warme,
gesmolten suiker met een kleurtje.
De gesmolten suiker gaat in een
bak.
Die bak draait heel hard rond.
In de bak verandert de suiker in
lange draden.
De bak draait hard rond

de suikerspin

Het lijken wel een beetje de draden
van een spinnenweb.
Er wordt een stokje tussen de draden
gestopt.
Alle draden draaien zich om het
stokje heen. Het wordt een grote
harige bal.
Klaar is de suikerspin!

8. Noga

Het snoepgoed noga bestaat al
honderden jaren.
In noga zitten honing, suiker en
noten.
Je hebt witte noga en bruine
noga.
Witte noga is zacht. Er zit geklopt
eiwit in en dat maakt de noga
de witte noga
zachter.
Bruine noga is hard.
Deze noga wordt gemaakt van bruine
suiker.
De suiker wordt gesmolten en wordt later
weer hard.
Bruine noga is daarom hard en
knapperig.
witte noga in chocolade
Witte noga zit vaak in chocolade.

9. Vreemd snoepgoed

In Amerika wordt vreemd snoepgoed
bedacht.
rot
zeep spek peper
gras
Wat dacht je van snoepgoed met
ei
rare smaakjes? Snoep dat smaakt
snoepjes met rare smaakjes
naar gras, zwarte peper, spek, rotte
eieren of zeep.
Of soms bedenkt de maker van
snoep iets waarmee hij de aandacht
trekt.
Het is raar. Natuurlijk wil een echte
snoeper het proeven.
Zo kun je een kleine wc kopen.
In de wc zit zoet poeder. En naast
de wc staat de borstel.
Nou ja, borstel? Het is een dropje
aan een stokje.
wc met een borstel als snoepgoed
Stop hem in de pot en smullen maar.
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