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Prinses Leentje zit beteuterd aan de rand van de Koninklijke tuin. De tuinman komt bij haar en vraagt 

waarom ze zo alleen zit, want normaal speelt ze met haar poppen, knuffels of kleurt ze in haar 

kleurboek. Maar nu doet ze helemaal niets! 

De tuinman wist niet wat te doen want tuinmannen spelen niet, ze werken alleen maar in de tuin. 

Na een tijdje gaat de prinses naar de keuken om een glas limonade te halen want de prinses houdt 

ontzettend veel van limonade. De kok geeft haar een glas limonade en zag meteen dat er iets mis is. 

‘Wat is er aan de hand?’, vraagt hij. 

‘Ik verveel me. Ik weet niet wat doen’ antwoordde de prinses. De kok dacht diep na en had een idee! 

‘Kom maar met me mee naar de keuken, prinses! Je kunt me helpen met het schillen van de wortels.’ 

Met een vies gezicht kijkt de prinses naar de kok. Wortels schillen, bah, denkt ze. Ik haat koken! Tegen 

haar zin loopt ze achter de kok de keuken in. 

‘ik ga even naar de kelder uien en aardappelen halen voor de soep,’ roept de kok vrolijk. Als de kok 

verdwenen is in de kelder, rommelt prinses Leentje in de grote kast. Ze haalt er een groot boek 

vanonder het stof: ‘Het Koninklijke Kookboek’, leest ze. Snel, voor de kok terugkomt, glipt ze met het 

boek de keuken uit. Op haar kamer slaat prinses Leentje nieuwsgierig het kookboek open.  

Het Koninklijke Kookboek 

Kikkerbilletjes op een kroontje van aardappelpuree 

Prinsessenboontjes in hespenrolletjes 

Koninginnenhapje met frietjes 

De wondertaart 

… 

‘Waw! Een wondertaart!’, roept prinses Leentje opgewonden. Ze springt op en heeft een idee! Wat 

als ik vanavond, als iedereen slaapt, stiekem een wondertaart maak voor papa, de koning! Dat zal hij 

geweldig vinden.  

‘Ja!’, roept ze tegen haar knuffels die haar van op de bedrand aankijken. ‘Dat doe ik.’ 

’s Avonds loopt de prinses op haar tippen door de Koninklijke gang, stilletjes sluipt ze naar de keuken 

en doet het licht aan. Ze slaat het kookboek open en neemt alle benodigdheden uit de kast. Ze neemt 

de suiker, de bloem, de eieren, de melk en 1 lepel gist. Verbaasd kijkt de prinses in het kookboek. 

‘1 lepel gist, is dat wel genoeg??’, vraagt ze zich af. ‘Ik wil een grote taart, ik kan er beter een paar 

lepels gist in doen. Dat zal wel geen kwaad kunnen.’  



Prinses Leentje maakt het deeg en giet het in een taartvorm. Ze zet de taart in de oven en gaat voor 

de oven op een stoel zitten. De taart bakt. De taart wordt groot. De taart wordt heel groot!! Na een 

uurtje is de taart klaar. Voorzichtig neemt prinses Leentje de taart uit de oven. Met grote ogen kijkt ze 

naar de taart in haar handen. Hij blubbert een beetje over de randen.  

Zou de taart lekker zijn? Hij zal toch niet verbrand zijn? Vraagt de prinses zich af. Ze is wat over haar 

toeren want zo een grote taart heeft ze nog nooit gezien.  Voorzichtig zet ze de taart op het fornuis en 

wacht tot hij is afgekoeld. 

Na een vijftal minuten wil ze de taart versieren. Maar plots begint de taart te bewegen. Doodsbang 

springt de prinses achter haar stoel. Ze neemt een van de pannen van de kok en gaat voorzichtig naar 

de taart.  

Zou het de gist zijn? Vraagt ze zich af. Plots komen er allemaal bellen uit de taart. Nee, geen 

zeepbellen, maar deegbellen. 

‘Te gek!’,  roept de prinses, ‘Zoiets heb ik nog nooit gezien. Maar lust papa wel een deegbellentaart?’, 

vraagt ze zich af. Eén voor een klakt ze alle bellen. Als de laatste bel geklakt is, kan ze eindelijk de 

taart versieren. Ze spuit roze roosjes van glazuur en groene grassprietjes. Ze doet een folie over de 

taart en gaat op haar tippen door de koninklijke gang naar haar kamer. Ze zet haar wekker want ze wil 

vroeger wakker zijn dan de kok. Dan is het een verrassing voor iedereen!!!!! 

Ze wenst al haar knuffels een goeie slaapreis en valt in slaap. 

‘s Morgens gaat Prinses Leentje naar de eetkamer en zet de gouden kandelaars en gouden borden op 

tafel. In het midden van de tafel zet ze de taart. Als de koning, de kok, de tuinman en de poetsvrouw 

wakker worden, zijn ze zeer verbaasd. 

‘Wat is dit?’, zegt de kok boos. ‘Dat is geen gezond ontbijt en dat hoort niet in een Koninklijk Paleis!’ 

‘Aan tafel!’, roept de koning. Prinses Leentje snijdt voor iedereen een groot stuk taart.  

‘Heerlijk!', roept de tuinman. 

‘Net de taart van mijn oma’, antwoordt de koning. 

‘Kun je mij het recept geven, prinses?’, vraagt de kok stilletjes. 

‘Applaus voor Prinses Leentje!!’, zegt de poetsvrouw. 
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