
    (h)eerlijke
 bananentaart



Dit is Teo, 
Gloobs beste maat, een slimmerd, 

een echte ideeënacrobaat.

Hij denkt en denkt, 
gaat dan pas aan het werk.
Zijn plannen zijn picobello 

en altijd ijzersterk.
Teo kiest het materiaal, één voor één.
En steekt dan, hop, iets moois ineen.

Met de plannen die hij tekent 
met pen en papier,

maakt hij van een probleem 
een oplossing voor mens, 

plant of dier.

Op Teo kan je rekenen, 
daar kun je van op aan.
Roep hem maar en kijk, 
daar zie je hem al staan!

Dit is Gloob, Teo’s beste kameraad.
Hij helpt waar hij kan, 

staat voor iedereen paraat.

Met een hamer en een schroef,
            knutsel, frutsel, klop en zoef!

Het lijkt op een rommeltje, 
zomaar wat gedaan,

maar plots heeft hij daar 
een uitvinding staan.

Het resultaat is 
altijd onverwacht,

  iets dat je nooit op 
voorhand had bedacht.

Met een lach en veel gezwier
lost Gloob het op voor mens, 

plant of dier.

Geloof me maar, 
het is echt waar:

op Gloob kan je rekenen, 
hij speelt het altijd klaar!



  (H)eerlijke
   bananentaart



Gloob denkt na. 
Als je goed luistert, kan je 

Gloobs hersenen zelfs horen kraken.
Rode bietensalade met 

schapenkaas, appelflap met peren, 
wortelmoes met apennootjes,… 

Wat vindt Teo even lekker 
als vliegen en muggen?

Kon hij het maar aan Teo zelf vragen.
Maar dat gaat niet, want 

dan is het geen verrassing meer. 



Gloob kijkt speurend rond. Een recept uitvinden is best moeilijk, 
maar uitvinders als hij vinden overal iets op.
‘Aha!’, roept Gloob. ‘Let nu even goed op.’ 

En zingend gaat hij verder:

‘Sluit je ogen
Strek je armen

Tast en voel
Wat ik aanraak, gaat in de ingrediëntenpoel!’

Chocolade, rode bieten,…. en banaan? 
Kan je daar iets lekkers mee maken?

Gloob twijfelt, maar dat duurt enkel de tijd die je nodig hebt 
om stiekem in je neus te peuteren. Dan roept hij blij:

‘Ik heb het nog nooit gemaakt. Dus…, het moet me 
zeker lukken om er iets lekkers van te maken!’



Papieren bananen
zijn beslist niet lekker.

Dat weet Gloob heel zeker. 
Dus moet hij echte 

bananen kopen. 
Met de bananenfolder in 

de hand springt Gloob op       
 zijn bakfiets.
 ‘Op naar de 
          plantage!’



Het is middagpauze. De zon staat hoog aan de hemel. 
Gloob kijkt hoe de plukkers onder een boom gaan zitten. 

Ze hebben het zo warm dat het lijkt alsof ze uit het zwembad komen. 
Ze zijn kletsnat van het zweet.

‘Een flinke cent voor de harde werkers,’ zegt señor Paco. 
Hij rommelt wat in zijn zak met geld en vist er 

voor elke plukker een klein centje uit.

‘Buenos días,’ 
zegt señor Paco.

‘Hallo,’ zegt Gloob. 
‘Krijg ik een tros bananen van u?’

Gloob krijgt een tros met mooie, dikke bananen.
 In ruil geeft hij señor Paco tien grote, glimmende, 

gouden muntstukken. 
Als een ekster stopt señor Paco 

ze weg in een grote zak met geld.



Gloob is nog maar net op weg naar huis, 
als hij langs de kant van de weg bloemen ziet.

Bloemen, denkt Gloob, zijn soms lekker en altijd mooi op een taart.
‘Wat ben jij aan het plukken?’ 

Gloob schrikt. Daar staat het meisje van de bananenfolder.
‘Ben jij dat?’, vraagt Gloob en hij wijst naar zijn folder.

Maila knikt. ‘Ja, dat ben ik. Ik ben Maila.’

‘En ik ben Gloob. 
Kan jij echt bananen 
dragen op je rug?’ 

Gloob kijkt ongelovig naar Maila.
 ‘Probeer zelf maar eens,’ zegt ze.

‘Tja,’ zegt Gloob. ‘Ik heb het nog 
nooit geprobeerd. Het moet me dus 

zeker lukken.’



Gloob en Maila werken samen. 
Maila is blij met Gloobs hulp. 

Gloob is blij met zijn nieuwe vriendin.

Maila likt met haar tong langs haar lippen. 
Wat heeft ze een dorst!

Gloob kijkt rond. Hij zoekt iets met veel sap.
‘Een kokosnoot!’, roept hij uit. 

Maila kijkt hem met grote ogen aan.
‘Maar jij hebt toch nog nooit in een palmboom geklommen?’

‘Nee,’ zegt Gloob, 
‘ik heb dat nog nooit gedaan. 

Dus, het moet me zeker lukken.’

‘Wat ben jij een lieve 
koppige steenezel,’ 

lacht Maila.



‘Je moet rustiger klimmen!’, 
roept Maila.

Gloob doet wat Maila zegt.
Het is waar. Het klimmen gaat 

een stuk makkelijker.

Maar Gloob en Maila zien niet dat señor Paco eraan komt.
Plots klinkt de boze stem van señor Paco:

‘Dat … is mijn noot.’
Maila lijkt bevroren als een ijslolly.

‘Dus,’ zegt señor Paco, ‘moet jij mij één muntstuk betalen.’

Maila klemt de kokosnoot 
tussen haar dunne pootjes en 

drinkt hem in één teug helemaal 
leeg. ‘Mmmmmm….!’



Maila kijkt bang naar Gloob.
Gloob geeft haar een knipoog. 

Hij lijkt te weten wat Maila wil zeggen.
Dat geeft moed.

‘Je hebt gelijk,’ zegt Maila. 
‘Ik heb nog nooit ‘nee’ tegen je gezegd. 

Maar weet je wat? 
Ik heb het nog nooit gedaan. 

Dus, het moet me zeker lukken.’ 

‘Moet ik die kokosnoot aan 
jou betalen omdat ik dorst had?’ 

Haar hoofd wordt rood, 
haar pootjes trillen. 

Zo boos is ze. 
Wat oneerlijk, vindt Maila.

Maar dan roept Maila beslist: 
‘Dat doe ik niet! Ik vind het niet juist.’

Señor Paco komt nu heel 
dicht bij Maila staan. 

Sissend zegt hij: ‘Zzzzooo? Jij die altijd naar 
mij luisterde, zegt nu plots ‘nee’ tegen mij?’



Maila en señor Paco 
kijken elkaar strak aan.

Het is nu doodstil op de plantage.
Zelfs de vogels zijn gestopt met fluiten.

Alle plukkers staan nu achter Maila. 
Ook zij kijken señor Paco boos aan. 

Want ook zij hebben dorst, en zijn het beu om 
zo hard te werken voor zo weinig geld.

Señor Paco weet niet meer wat zeggen. Zijn 
tong lijkt vastgebonden in zijn mond.

Met een piepstem 
zegt señor Paco: 

‘Dat mag niet. 
Jullie…, jullie moeten 

naar mij luisteren. 
Ik ben toch de baas.’

‘Dat is waar,’ zegt Maila.
‘Jij bent de baas. 

Maar zijn wij niet allemaal gelijk?’
Señor Paco zwijgt 

en kijkt naar de grond.
Hij schaamt zich een beetje.



‘Weet je wat? Kom ons helpen, baas. 
Het is een lange dag geweest. 

Met jouw hulp zijn we sneller klaar.’ 
Señor Paco neemt aarzelend 

een banaan op zijn rug. 



De banaan zwaait heen en weer.
Maila en haar vrienden helpen hem.

Het kietelt een beetje. 
Señor Paco vindt het eigenlijk wel fijn om samen met de anderen te werken. 

Het geeft hem een warm gevoel vanbinnen.

Gloob helpt ook. 
Hij deelt water uit aan iedereen die dorst heeft.



Daar komt Teo aangelopen. ‘Zeg, Gloob,’ roept hij, 
‘mag ik mijn verrassing nog niet zien? Ik heb pijn aan 

mijn billen van al dat wachten in de boom.’ 

‘Oei, Teo, dat is waar ook! 
Maar waar zijn mijn bananen 

gebleven?’, vraagt Gloob.
‘Daar, Gloob!’ Maila giert 

het uit van het lachen. 
‘Ik denk dat het taart met 

apenkeutels wordt!’



‘Genoeg gewerkt!’, 
roept Gloob. 

‘Tijd voor Teo’s verrassing.
Komen jullie mee?’

Gloob kijkt naar señor Paco.‘Een tros bananen, alsjeblieft.’
Señor Paco aarzelt. Hij geeft Gloob een tros bananen. 

In ruil geeft Gloob señor Paco tien glimmende, gouden muntstukken. 
Señor Paco kijkt naar zijn zak met munten.

Dan kijkt hij naar de plukkers.
‘Hier, vrienden,’ zegt señor Paco. 

‘We verdelen de muntstukken. Allemaal gelijk!’
Waaw, wat voel ik me goed, 

denkt señor Paco. 
Het voelt alsof er een spinnende 

poes in mijn buik zit.



Als een tovenaar maakt 
Gloob zijn taart af. 

Iedereen past precies rond 
Gloobs picknicktafel.
Teo glundert. Hij vindt 
de taart reuzelekker.



Gloobs chocolade-bietjestaart 
met  (h)eerlijke banaan 

Kies zoveel mogelijk voor lokaal en 
biologisch geteelde ingrediënten. 
Chocolade en suiker met een fairtrade-
label vind je in bijna elke winkel. Dan 
smaakt deze taart nog (h)eerlijker!

1.  Leg de boter op kamertemperatuur. 
 Snij de zachte boter in blokjes. 
2.  Zeef de bloem in een kom en doe er 

het zout, het natriumbicarbonaat 
 (of bakpoeder) en de cacao bij. 
3.  Breek de chocolade in kleine stukjes 

en laat smelten au-bain-marie. 
4.  Roer de warme koffie bij de 
 gesmolten chocolade. 
5.  Doe de blokjes boter bij de 
 gesmolten chocolade. 
 Roer tot de boter volledig 
 gesmolten is. 
6.  Voeg de suiker bij het 
 chocolademengsel.
7.  Laat het chocolademengsel even
 afkoelen. 
8.  Mix de rode bieten tot een smeuïge 

massa. 
9.  Splits de eieren: doe de 
 dooiers bij het rode 
 bietenmengsel en het eiwit 
 in een aparte beker. 

10.  Giet het chocolademengsel in 
  een grote kom en roer er het 
  rode bietenmengsel door.
11.  Roer het mengsel met de bloem 
  er ook door.
12.  Klop het eiwit tot het stijf is.
13.  Roer heel voorzichtig het 
  opgeklopte eiwit door het 
  chocolade-bietenmengsel.
14.  Verwarm de oven voor op 180°C.
15.  Vet een bakvorm in met boter of 

olie of leg een laag bakpapier op 
  de bodem.
16.  Giet het chocolade-bietenmengsel 

in de bakvorm.
17.  Verlaag de temperatuur tot 160°C 

en bak het mengsel 45 tot 50 
  minuten. De kanten moeten stevig 

zijn, maar de binnenkant mag nog 
wat wiebelen. Haal pas uit de 

  bakvorm als de taart is afgekoeld.
18. Garneer met (h)eerlijke banaan.
  Smakelijk!

	 Gebaseerd	op	een	recept	van	Dorien	
Knockaert

•  135 g bloem, gezeefd 
•  3 eetlepels pure cacao 
•  1 ¼ theelepel natrium-
 bicarbonaat (maag-

zout) of bakpoeder 
•  een snuifje zout

•  200 g pure chocolade 
•  60 ml straffe koffie 
•  200 g boter 
•  120 g suiker

• 220 g rode bietjes, 
 geschild en gekookt 
 of gestoomd 
•  5 eieren

•  2 bananen als 
 garnituur

Maar er zijn er twee die nóg 
blijer zijn dan Teo …
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