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Asterix leert  
je Gallische  

specialiteiten kennen!



Beste onoverwinnelijke vrienden en vriendinnen, 

Asterix en alle andere dorpelingen hebben er maar één woord 
voor: BEDANKT!!! Onze postbode Petetix weet niet waar hij 
moet beginnen. Jullie hebben ons zoveel lieve brieven en 

prachtige tekeningen gestuurd.

Natuurlijk vinden we dat heel fijn! We hebben enkele van die 
tekeningen uitgekozen om in dit nummer te publiceren.  
Ze bewijzen hoeveel talent jullie hebben en hoe dol jullie  

zijn op de onoverwinnelijke Galliërs, die René Goscinny en 
Albert Uderzo voor jullie hebben bedacht.

Als dank daarvoor hier weer een nieuw magazine. Dat hadden 
we beloofd. Op het programma staan activiteiten, spelletjes  

en leuke Asterix-strips voor het hele gezin!
Deze keer laten Asterix en zijn vrienden jullie proeven van 
typisch Gallische specialiteiten: Arveense stoofpot, wijn uit 

Durocortorum (Reims, Frankrijk), Corsicaanse kazen,  
de bouillabaisse (en het jeu-de-boulesspel) van Massilia 

(Marseille). Dat alles gekruid met de voor  
100 % onoverwinnelijke grappen, waarmee onze Galliërs  

de Romeinen koude rillingen bezorgen. Bij Toutatis!
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Een avontuur van  

Mini, midi, maxi
Elegantie en verfijning. Kortom, klasse. In de klassieke oudheid vindt men  

wereldwijd dat dit typisch Gallische specialiteiten zijn! Toch?
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De oplossing staat op bladzijde 26

In het spelletje hieronder zijn verschillende figuren  
verstopt. Kun je uitzoeken welke figuur bij welk vakje hoort? 

Kijk uit, 2 van deze figuren hebben hier niets te zoeken.

Een mooie mix
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Spelletjes
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De oplossingen staan op bladzijde 26

Enzovoort

Gallisch schimmenspel

a
b

c

d e

Dit zijn enkele typisch Gallische gebruiksvoorwerpen.
Kun je elk rijtje afmaken in logische volgorde?

Asterix poseert!
Zoek de enige schaduw die overeenstemt met het model.

 

Spelletjes
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Le tour de Gaule d’Astérix, planche 13

Op doorreis in Durocortorum (Reims, Frankrijk), kopen Asterix en Obelix na-
tuurlijk de beroemde bubbelwijn van de streek. Tegenwoordig noemen we 
dat ‘champagne’. En op z’n zachtst gezegd; deze aankoop is een knaller!

Ontdek Gallische specialiteiten met Asterix en Obelix:        
Wijn uit Durocortorum (Reims, Frankrijk)
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De ronde van Gallië, plaat 13
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Le tour de Gaule d’Astérix, planche 14
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De ronde van Gallië, plaat 14
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Dit gezegde komt uit een gedicht  
van Horatius. Hij was een Romeins  
dichter, die in 65 voor onze jaartelling  
werd geboren, in het zuiden van Italië.

Hij richt zich met dit gedicht tot Leuconoë. Zij is een 
jonge vrouw die almaar haar horoscoop raadpleegt, 
omdat ze wil weten wat haar te wachten staat!

Horatius zegt haar dat ze van het heden moet 
genieten. Dat ze blij moet zijn met kleine dingen en 
niet aan morgen moet denken. Want de toekomst is 
onzeker. 

Carpe diem
Pluk de dag en reken zo min  

mogelijk op morgen

Het ijzeren schild, plaat 26, vakje 2

De tijd tikt weg 
Zonnewijzers werden gebruikt om de tijd  te meten, aan de hand van licht en donker.  Ze werden vaak versierd met het gezegde ‘Carpe Diem ’. Omdat we ieder uur  en elke dag moeten benutten. 

De Latijnse gezegden van Driepoot
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Het ijzeren schild, plaat 12

Arvernië, dat nu Auvergne heet, heeft verschillende specialiteiten. 
Stoofpot om te eten. Steenkool om te verkopen. En Arverniërs praten 
alsof ze hun mond vol hebben!

Ontdek Gallische specialiteiten met Asterix en Obelix:        
                             Stoofpot
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Het ijzeren schild, plaat 13
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Het ijzeren schild, plaat 14
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Het ijzeren schild, plaat 15
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1   Was de appels in koud water en droog ze goed af. Snijd met 
hulp van een volwassene de steeltjes uit de appels. Steek er 
de satéprikkers voor in de plaats.

2   Doe de suiker, het water en de kleurstof in een pan. Laat alles 
zonder te roeren 8 minuten inkoken op een zacht vuur. Zorg dat 
hierbij ook een volwassene in je buurt is.

3   Haal het mengsel van het vuur en doe er de citroensap bij. 

4   Pak de appels vast aan de prikkers en draai ze rond in de 
gesmolten suiker. Zorg dat je het suikermengsel gelijkmatig 
over alle appels verdeelt. Laat de appels even afkoelen op een 
bord voordat jullie ze opeten. 

Verwen je huisgenoten met een lekker  
zoet tussendoortje ! 

Dit heb je nodig
• 4 appels
• 4 stevige satéprikkers van hout
• 500 gram suiker 
• 7 soeplepels water
•  Enkele drupjes rode 

voedingskleurstof
• 2 koffielepels citroensap

SUIKERAPPEL

4 personen

Kokkerellen met Bellefleur
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Asterix op Corsica, plaat 16

Voor de Corsicaan Ozewiezewozewiezewallakristallix is het Eiland 
van Schoonheid het paradijs op aarde! De wilde zwijnen, het on-
doordringbare kreupelhout, middagslaapjes in de zon, maar vooral 
heerlijke kazen… Episch!

Ontdek Gallische specialiteiten met Asterix en Obelix:        
Kaas uit Corsica

20 15



Asterix op Corsica, plaat 17
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Asterix op Corsica, plaat 18
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Asterix op Corsica, plaat 19
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Kleurplaat

Obelix gaat op pad om zijn vriend Asterix een cadeautje te brengen. 
Geef dit plaatje eens mooie kleuren!

Wat een leuke verrassing!



Asterix en de Ronde van Gallië, plaat 27

O, Massilia (Marseille)… Zijn bouillabaisse, zijn zangerige accent, zijn partijtjes jeu 
de boules, waarbij maar één ding telt: recht op je doel af gaan!

Ontdek Gallische specialiteiten met Asterix en Obelix:        
Bouillabaisse
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Asterix en de Ronde van Gallië, plaat 28
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De oplossingen staan op bladzijde 26

In elke kolom en op elke lijn moeten de cijfers van 1 tot 9 voorkomen.  
Vul de ontbrekende cijfers in.

Obelix heeft vandaag hard gewerkt: hij heeft een heleboel menhirs 
uitgehouwen. Tel eens hoeveel er hier staan!

Knappe koppen gevraagd!

Wat een menhirs! 

=

3 2 8 6 5 9 1 4

6 7 1 2 4 3 5

1 5 4 9 3 2 7

8 1 2 5 4 3 7

5 3 6 8 1 9 2

6 2 3 4

2 3 9 4 7 5 8 1

4 8 2 7 6 9

6 1 9 8 5 3

Spelletjes
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De lezers  van Onoverwinnelijk met          !

Clara

Adriane

ArnoCéline

Olivier

tekenen Asterix en zijn vrienden!
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Léa

Clara

Félix

Elisheva

Gaspard Louise

Evan
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Marwan

Mathilde

Lucas

Naïs
Tristan

Simon
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OPLOSSINGEN VAN DE SPELLETJESOPLOSSINGEN VAN DE SPELLETJES

Bladzijde 5 -  Een mooie mix

- Knappe koppen gevraagd!

Bladzijde 22 - Wat een menhirs!

- Gallisch schimmenspel

Bladzijde 6 – Enzovoort

B is de goede schaduw.

Er staan 19 menhirs.

A2, B5, D6, E3, F4, H1. C en G zijn de figuren die er niets bij te zoeken hebben.

3 2 8 6 5 7 9 1 4

6 9 7 1 2 4 8 3 5

1 5 4 8 9 3 6 2 7

8 1 2 5 4 9 3 7 6

5 4 3 7 6 8 1 9 2

9 7 6 2 3 1 4 5 8

2 3 9 4 7 6 5 8 1

4 8 5 3 1 2 7 6 9

7 6 1 9 8 5 2 4 3

De avonturen van Asterix en Obelix zijn een creatie van RenÃ© Goscinny en Albert Uderzo
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Wat een        avontuur !

Nu ben jij aan zet! Mail ons je eigen tekeningen  
van Asterix en zijn vrienden naar irreductibles@asterix.com!   

De mooiste platen worden gepubliceerd in het  
volgende nummer van

Onoverwinnelijk met           !


