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straks komt uil.
haas wil een taart bakken.
maar er is niets in huis.
geen meel.
geen melk.
geen ei.
de kast is leeg!

wat sneu.
uil is een gast.
een gast zet je taart voor.
hoe doe je dat als je niet bakt?
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‘kook dan soep’, stelt vos voor.
‘soep is ook goed.’

maar haas zegt:
‘soep?
soep van wat?
er is geen prei.
en geen peen.
en geen ui.’
‘en kip?’ vraagt vos.
‘soep met kip lust ik wel.
daar heb ik trek in!’

vos likt zijn bek.
het is net of hij de soep al ruikt.
mmm!
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maar ach, er is geen soep.
wat erg.
straks komt uil!
hoe moet dat dan?

‘ik weet wat!’ zegt vos.
‘als er niks is, blijft uil maar thuis.’
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dat is niet erg lief van vos.
of wel?

‘als uil niet naar ons komt...
dan gaan wij naar uil!’ lacht vos.
‘uil heeft vast wel iets in huis.
meel.
melk.
een ei.
daar bakt hij dan iets van.
voor ons.
want wij zijn gasten.
en gasten zet je taart voor.’
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wat een goed idee van vos!
vos en haas gaan meteen naar uil toe.
haas belt aan bij zijn boom.

‘dag uil.
hier zijn we.
wij komen bij jou.
want bij ons is er niks in huis.
bak jij een taart?’
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‘o nee!’ roept uil.
‘een taart kan ik niet!’
‘kook dan soep!’ zegt vos.
‘soep met kip.
dat is ook goed.
toe uil.
kook voor ons.’
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uil kijkt naar vos en haas.
dan zegt hij:

‘soep kan ik wel.
en nog meer ook.
kom maar binnen.
het eten is zo klaar.’

wat?
kookt uil zo snel?
dat moet haas zien!
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raar, hoor!
uil heeft ook niks in huis.
geen meel en geen melk.
geen ei en geen prei.
geen peen en geen kip.
er is zelfs geen zout!
uil heeft alleen maar pakjes.
een rood pakje.
een wit pakje.
een groen pakje.

op het rode pakje staat: soep.
op het witte pakje staat: puree.
op het groene pakje staat: saus.
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uil scheurt een pakje open.
er zit poeder in.
dat doet hij in een pan.
en dan giet hij er water bij!

‘mmm! soep van tomaat!’ snuift vos.
haas krabt zich achter het oor.
is dat echt soep?
soep uit een pakje?




