
 

Cake bakken 
Met Flip de beer 
 

Kinderen en Flip bakken een cake. Ze wegen, roeren, bakken in de oven. Nog even wachten... 
en dan smullen maar! 
 
Hallo, ik ben Steven. Hallo, ik heet Niels, we gaan samen met Flip een cake bakken. 

We gaan een cake bakken! Een echte cake om op te eten. Eerst moeten we meel wegen. Dat 
moet je heel goed doen. Niet teveel en niet te weinig. Maar precies genoeg. 

Nee. Nog een klein beetje. Okay, ja, stop maar. Stop, okay. Ja, dat is goed. 

Dan giet jij het in die bak. Welke? Deze grote bak. Nou, en dan hebben we ook nog nodig…? 

Nu de eieren. Twee eieren. Ja. Hoeh, voorzichtig, anders gaat alles ernaast! En dat moet 
niet. Het moet in de bak en niet eruit! Effe zo. Kijk Flip, gooi jij ‘m in het bakje? Nou Niels, 
hé, briljant! 

Nu gaan we suiker wegen. Nou, effe kijken of het goed is. Woep! Nu moet je weer heel goed 
kijken dat er precies genoeg in gaat. Ja? Toe maar. Okay. Zet ‘m weer maar terug. 

Nou jongens, wat moet er nog meer in? Als alles erin zit, gaan we het door elkaar doen. Ik 
wil ook meedoen! Ja! Lekker kneden! Zo, het is vies. Oeh, het plakt wel erg aan mijn pootjes. 
Je moet knijpen. Nou, zo vies. Nou laten we allemaal onze handen zien. Kijk eens eventjes. 

Bijna klaar! Alleen alles nog een beetje door elkaar roeren. Ben je al moe? Anders moet 
Niels nog eventjes roeren. Nee. Oh ja. Zo, nu is het een mooi papje. De cakemeel. Klein hè? 

Mmm, het is nu al lekker! Mmm! Mmm. Dankjewel Steven. 

Nu moeten jullie straks, dat is heel belangrijk, dit een beetje uitsmeren. Nu doen we het 
papje in een bakje. Zo, nog een klein beetje erbij en dan goed rechtduwen. Flip doet ook 
even mee. Goed in de hoekjes hè. Kijk eens eventjes jongens. Effe mijn vingers aflikken. 

Mmm! Mmm. Lekker hoor! 

Klaar! Nu moet de cake in de oven, want hij moet gaar worden. En dan is ie pas echt lekker 
en warm, en zacht. Duwen. Duwen. Zo? Okay. 

Even wachten en dan klaar! Onze eigen gebakken cake is helemaal klaar! 

Kijk eens jongens hoe ie geworden is. Let op hè. Even schudden. Hah, nou, is ie mooi of niet? 
Wat ziet ie er lekker uit! Goed hè? Mag ik dit stukje? Dat kan, je kan ook het andere stukje 
nemen. Mmm. Het zal een lekker hapje worden jongens. 

 



 

Nou, en nog eentje voor Flip hé, wacht even, kijk uit, hij breekt. 

Ik lust wel een stukje! 

Nou, ik geef een hapje aan Flip. 

Mmm! 

Mmm! Wat smaakt ie lekker! Ik vond het heel leuk om met Steven en Niels een cake te 
maken. Tot de volgende keer! Dag! 


