Lotte, Jamina en Lars gaan straks samen koken.
Ze kijken ernaar uit, want voor de spaghettisaus
mogen ze zelf verse groentjes kiezen.
In de winkel zien ze veel groenten die ze al kennen,
zoals ijsbergsla, boontjes, champignons en bloemkool,
maar ook groenten die ze nog helemaal niet kennen!
Ze maken er een leuk spelletje van.

‘Kijk hier, wat een gekke lange aardappel!’ lacht Lotte.
‘O, maar die zijn lekker zoet,’ weet Jamina.
‘En hier, een bleke reuzenwortel!’ zegt Lars en
hij wijst naar een pastinaak.
De meisjes moeten lachen.
Toch vindt Lars dat de oranje er lekkerder uitzien
en hij legt een gewone bos wortelen in de kar.
Lotte en Jamina kiezen elk een paprika uit.
Die van Jamina is rond en rood, die van Lotte
groen en lang. Verder nemen ze een dikke courgette
en een tros rode tomaten mee.
Voor de andere ingrediënten heeft de mama
van Lars gelukkig een lijstje meegegeven.
Na wat zoeken hebben ze alles gevonden.
Ook yoghurt en aardbeien voor het dessert.

En Rex? Die wacht buiten
bij de uitgang op zijn vrienden.

Thuis halen ze hun schatten tevoorschijn.
Lars’ mama pelt de tomaten en de uien, Lotte en Jamina
snijden de paprika’s in blokjes en Lars schilt de wortelen.
De keukentafel lijkt wel een schilderijtje, zo veel mooie kleuren!
‘Kijk eens naar deze wortel. Die heeft een neusje!’ lacht Lars.
Ook Rex komt kijken, maar moet een beetje huilen van
de geur van de pas gesneden uitjes. Jamina proeft
stiekem een stukje paprika. Hé, lekker! denkt ze.

Als ze klaar zijn met pellen, schillen
en snijden, schuiven ze een voor een
hun zelfgekozen groentjes in een hoge
kookpan. De uien fruit Lars’ mama in
de koekenpan. Heerlijke geuren vullen
de keuken. Mmm, dat ruikt lekker!

Rex heeft al honger en zijn buikje knort,
maar hij moet nog even wachten.
Maar hoe langer je wacht, hoe beter
het smaakt, weet hij.

