
Dit verhaal wordt u gratis 
aangeboden door Ririro.com/nl. Het is 
onze missie om alle kinderen ter 
wereld gratis toegang te geven tot 
een verscheidenheid aan verhalen. De 
verhalen zijn online te lezen, 
downloaden en printen en beslaan een 
breed scala aan onderwerpen, 
waaronder dieren, fantasie, 
wetenschap, historie, diverse culturen 
en nog veel meer. 
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De Johnny cake 
Er was eens een klein meisje dat Ava heette. Ze ging 
naast het bed van haar grootmoeder staan en vroeg 
haar wat ze als ontbijt wilde. "Ik wil graag een johnny-
cake; die kan je heel snel en makkelijk maken, één 
minuut mixen en twee minuten bakken," antwoordde 
haar oma.

Ava ging naar de kast om te kijken of er nog meel in 
het vat zat, maar het was leeg. Ze rende naar de winkel 
om wat meel te kopen, maar de winkelier vertelde haar 
dat hij die niet had en dat 
ze naar de molenaar moest. 
Ze snelde naar de 
molenaar, maar ook hij had 
geen meel om haar te 
geven. De molenaar zei 
haar naar het korenveld 
net over de heuvel te gaan 
en te kijken of ze wat maïs 
kon vinden.

Toen Ava bij het maïsveld 
aankwam, zag ze dat er 
geen maïs groeide omdat er geen maïs was geplant. Ze 
vroeg de boer om wat graan te zaaien, maar hij lachte 
en vertelde haar dat hij niet kon planten voordat de 
aarde was omgeploegd. Hij stelde voor dat ze naar de 
ploeger zou rennen en hem snel zou brengen.




Ava rende naar de ploeger en hij ploegde het land en de 
boer zaaide het zaad. De zon scheen fel en al snel 
groeide het koren. Het werd vervolgens gemalen in de 
molen en Ava bracht het naar haar grootmoeder. Haar 
oma zei toen tegen haar: "Ik wil graag een johnny-
cake, die kan je snel en makkelijk maken, één minuut 
mixen en twee minuten bakken."

Ava, met het versgemalen meel in de hand, was 
eindelijk in staat om de johnny-cake voor haar 
grootmoeder te maken, precies zoals haar in de eerste 
plaats was gevraagd. Een resultaat van haar harde werk 
en doorzettingsvermogen, ondanks alle obstakels die ze 
moest overwinnen.



