
 



Die groente baklei.  (Deur  Johanna Pienaar) 

Die groente het almal saam in dieselfde tuin gegroei. Daar was wortels, kool, boontjies, pampoen, uie en tamaties 
in die tuin.  

Wortel het gedink hy is die beste en oulikste groente omdat hy ‘n mooi oranje kleur het met pragtige groen blare 
op sy kop. Hy het ook vir al die ander groente vertel hoe oulik hy was.  

Tamatie het gedink hy is beter met sy mooi rooi kleur. Hy het ook gesê dat hy gesond is om te eet want hy vookom 
kanker.   

Aartappel het gladnie saam gestem nie. Hy het gemeen dat hy baie beter is as almal want kinders  hou van 
aartappel skyfies. Die kinders se mammas kan ook kapokaartappels maak of dit net saam met vleis kook.   

Pampoen raas met hulle en sê dat hy lekkerder is om te eet wanneer Mamma soet pampoen maak met kaneel 
daarby.  

Ui sê dat hy kos ‘n heerlike geur gee en daarom is hy ‘n beter groente om te gebruik. Al die groente baklei met Ui en 
vertel dat hy nie lekker ruik nie en dat hy ‘n skerp smaak het as hy rou in kos gebruik word.  

Al die groente begin om mekaar te skop, slaan en byt terwyl hulle nog steeds stry oor wie die beste groente is. Dit 
was ‘n groot gemors want party groente was stukkend of amper heeltemal pap geslaan. 

Die vrou van die huis was baie kwaad vir die groente omdat sy dit alles moes skoonmaak. Sy gooi toe al die 
stukkende groente in een pot en begin groentesop te kook. Toe sy aan die sop proe was dit baie lekker. Sy het vir 
haar bure ook van die sop gegee.Almal het gedink dat die sop baie lekker is.  



Sy roep toe al die groente bymekaar en vertel dat elke groentesoort baie spesiaal is en saam ‘n heelike sop kan 
maak. Dit was nie nodig om te baklei nie want elke groente is gesond vir mense en ons moet van almal eet om nie 
siek te word nie. Die groente was baie skaam omdat hulle baklei het en om verskoning gevra. 


