Feest in mei!
2021
In mei worden veel feesten gevierd. Bij feesten hoort vaak lekker eten.
Welk eten hoort bij welk feest?
Trek een lijn van het feest naar het eten dat er bij hoort.

Moederdag – 9 mei

Suikerfeest – 12 – 13 mei

Sjawoe’ot – 16 en 18 mei

De dag waarop je extra lief bent voor
je moeder.

Als je moslim bent, vier je met dit feest het
einde van de Ramadan. Dat is de maand
waarin je overdag niet mag eten en drinken.

Als je joods bent, vier je met dit feest dat
Mozes heel lang geleden belangrijke regels
kreeg van God.

Je eet lekkere zoete dingen zoals koekjes.

Je eet dan blintzes, dat zijn speciale
pannenkoekjes.

Vaak breng je haar ontbijt op bed.

feest
Zoek de eerste letter van het woord
en zet hier een cirkel om.
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Rituelen

Wil je nog
meer weten over
feestdagen?
Kijk dan eens op

weetwatjeviert.nl.
Daar vind je een quiz
en nog meer
recepten.

Blintzes
Wat moet je doen?

Recept
Zin gekregen om zelf iets lekkers te maken?
Probeer dan deze blintzes.

1. Was je handen
2. Pak een boterham en snijd de korstjes eraf
3. Maak het sneetje zo plat mogelijk met
de deegroller

Ze zijn lekker op Sjawoe’ot, maar natuurlijk
ook op moederdag of tijdens het Suikerfeest.
Of op een andere feestdag.
En zelfs op een gewone dag!

Blintzes

4. Besmeer de helft van de bovenkant met
een dikke laag roomkaas

5. Bestrooi de roomkaas met vanillesuiker
6. Rol de boterham op met de vulling aan

Wat heb je nodig?
• Wit casinobrood
• Verse roomkaas
• Vanillesuiker
• Boter
• Kaneel en poedersuiker, of jam

de binnenkant

• Deegroller
• Koekenpan

Bestrooi je blintze met kaneel en
poedersuiker of jam

7. Bak de blintze rondom in een beetje boter
8. Als het rondom lichtbruin is, leg je de
blintze op een bordje

9.

Sjawoe’ot

Suikerfeest

Moederdag

