
 

In vuur eten roosteren 
Met Flip de beer 
 

Flip, vader en kinderen maken een vuurtje. Ze bakken deeg aan een stok, poffen 
aardappels in het vuur en bakken en eten mais. 
 
Hallo allemaal! 

We gaan houtjes hakken. Want vandaag mogen we een vuurtje stoken. Samen met de 
buurman van Pam. 

Mag ik er ook een dragen? Ja, dank je wel. 

Eerst kranten. En dan kleine houtjes er boven op. Nog eentje. Zo.  

En dan gaat ie nou met een lucifer het vuur aansteken. Voorzichtig hoor, niet verbranden! 
Beetje blazen..  En dan worden de vlammen steeds groter! Ja ik wil ook blazen.. Pff.. Pff.. Die 
rook moet niet in je ogen komen, die is scherp. Pff pff. 

En nu kunnen de grote houtjes er boven op. Dan gaat het heel goed branden. 

Zo. Nu gaan we takken afknippen. Weet je wat we daar mee gaan doen?  Daar doen we 
brood deeg omheen. Ja, dat wordt later een broodje. Als je het gaat bakken wordt het een 
broodje! 

En dan doen we aardappelen in aluminium folie.. En mais! Oh, lekkere mais. 

 Zwaar hoor. 

Er ligt al wat in.  

Kijk uit hoor, voor het vuur. Niet je branden. 

Hmm, rooster er over heen.  He! Zo lijkt het net een barbecue. Ja, het is net een barbecue. 

Brooddeeg er boven en goed draaien, anders wordt het maar aan 1 kant gaar. Draaien, 
draaien, draaien, draaien. He, en lekkere mais! En ik heb lekker brooddeeg! Joehoe! 

Je mag nooit alleen een vuurtje stoken he, altijd alleen met pappa of mamma er bij. 

Wat hebben we lekker veel eten. Het is allemaal klaar. Het brooddeeg is lekker gaar en hmm 
wat een lekkere mais! En de aardappelen zijn ook klaar. Heerlijk! 

Nee! Nu moeten we het vuur uitmaken. 

Ik vond het heel erg leuk hier. Dag! Tot de volgende keer! 


