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Het is streng verboden om dieren 
in openbare ruimten te voederen

DE AVONTUREN VAN SHERLOCK DUCK

OP HET SPOOR VAN EEN 

VOEDSELMISDAAD

Wat doe ik met mijn oud brood? Die vraag van 
zijn spion heeft onze detective lang bezigge- 
houden, tot hij bij het ontbijt het antwoord  
 vond...

ONTDEK HET RECEPT MET OUD BROOD  
IN 3 EENVOUDIGE STAPPEN!

Voor 4 personen 
• 3 eieren
• 75 gr rietsuiker
• 25 cl melk
• 6 sneetjes oud brood (bij voorkeur)

Stap 1 : Neem een grote kom en meng er de eieren in  
 met suiker en melk. 
Stap 2 : Dompel de sneetjes brood er even in. 
Stap 3 : Bak ze daarna in een pan met  boter tot de  
 twee kanten er goudbruin uitzien. 
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Sherlock Duck heeft een anonieme brief in 
code ontvangen!  Kun jij het raadsel oplossen? 
Help hem met zijn onderzoek en ontdek de  
 verborgen boodschap!

Na het lezen van de brief besloot onze detec-
tive, vergezeld van zijn trouwe dokter Gardon,  
informatie te controleren en de belang- 
 rijkste getuigen van het onderzoek te  
 ondervragen.

G E T U I G E N I S S E N

PS: ze vinden al dat voedsel vlakbij, voer ze niet, ze kunnen echt wel zelf eten!

"Deze graantjes 
zijn als snoep 
voor mij. Geef me 
er geen, ik bedien 
mezelf wel!"

"Dat is 
eendenkroos, 
en je ziet dat er 
genoeg is!"

"Jij eet het 
vrijdagavond 
misschien graag, 
maar ik moet er 
niets van weten" 

"Ik laat het graag 
voor je liggen"

"Ik ben dol op 
gras" 

"Daar kan ik buik-
pijn van krijgen!  
Daarom is het 
verboden"

"Beste Sherlock Duck, ik heb een bericht ontvangen van een van  

mijn informanten uit    .  Hij vertelt me dat het       van    

     in    bij wet        is.

Ik ben gaan kijken en kwam het volgende te weten:

niet alleen   eten   ;    en 

lusten het ook!  Voor hen is dat evenmin goed en het is ook   .

Bovendien kunnen virussen eenden   maken en worden 

                    .

Nu begrijp ik waarom het bij    verboden is. 

Maar wat moet ik nu met mijn oud           doen?

Getekend : een vriendin"

Antwoorden: België, weggooien, brood, parken, verboden, eenden, brood, ratten, 
duiven, verboden, ziek, algen, giftig, wet, brood


