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Materiaal
BENODIGDHEDEN (VOOR ..... PERSONEN)
Ingrediënten

I! d" smaa# valle!
NAAM GERECHT

Duid de bereidingstijd aan voor jouw gerecht

< 10 minuten 10-30 min 30-60 min 1-2 uur > 2 uur

WAT HOEVEELHEID

Bv. eieren, melk,...

WAT

Bv. klopper, ovenschaal, taartvorm…
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BEREIDING
Geef stap per stap aan wat er moet gebeuren bij de bereiding van jouw gerecht:
 

TROEVEN VAN MIJN RECEPT
Vul hieronder in wat de troeven zijn van jouw gerecht.
Bv. vitaminen, calcium…
1. 
2. 
3. 
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