
 

Pitjesbrood 
Met Moffel en Piertje 

Hallo meneer! Heeft u een keuze kunnen maken? 

Ja, ik wil een ontbijtje. Bruine boterhammen, tomaat, kaas en versgeperste sinaasappelsap. 

Boterhammen, tomaat, kaas, sinaasappelsap, ja er gaat niet boven een gezond ontbijt met bruin 

brood. 

Komt voor de bakker.  

Haha komt van de bakker.  

Één ontbijt Pier. Bruine boterhammen met zaadjes, pitjes en granen. Tomaat, kaas en ooo ja en een 

glas vers sinaasappelsap. Huh oeps.  

Wat oeps.  

Nou we hebben alleen nog maar wit brood Mof! Ja, al het bruine brood is al op.  

Oo ja, dat kan niet Pier. Want die meneer wilt alleen maar bruin brood omdat het zo gezond is. Snap 

je!  

Ja, natuurlijk is het gezond dat weet ik ook wel. En daarom is de bruine brood alweer op, Mof. 

Iedereen wilt bruin brood toch! Hoe moet dat nou? 

Nou, dan geef ik toch wit brood met veel tomaat en kaas. Ja, want tomaat is gezond, kaas is gezond, 

sap is gezond ja, er is heel veel gezond.  

Uh, kom op Pier aan de slag.  

Oké. Nou alstublieft. Uw ontbijt meneer.  

Hallo, dit zijn witte boterhammen. Ik wil bruine boterhammen. Ik wil een gezond ontbijtje, dus bruin 

brood met zaadjes erop. Granen gewoon wat lekker is.  

Ja, uitstekend meneer. Ja, natuurlijk prima. Afijn neem dit dan maar weer mee, dit uhh NEE!! Prima 

bruin brood, bruin.  

Komt eraan meneer.  

Nee Pier, nee. Hij wilt het niet. Hij wilt echt alleen bruin brood.  

Ja, maar die hebben we niet. Ja, dan moeten we iets verzinnen. Hoe komen we nou aan bruine 

boterhammen? 

Ja, ik weet wel iets. We gaan bruine boterhammen maken. Ja het komt helemaal goed. Pak jij 

maanzaadjes en zonnebloempitten dan uhh pak ik de chocopasta.  

Alstublieft, bruin brood.  

Wat is dit?  

Wat denk u zelf, welke kleur heeft u boterham.  

Uhh bruin.  

Juist, precies zoals u bestelde. Bruine boterhammen, heel gezond met kaas en plakjes tomaat uh eet 

smakelijk. Hi, hi, hi. 


