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eten en proeven

Met     op tafel is 
eten een feestje. 

Geef een zwieper aan de wijzer 
en dan ... 

Plezier aan 
tafel met 
het hele 
gezin!

EetspelEetspel
voor een gezellige maaltijdvoor een gezellige maaltijd



Wij hebben de Mangigi gekocht omdat onze zoon 
van 4 nauwelijks at van de warme maaltijd, brood 
en fruit tussendoor was geen probleem. Zodra wij 
voor de eerste keer met de Mangigi gingen spelen 
begon onze zoon van 14 ook ineens flink groenten 
op te scheppen om mee te doen aan het spel. En de 
jongste heeft de afgelopen dagen nagenoeg alles 
gegeten wat er op tafel stond met heel veel plezier 
(bruine bonen, gehakt, slablaadjes, tomaat, kip 
etc.). Hij vraagt tussendoor steeds of hij ook hapjes 
tussendoor mag eten omdat hij zo’n honger heeft. 
Dat heb ik hem nog nooit horen zeggen.     
          - Corinne 

Emma ging zelfs rode ui 
proberen!
   - Marianne

Mangigi is ook geschikt 
voor de trage eter! 
Als ik vergeet Mangigi op 
tafel te zetten dan halen 
m’n kinderen ‘m zelf 
tevoorschijn!     
             - Sandra

Silke was moe toen we 
terugkwamen uit de stad  
(ze is helemaal geen moeilijke 
eter trouwens) maar ze begon 
te mopperen over wat er op 
tafel stond. We pakten Mangigi 
uit de kast en de sfeer aan tafel 
werd meteen goed!                   
         - Marcel

quotes uit forum, facebook, twitter en van de straat
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Hoe gaat het bij jullie aan tafel?

• Eten jullie kinderen altijd gezellig mee?

• Of zijn de kindjes wel eens moe?

Mangigi 

is een spel dat ieder kind weer laat eten!

Hoe werkt het?
De borden worden volgeschept

en het spel kan beginnen.

Zet Mangigi midden op tafel,

in ieder vakje komt een stukje groente of vlees

en dan maar draaien.

De spanning stijgt: waar stopt de rode stip!

en dan   Allemaal een hapje!
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Leg de Mangigi in het midden van de tafel. Pak uit de pan wat kleine voorbeeldstukjes van de  
maaltijd. Leg deze in de vakjes. Als je wat meer  
groenten wilt laten eten, leg dan in 2 of 3 vakjes  
groenten. Bij pasta kun je vakjes ook afwisselen  
met bijvoorbeeld komkommer, water of fruit of  

grote en kleine hapjes.
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Geef een draai aan de wijzer. Als de Mangigi 
stilstaat wijst het een vakje aan. Dat hapje 
mag iedereen van zijn eigen bord nemen. 

Als de Mangigi tussen 2 vakjes in wijst, dan 
mag je kiezen tussen het vakje links of rechts 

van de Mangigi. Veel plezier bij het eten!
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De leukste filmpjes en ontwerpen ontvangen een blanco draaischijf. Daarop kun je rechtstreeks je eigen ontwerp tekenen. Alsof het zo uit 
de fabriek komt. Net echt!

Kijk op www.mangigi.com

Weg met  
eetstress!
De juiste afleiding 

om hapjes naar 
binnen te krijgen!

Win een 
blanco 

draaischijf
!

Mangigi is Esperanto voor ‘te eten geven’ 

Bestel
nu!

Neem mee!
voor 

€14,50

Spelvarianten!Spelvarianten!
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Bekijk de film
KIJK

Bij de een is er eten in overvloed en ergens  
anders is er schaarste. U steunt met de  
aankoop van de Mangigi de projecten van  
Stichting Por Eso! Moestuinen, Peru. Een deel 
van de opbrengst gaat naar hen. Bergvolkeren 
in Peru eten alleen aardappelen. Via hun school 
leert de Stichting kinderen hoe zij moestuinen 
moeten aanleggen. Een project duurt gemiddeld 
twee jaar. Daarna zijn zij in staat om het zelf te  
onderhouden www.poreso.com
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