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Voor een speciale editie en grote orders van Sunny Good Food, kunt u contact opnemen 
met onze sales afdeling via info@sunnygoodfood.nl. 

Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in 
een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door middel van druk, fotokopie, opnamen, microfilm 
of op enige andere manier, door welk ander medium dan ook, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.

Aan de inhoud, samenstelling en productie van Sunny Good Food is alle zorg besteed. 
Bij het gebruik van dit boek door kinderen moeten begeleiding en toezicht vanzelfsprekend 
in overeenstemming zijn met de leeftijd, kennis en ervaring van de kinderen. 
De betrokkenen bij de totstandkoming van deze uitgave zijn niet aansprakelijk voor 
eventuele schade als gevolg van de kook- en spelactiviteiten.
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WAAR KOM JE 
SUNNY TEGEN

Sunny heeft groen geluk
Sunny plukt de dag

Sunny in Mexico
Sunny en de regenboog

Sunny’s soep pistou
Sunny en de hemelse hummus

Sunny bakt kraakverse crackers
Sunny in de wolken

Sunny in de boomgaard
Sunny lest de dorst

 Sunny en zijn vrolijke vriendjes
Sunny kiest oranje boven

Sunny in de diepe zee
Sunny speelt in het zand

 Sunny bakt hartige cake
Sunny gaat schuitje varen
Sunny’s zoete bommetjes

Sunny food for sunny days

Sunny maakt een schort
Sunny zoekt de verschillen
Sunny in het tomatendoolhof
Zaai, groei, bloei met Sunny
Kijk in de buik van Sunny
Keukenspeelkwartier met Sunny
Sunny raadt de zaden en granen
Sunny groet de zon
Het Sunny flessenspel
Sunny diploma

SUNNY SPEELT

SUNNY KOOKT
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Avocado’s groeien aan een boom. 
Als je goed kijkt, zie je een puntje op 
de avocado waar het steeltje heeft 
gezeten. Kun jij deze vinden?
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Sunny in
Mexico
- 1 schaaltje -

prakken maar  

vruchtvlees van

2 avocado’s

1/2  fijn gesneden ui

sap van een1/2 limoen

1 handje fijngesneden koriander

1 tomaat in kleine stukjes
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Sunny in het
tomatendoolhof

Oh nee, de witte vliegt dwaalt rond, neusrot ligt op de 
loer en schimmels springen erop los! Leid jij het 

tomatenplantje langs water, warmte, licht en insecten 
naar Sunny de tomaat? 

START

FINISH
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Sunny in het
tomatendoolhof

Oh nee, de witte vliegt dwaalt rond, neusrot ligt op de 
loer en schimmels springen erop los! Leid jij het 

tomatenplantje langs water, warmte, licht en insecten 
naar Sunny de tomaat? 

START

FINISH

27



48

Quinoa korrels lijken erg op graankorrels, 
maar zijn het niet! Op de volgende 
bladzijde laat Sunny zien welke graan- en 
zaadsoorten er nog meer zijn en waar ze 
aan groeien. Raad jij ze allemaal?
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Sunny speelt
in het zand

2 zoete aardappelen

en 2 pastinaken,

geschild en in stukjes

200 gram
kikkererwten,
uitgelekt en
opgewarmd

scheutje
olijfolie

2 handjes 
fijngesneden
 peterselie

10 gedroogde 

tomaatjes in reepjes

15 gehalveerde 
kerstomaatjes

- 1 saladeschaal -

Kikkererwten

20 min
stomen

mengen met:

400 gram 

gekookte quinoa

Quinoa

olijfolie
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Wist je dat watermeloenen gemiddeld 
2 tot 3 kilo wegen, maar dat er ook 
soorten zijn die meer dan 10 kilo 
kunnen wegen?
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Sunny gaat
schuitje varen

50 grampompoenpitten

2 handjes gesneden munt

2 winterpenen en een 1/2 bloemkool,

zeer fijngehakt 1/2 watermeloen, uitgehold

en vruchtvlees in stukjes

scheutje olijfolie

- 1 boot voor 4 matrozen -

olijfolie
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Hieperdepiep hoera! Deel deze zoete en vrolijke 
bommetjes uit als traktatie. Of zouden opa en 
oma dit lekker vinden op je verjaardagsfeestje?
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Sunny’s zoete
bommetjes
- 1 bonbonschaaltje -

10 verse dadels zonder pit en 

10 gedroogde abrikozen

tahin, pindakaas ofamandelpasta

maanzaad

kokosrasp

fijngehakte

pistachenootjes

1. insmeren

2. dippen

Pindak
aas

Tahin
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Hello sunshine! 

Ben jij klaar om met Sunny op kookavontuur te gaan en een 
geweldige kleine chef in de keuken te worden? Wat ga je 

vandaag maken? Regenboogjes, zoete bommetjes of het oranje 
boven diner? Help jij Sunny met roeren, kneden en mixen?

Zit het eten in de oven of heb je even pauze? Loop dan door het 
tomatendoolhof, kijk in de buik van Sunny of speel het Sunny 
flessenspel. Ontdek, proef en kook de sterren van de hemel.

Samen koken was nog nooit zo leuk!

www.sunnygoodfood.nl

voor
kinderen

van 2 tot 8
jaar

9 789090 315935


