
THE DAILY PIG

Mysterieuze verdwijning:  
het varkentje Dudo 

is spoorloos
Varkensboeren Bart en Filip zitten 
met hun handen in het haar. Hun  
favoriete varkentje Dudo is sinds eer-
gisterennacht verdwenen. Dudo, met 
zijn prachtige rode vacht, zijn schattige 
hangoren en olijk krulstaartje, heb-
ben ze laatst gezien toen ze de stallen 
controleerden, ’s avonds voor het  
slapengaan. Ze schakelden meteen 
“The Daily Pig” in om het nieuws te 
melden. Zo hopen ze dat iemand Dudo 
snel vindt!
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Blader snel verder.
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VERMIST !



THE DAILY PIG 3

Varkensboeren Bart en Filip zijn elke 
dag druk in de weer voor hun dieren. 
Ze houden de stal netjes en verwennen 
hun varkens met de allerbeste zorgen. 
Zo gaat het al vele jaren op de varkens-
boerderij. Tot gisterenmorgen. Toen 
ze hun dieren kwamen eten geven, 
merkten ze meteen iets ongewoons: 
het was muisstil in de stal. De varkens 
stonden wat onwennig bij elkaar en 

staarden de boeren vragend aan. Er was 
iets aan de hand. Plots riep één van de 
twee: “Waar is Dudo?” En inderdaad: 
Dudo was nergens te bespeuren. Noch-
tans gaat elke avond de staldeur dicht. 
Hoe kan dat nu? De boeren speurden 
nog eens in het rond en keken elkaar 
verbaasd aan. Wat konden ze doen om 
dit mysterie op te lossen?

Opgelet, 
  ik heb je in 
       de gaten!

Zeg niet “Waar is Dudo?”, maar “Wie is Dudo?”
Hou je vast, lieve lezer, aan de kussens van 
je zetel, aan de lakens van je bed, want het 
plotse verdwijnen van Dudo is geen raadsel. 
Er zijn duistere krachten in het spel. Dudo 
is niet meer. Of beter gezegd: Dudo is niet 

Stil in de stal

meer Dudo! Hij is … Durocula! Wil je samen 
veel griezelig plezier beleven? En misschien 
ook zelf een Dracula worden? Volg dan onze 
to do’s en maak er een onvergetelijke Hal-
loween van!

Dudo? Nooit 
   van gehoord.

Bedoel je 
   Durocula?



Jouw to-dolijst
WIL JE DAT JOUW HALLOWEEN FENOMENAAL WORDT? 

HOU JE DAN AAN DEZE TO-DOLIJST:

✔ Pompoen making

✔ Halloween cooking

✔ Halloween dressing

✔ Halloween decorating

✔ Halloween poetsen en fratsen

We overlopen het samen 

in deze krant.
Alles geven!
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Halloween cooking HAPJES

Halloween-burgers Ham-moes-hersenen
4 mini hamburgerbroodjes

4 mini Duroc d’Olives hamburgers
1 tomaat

1 Romeinse sla
4 plakjes cheddarkaas (speciaal voor burgers)

2 dl Duroc d’Olives olijfolie

3 dl varkensbouillon
1 cl sherry

300 g Duroc d’Olives gekookte ham
3 blaadjes gelatine
1 dl geklopte room
2 lepels bessengelei

1 pompoen voor de schedel

Verwarm de oven op 180° in grillstand. Kleur de binnenkant 
van de broodjes bruin en krokant in een pan met wat olijfo-
lie. Bak daarna de burgers 3 minuten aan elke kant tot ze gaar 
zijn. Snijd halloweenvormen in de kaas zoals je met een pom-
poen doet. Leg op de onderkant van elk broodje een sneetje 
tomaat, wat sla en daarop de burger. Werk ze af met de kaas 
en schuif ze 1 minuut onder de grill zodat de kaas smelt.

Week de gelatine in koud water. Breng de varkensbouillon 
aan de kook en giet ze in de blender. Voeg de gelatine erbij, 
dan de in blokjes gesneden gekookte ham en de sherry. Mix 
alles zeer fijn tot er geen brokjes meer in zitten. Je kan daarna 
de mix nog eens door een zeef gieten. Zet de mix 30 minuten 
in de koelkast. Spatel er daarna voorzichtig de geklopte room 
door. Giet deze mix in een spuitzak en maak een mooie 
halve bol die de hersenen zullen worden. Laat de moes even 
opstijven. Spuit rondom lange slierten voor een realistisch 
hersenen-effect. Smelt de bessengelei en laat die even afkoe-
len. Smeer de hersenen ermee in en zet ze netjes neer op een 
afgesneden pompoen. 
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   Pas op 
voor je vingers 
     met dat mes.

1 2 3

4 5

Snijd een grillig deksel 
uit de pompoen.

Lepel de hele pompoen uit 
voor de soep.

Snijd angstaanjagende ogen 
uit, en een varkensneus.

Zet een kaars of theelichtje 
vast in de pompoen.

Gebruik de steel als staart, of 
hou hem als hoofddeksel.
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Halloween cooking HOOFDGERECHT

Black pasta meatballs

800 g Duroc d’Olives gehakt
8 gekookte kwarteleieren 

1 potje ontpitte groene olijven
500 g zwarte pasta

1 gesnipperde ui
1 kg tomaten
1 el oregano

1 botje basilicum
2 dl Duroc d’Olives olijfolie

Breng water aan de kook. Stoof de uien in een pan met olijfo-
lie. Snijd de tomaten in blokjes en voeg ze erbij, samen met de 
oregano en de gehakte basilicum. Zet dit even opzij. Kruid 
het gehakt op smaak en maak van 100 g een platte burger. 
Leg het kwartelei in het midden en vouw de hamburger dicht 
tot je een ronde gehaktbal krijgt. Bak alle balletjes goudbruin 
in een pan met olijfolie. Voeg ze dan bij de saus en laat ze 
nog 30 minuten onder het deksel garen tot de saus ingedikt 
is en de balletjes gaar zijn. Kook de pasta beetgaar, giet ze af 
en schik ze op een bord. Giet er saus over, snijd de balletjes 
doormidden en vorm ogen met olijfringen.

So... We meat again

Het is lekker donker in de filmzaal
Griezelen kan je nooit genoeg. Daarom hebben we voor jou onze favoriete  

griezelfilms op een rijtje gezet. Let wel op je leeftijd, want … alles op zijn tijd ;o)

The Nightmare Before Christmas

7

Corpse Bride
10

Hotel 

Transylvania

7

Hocus Pocus10

Frankenweenie
9

Monsters, Inc.

5

CORALINE
9

Ghostbusters

11
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Halloween cooking DESSERTS

Chocoladebrownie-
spookjes

Afgehakte 
Frankenstein-vingers

4 eieren / 200 g suiker
100 g donkere cassonade / 150 g pure chocolade

250 g boter / 140 g bloem
1 pakje witte fondantsuikerpasta (te koop bij Aveve)

oog jes in suiker (te koop bij Aveve)
1 zwarte voedingsstift (te koop bij Aveve)

500 g groene marsepein (te koop bij Aveve) 
1 zwarte voedingsstift (te koop bij Aveve) 

100 g frambozencoulis

Klop de eieren en de suiker tot een homogene massa met de 
elektrische handmixer. Smelt de chocolade en de boter en 
meng ze bij de opgeklopte eieren. Roer het mengsel goed om. 
Zeef de bloem hierbij en roer het deeg voorzichtig een laatste 
keer om. Giet het deeg in cakevormpjes en bak ze 25 minuten 
op 170°. Rol tijdens het afkoelen van de cake de fondantsui-
kerpasta met de deegrol uit en steek er ronde vormen van 10 
cm uit. Schik ze over de brownies in de vorm van een spook. 
Kleef de oogjes erop en teken een mond met de stift. Serveer 
de spookjes op een stokje. Je kan eventueel wat droogijs in 
de schaal doen en er wat water over gieten voor een spooky 
rookeffect bij het serveren. 

Rol de marsepein uit in de vorm van vingers. Met de ach-
terkant van een mesje kan je rimpels maken op de vingers. 
Teken er met de stift de nagels en wat littekens op. Serveer de 
vingers op een plank. Je kan er voor extra effect nog een bijl 
naast leggen. Druppel ter afwerking de coulis tussen de bijl 
en de vingers. 
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TOVER HET HUIS OM IN EEN GRIEZELIG ZOOTJE. 
MET WAT HANDIGHEID KAN JE HET ALLEMAAL ZELF DOEN:

Halloween 
Decorating

MAAK SLINGERS VAN PAPIER.

TOVER EEN SCHOENDOOS OM IN EEN GRAFZERK.
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TEKEN EEN VARKENSKOP 
OP DE SPIEGEL VAN HET TOILET.

HANG VLEERMUIZEN 
AAN DE MUUR. Halloween dressing

Halloween POETSEN

MET EEN BEETJE FANTASIE TRANSFORMEER JE JEZELF 
IN JE FAVORIETE GRIEZELFIGUUR:

OM JE OUDERS IN DE LUREN TE LEGGEN

MUMMIE 
(met een rol wc-papier)

SPOOK 
(met een laken of doek)

DUROCULA 
(met een varkensstaart van lint en metaaldraad)

• Leg een grote spin in de koelkast.
• Dip spruitjes in chocolade en presenteer ze als pralines.

• Verstop jezelf in een doos en spring er op het gepaste moment uit.
• Leg een scheetkussen op iemands stoel . Of is het een knorkussen?

Nu je weet dat Dudo getransformeerd 
is tot Durocula, kan je hem in volle 
kleurenpracht laten schitteren op de  
achterkant van onze krant. Vul de borden 
en de tafel, zorg dat onze vriend omringd is 
door zijn soortgenoten en andere monsters 

en gebruik vooral je griezeligste fantasie. 
Neem een foto van je kunstwerk zodra het 
af is en deel hem op onze Facebookpagina. 
De artiest die ons het meest doet schrikken, 
wint het Duroc d’Olives springvarken voor 
een heel weekend!*

Jouw kleurigste Halloween, met Durocula
in de hoofdrol!

Win het Duroc d’Olives springvarken 
voor een heel weekend!

Laat je teken- en kleurtalent zien op de 

achterkant van deze krant. Maak er een 

huiveringwekkend kleurenspektakel van, 

met Durocula in de hoofdrol. Neem een 

foto en deel hem op de Facebookpagina 

van Duroc d’Olives. Als jouw tekening 

ons het meest doet schrikken, komen we 

ons springvarken een heel weekend bij 

jou thuis installeren. Zorg wel dat je hier-

voor een vrije ruimte van 7 op 15 meter 

hebt, want dit varkentje is uit de kluiten 

gewassen. Veel succes!

*Wedstrijdreglement op de Facebookpagina




