
 

Dagelijkse CHIRO kost 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MADE WITH 



Het lijken toch allemaal magiërs hé, onze cookies. Op kamp toveren ze iedere dag een 

lekkere maaltijd op je bord zodat je steeds met een volle maag kan spelen. Zou het niet fijn 

zijn om een beetje van deze magie in huis te halen om zo de lekkerste chiro gerechten zelf 

te kunnen maken? Ja he! Awel, dat dacht de leiding dus ook. Daarom hebben we enkele 

chiro klassiekers neergeschreven in onze eerste chiro kookboek! 

 

✰ Wortelpuree met baksosis  

Als er nu één gerecht is dat heel het chirokamp kan beschrijven, dan zal het toch wel baksosis zijn! 
Simpel te maken en toch oh zo lekker. Dit legendarisch hoofdgerecht was al het lievelings eten van 
de grondleggers van onze chiro en het recept gaat dan ook al jaren mee!  
Eigenlijk wordt de bereiding al uitgelegd in de naam van het gerecht: bak sosis. Ga naar de winkel of 
de beenhouwer en koop er genoeg sneetjes baksosis (ook wel boterhamworst genoemd). Maak een 
sneetje in elk lapje en gooi het in de pan. Gebruik heel wat boter en wacht op die mooie goud-
bruinige kleur. Elke chirovedet zal meteen herkennen wanneer het vleesje klaar is! 
Baksosis kan met heel wat gecombineerd worden maar wij van de leiding zullen steeds pekesstoemp 

(ook wel wortelpuree genoemd) kiezen! Pekestoemp met babsosis is DE manier om het kamp in huis 

te halen! 

 

✰ Hambies ( de combinatie tussen hamburgers en ambiance)  

Het is weer die tijd van het jaar. Er staat een reusachtig springkasteel voor ons heem en er wordt 

weer topmuziek gespeeld. Je hebt al je vrienden en vriendinnen uitgenodigd en samen zijn jullie klaar 

voor een topdag vol spelletjes! Je speelt het ene top spel na het andere en plots zegt je leiding “Tis 

tijd!”. Voor je het weet vliegen je schoenen door de lucht en ben je aan het racen op het 

springkasteel. Een tijdje later ben je helemaal moe en is er maar één ding dat de dag compleet 

maakt: Nen hambie! Je neemt een grote beet uit je hamburger en ondertussen dans je stiekem op de 

beste muziek van deze tijd.  

Hoe komt het toch dat een hamburger op de chiro anders smaakt als degene thuis of van het frituur. 

Awel, we zullen het eens snel vertellen. 

 

✰ Rijstpap  

Het is weer etenstijd op kamp en je hebt je soep net opgeslurpt. De kookploeg geeft een seintje om 

het hoofdgerecht te gaan halen en alle leiding sprinten richting de keuken! Welk topgerechtje gaat er 

nu op de plateau staan? De leiding zet het eten neer en je bekijkt alles zeer grondig. Alles ziet er ook 

heel lekker uit maar er is één ding dat niet klopt, er staat bruine suiker tussen de patatten en de sla. 

De leiding heeft al iets te veel meegenomen en dat kan maar één ding betekenen! Bruine suiker 

hoort natuurlijk bij het nagerecht en dan blijft er nog maar één optie over: RIJSTPAP! Voor je je 

gouden lepeltje klaarneemt, zal je eerst even de volgende instructies moeten volgen.  

 

 



✰ Bananenmilkshake  

Je familie is al de hele dag aan het strijden tegen de andere groepen en even tussen jou en mij, het 
ziet er niet zo goed uit, je familie heeft nog niet de kans gehad om de eerste plaats te bemachtigen… 
Daarbovenop is het weer veel te warm, je bent al tot het uiterste gegaan in de ruige spelen en het 
stof plakt tegen je lijf. Geen zorgen, ook hier komen de cookies je helpen! Er wordt plots vanuit de 
keuken op een pot geklopt en je ziet de kookploeg helden naar buiten paraderen met ieders twee 
kannen fris, vers en super lekkere bananenmilkshake. Één slokje van deze tover drank en je voelt je 
sterker dan ooit! Deze nieuwe frisse energie zorgt ervoor dat je je familie op je schouders neemt en 
zo naar de eerste plaats draagt. 
 

✰ Gele puddingpap  

Stel je voor: het is mooi weer en je speelt heel de dag door. In de voormiddag speel je wat 
balspelletjes, in de namiddag ga je eens fietsen en ’s avonds maak je een grote mooie tekening om 
op te hangen in de living. Je bent altijd actief bezig en plots kijk je naar de klok en zie je dat het tijd is 
om te gaan slapen… Het lijkt wel een chirokamp maar om deze vergelijking compleet te maken, mis 
je nog één ding vlak voor je in bed kruipt. Die lekkere gele puddingpap die er steeds voor zorgt dat je 

meteen slaapt! Deze laatste zin is misschien ook wel zeer interessant voor de ouders       

 

✰ Chocomousse 

De diensten zijn net achter de rug en je mag eindelijk weer met je leiding gaan spelen. Je staat te 

popelen om het volgende spel te weten en dan zie je plots blinddoeken en het lang touw liggen… 

Potvolkoffie, dropping aan zeel… En dat betekent natuurlijk het begin van een vettige dag! Heel de 

dag modderschuiven, aardappel vissen of honkbal met water en bloem! De middag komt eraan en de 

leiding haalt een tuinslang boven om alle viezigheid af te spoelen. Terwijl je bibbert door het koude 

water probeer je aan iets leuk te denken zoals het eten dat er bijna aankomt. De goden zijn ons goed 

gezind en de kookploeg heeft al nagerecht chocomousse voorzien! Wil je ons geheim ingrediënt 

weten om elke chocomousse tien keer beter te maken? Eet het zonder je handen te gebruiken en 

maak de vettige dag compleet! 

 

✰ Bivakchoco en gemetste muur 

Dit chiro kookboek leek de perfecte kans om het recept van deze gerechten te bemachtigen he? Wat 

jammer… Ik vrees dat je nog tot juli zal moeten wachten om weer te kunnen genieten van de smaak 

        

 

 

 

 



5 dingen die elke kok moet weten  

 

 

 

 

 

 

 

 

Draag een schort om 
je kleren schoon te 
houden. Doe je haar 
eventueel in een 
staart om te 
voorkomen dat er haar 
in je gerecht valt.   

Was je handen met 
water en zeep!  

Lees altijd het hele recept, samen met een volwassene. 
Zoek uit of een van je gasten allergisch is voor een van de 
ingrediënten en zoek indien nodig een alternatief. Verzamel 
alle ingrediënten en benodigdheden.  

Wees altijd 
voorzichtig en vraag 
hulp aan een 
volwassene!  

Laat een keuken schoon achter 
als je klaar bent. Was alles af en 
berg alles netjes weer op.    



✰ ✰ ✰ Wortelpuree met baksosis ✰ ✰ ✰ 
 

4 personen             30’  Hoofdgerecht 

    

Ingrediënten 

  

 

 

 
 

 

 

 

--- voor de wortelpuree --- 

 8 grote wortelen 

 3 aardappelen (bintjes) 

 zout en peper 

 nootmuskaat 

 1 el volle room 

 klontje boter 

 

--- baksosis --- 

 Genoeg sneetjes baksosis (boterhamworst) 

1. Snij de wortelen en 

aardappelen in gelijke stukjes 

en doe in een kookpot.  

 

2. Zet onder met gezouten 

water en laat koken tot ze 

gaar zijn. Ongeveer 20 

minuten. 

 

3. Giet af en zet nog even op het vuur om uit 

te drogen. Passeer door een passe-vite. 

 

4. Giet de room erbij en voeg de boter toe. 
Kruid met peper, zout, nootmuskaat en 
groentebouillon. Meng alles. 
 

 

5. Verhit de pan met een beetje 
boter en bak de baksosis.  
 

 

6. Schep alles op 
een bord en 
smakelijk eten!   
 

 

https://koken.vtm.be/ingredienten/wortel
https://koken.vtm.be/ingredienten/muskaatnoot
https://koken.vtm.be/ingredienten/boter


✰ ✰ ✰ Hambies ✰ ✰ ✰ 

 

 

Ingrediënten 
 Pistolets  

 Hamburgs 

 Ajuin 

 Sausjes (mayonaise, ketchup,…)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     4 personen   20’     Hoofdgerecht  

1. Zet muziek op, dit 

zorgt voor een 

leuke sfeer 

2. Verhit boter in de pan om de 

hamburgers in de pan (voel je niet 

schuldig om veeeeeel te 

gebruiken)   

3. Snij de ajuin in reepjes/ 

ringetjes  en bak deze 

in de pan 

4. De perfecte gebakken ajuin 

nodig: net niet verbrand dus. (De 

kans is groot dat er toch wat 

ajuin gaat aanbakken, dat is nu 

eenmaal een opoffering die je 

moet maken voor de hambie… 

Rest In Peace ajuin…)  

5. Snij de pistolet open, 

leg de hamburger 

ertussen en gebruik 

genoeg saus!  

6. Dans ondertussen op 

je lievelingsmuziek en 

voilà, de hambie is 

geboren! 



✰ ✰ ✰ Rijstpap ✰ ✰ ✰ 

            4 personen                                          60-90’                                              Dessert  

 

Ingrediënten 
 1 liter volle melk  

 100 gr dessertrijst  

 1 zakje vanillesuiker  

 60 gr suiker  

 Snuifje zout  

 Voor gele rijstpap : voeg je 1 potje saffraanpoeder toe of enkele saffraandraadjes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Melk opzetten en in de 

koude melk saffraan en 

een beetje zout 

toevoegen, laten koken.  

2. Doe de rijst in de 
kokende melk en het 
vuur klein zetten  

 

3. Blijven roeren ( ong. 1 
uur) – zeker goed op de 

bodem  
 

4. Zet het vuur af  
 

5. Als de rijst gaar is, 
suiker en vanillesuiker 
toevoegen  

 
6. Nu kan je lekker smullen 

van een kom rijstpap!  
 



✰ ✰ ✰ Bananenmilkshake ✰ ✰ ✰ 

 

 

Ingrediënten 
 1 liter vanille ijs  

 Ongeveer 350 gram rijpe bananen  

 1 liter melk  

 Beetje suiker (afhankelijk van zoetheid van ijs)   

 Citroensap toevoegen  

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4 personen          15’            Dessert  

1. Laat het vanille-ijs smelten  

2. Snijd de bananen in stukjes  

3. Mix in een diepte pot de 

bananen samen met de melk  

 

4. Voeg suiker toe (afhankelijk 

van de zoetheid van het ijs 

 

5. Voeg citroensap toe tegen 

verkleuring  

 

7. Koel bewaren  

 

6. Geniet van de 

milkshake 

 



✰ ✰ ✰ Gele puddingpap ✰ ✰ ✰ 

     

           

Ingrediënten 
 1 liter melk  

 30 gr vanillebloem  

 60 gr suiker   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

            4 personen         20’            Dessert  

1. Breng 800ml melk 

aan de kook 2. Los de vanillebloem 

op in de overige 200 

ml melk  

3. Als de melk kookt , zet je 

ze van het vuur. Roer 

traag het puddingmengsel 

er door.  

 

 
4. Laat nog even doorkoken.  

 

5. Zet de melk terug van het 

vuur en voeg 60 gr suiker 

toe 

 
6. Neem een koekje en 

geniet er van!  

 



    4 personen             200’              Dessert  

✰ ✰ ✰ chocomousse✰ ✰ ✰ 

                  

 

Ingrediënten 
 200gr chocolade blokjes (puur of melk) 

 2 eetlepels melk 

 3 eiwitten 

 2,5 dl slagroom 

 

1. Verwarm een pot 

water op het vuur en 

zet hier een andere 

pan in.  

2. Doe de chocolade in de pan 

en roer tot alles is 

gesmolten. Draai het vuur 

uit en haal de pan uit het 

water!  

3. Klop de eiwitten stijf en 

spatel deze onder de 

chocolade.   

4. Klop de slagroom op en 

schep de helft door het 

mengsel.    

5. Verdeel  alles over enkele 

potjes (Plastic bekers 

werken het beste als je 

zonder handen wil eten 

     ) 

 

6. Laat het 2 uur 

afkoelen in de 

ijskast.  

 
7. Verdeel de overige 

slagroom over de potjes 

en smullen maar!  

 


