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Dit is Belle, en dit is Boo.
Ze zijn altijd samen:
op zonnige dagen, op regenachtige dagen,
en op laten-we-vandaag-lekker-niets-doen-dagen.
Vandaag is het een ik-heb-trek-in-iets-lekkers-dag en Boo wil taart.
Als Belle voorstelt om een feestmaal van groenten en fruit te maken,
probeert Boo zo lang mogelijk de heerlijke geuren van het gezonde
eten te weerstaan. Maar dan verrast hij Belle – en zichzelf!

en de smikkel-smul-dag
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Dit is Belle, en dit is Boo.
Ze zijn altijd samen:
op zonnige dagen,
		
op regenachtige dagen,
en op laten-we-vandaag-lekker-niets-doen-dagen.

“Vandaag is het een ik-heb-trek-in-iets-lekkers-dag,” zegt Boo met een
zucht, en hij wrijft over zijn buikje.
“Wat zou je dan willen eten als ontbijt?” vraagt Belle.

“Koekjes en taart,” zegt Boo.
“Boo,” zegt Belle lachend, “je kunt toch niet alleen maar taart eten!”
“Ook geen worteltjestaart?” vraagt Boo hoopvol.

“Er zijn genoeg andere lekkere dingen om te eten,” zegt Belle.
“Zoals wat dan?” vraagt Boo.

“Een geroosterde boterham?”
“Veel te knapperig,” zegt Boo en hij schudt zijn hoofd.

		
“Nou,” zegt Belle, “wat dacht je van een lekker bordje pap?”
“Hè nee,” zegt Boo. “Te heet.”

“Een gekookt eitje?”
“Nee... te ei-ig,” zegt Boo.

