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Kleine Beer is jarig en Varkentje bakt een chocoladetaart 
voor hem. Haas vindt dat je eerst moet proeven voordat 
je iets weggeeft. En Eend is het daarmee eens. Zo komt 
het dat Beer een half opgegeten verjaardagstaart krijgt, 

maar hij is er toch heel gelukkig mee.

Het recept voor de heerlijke chocoladetaart vind je achter 
in dit boek. Probeer het ook maar eens!
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Ook verschenen van Max Velthuijs bij De Vier Windstreken:
 
Klein-Mannetje helpt een vriend

Klein-Mannetje heeft geen huis

Klein-Mannetje vindt het geluk

De schilder en de vogel

De jongen en de vis

De arme houthakker en de duif

Het goedige monster

Het goedige monster en de rovers



Voor alle kinderen 
die van chocoladetaart houden

Vandaag is kleine Beer jarig, denkt Varkentje. 
Ik ga een lekkere chocoladetaart voor hem bakken.



Ze gaat naar de keuken en doet een schort voor. 
Varkentje pakt meel uit de kast, en boter, melk, 
suiker en zout. Alles wat ze nodig heeft.



Ze doet het in een kom en roert het door elkaar. Ze 
klutst er drie eieren door en wat cacao en roert net zo 
lang tot het deeg mooi glad is.

Dan neemt Varkentje een bakvorm en bestrijkt 
die met boter. Voorzichtig doet ze het deeg erin en 
schuift het blik in de oven.
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