APPELGEZICHTJES

Nodig per kind:
*
*
*
*

1 kleine zoetzure appel met steel
een halve groene zure mat
poedersuiker en water
rode en zwarte voedselkleurstof

1. Was de appel en droog hem.
2. Vouw de zure mat dubbel en knip er een blaadje uit. Vouw de zure mat weer open, maak een gaatje in het midden met
bijvoorbeeld een cocktailprikker en steek de blaadjes aan het steeltje.
3. Maak glazuur om te tekenen. Verdeel het over twee kommetjes. Roer door de ene een piepklein beetje zwarte en door de
andere rode kleurstof.
4. Teken de ogen en de mond met glazuur en een cocktailprikker. Laat ze goed drogen.
Presentatie:
Leg de appelgezichtjes bijvoorbeeld in een kistje of mandje met groene servetten.

BOOTJE

Benodigdheden:
*
*
*
*

Zoute stengel
Radijsjes of tomaten
Komkommer
Papier

Snijd een deel van de komkommer af en snijd dat deel door midden.
Doe aan de zoute stengel een papiertje als zeil.
Zet de zoute stengel in het midden van de komkommer.
Snij de radijs of tomaat doormidden en zet die aan weerszijden van de mast neer.

VRUCHTENSPIES

Benodigdheden:
*
*
*
*

Aardbeien
Meloen
Kiwi's
Satestokjes

Halveer de meloen, verwijder het zaad en snijd de meloen in stukjes zonder de schil te beschadigen.
Was de aardbeien en verwijder de kroontjes.
Schil de kiwi's en snij die in stukjes.
Rijg achtereenvolgens aardbei, meloen en aardbei aan de spies.
Prik deze vervolgens in het meloen schil.

ZAKJE PATAT

Benodigdheden:
* Vierkante papiertjes allerlei kleuren (zelf bepalen)
* Lijm
* Wortels
* Komkommer
Papier aan elkaar plakken als een echt patat zakje.
De wortel en komkommer aan reepjes snijden. Dit in het patat zakje doen. Echt een heerlijke traktatie voor ieder kind.

TOFFEE-DOOS

Benodigdheden:
* Rozijnendoosje
* Cadeaupapier + plakband
* Cadeaulint
Het rozijnendoosje als een toffee in cadeaupapier inpakken.
De naad met plakband vastzetten en om de eindjes cadeaulint knopen en krullen.
De kleine toffeetjes in een niet te grote schoenendoos leggen De doos in een vel cadeaupapier verpakken, maar de uiteinden
openlaten.
Deze met cadeaulint samenknopen en het lint laten krullen.

BEREGOEDE TRAKTATIE

Benodigdheden:
*
*
*
*

Plat stuk kaas
Dikke augurk
Harde worst
Satéprikkers

Snij de worst en de augurken in schijven.
Leg de augurk op de worst.
Snij uit de kaas een vormpje (beer, eend, enz.)
Maak de neus en de ogen van taartversiering.
Prik een cocktailprikker in de kaas en zet die vast in de worst en augurk.

BANANEN RACEAUTO

Benodigdheden:
*
*
*
*

Banaan
Komkommer
Prikkers
radijs

De vier schijfjes komkommers met de prikker op de banaan (onderaan de ronding) prikken.
Daarna met een klein lepeltje een gaatje maken in het midden van de banaan, hierin de radijs plaatsen als racer.

HENGELTJES VAN SOEPSTENGELS

Benodigdheden:
*Snoepvisjes
*Dropveters (of rode snoepveters)
*Soepstengels
(er zitten er ongeveer 18 stuks in een doos, maar let op want er zijn er vaak een aantal stuk)
Knoop de snoepvisjes aan de dropveters en
knoop die weer vast aan de soepstengels.
Voor het uitdelen zet je de hengeltjes in een doos die je versierd als aquarium.
Boven in de doos met een schaar gaten prikken zodat de soepstengels goed blijven staan!
LET OP: Als je de traktatie een dag van te voren wilt maken, zorg dan dat de dropveters goed verpakt zijn door er aluminiumfolie

over te leggen of door ze in plastic bakken te bewaren (met deksel of anders afgedekt) Dit voorkomt het breken van de
dropveters.

Variant: gebruik doosjes krentjes ipv snoepvisjes. En knip uit papier visjes en plak die aan de zijkant van het doosje krentjes.

PIRAAT VAN EIERKOEK

Benodigdheden:
* klein eierkoekje,
* servet,
* dropveter,
* dropmat,
* Smartie,
* snoepstengel,
* bakkersglazuur (Baukje)
Vouw het servetje om als hoofddoek, strik de dropveter eroverheen en aan de achterkant dicht.
Plak met het bakkersglazuur (of een mengsel van poedersuiker en water), de Smartie als oogje,
knip een ooglapje uit de dropmat en plak die over de veter, en als laatste plak je de snoepstengel als mondje.

DANOONTJE BLOEMEN

Benodigdheden:
Danoontje
karton of crepe-papier
Beschrijving:
Van karton en/of crepe-papier bloemen knippen
uit het midden een rondje knippen ter grootte van het danoontje.
Danoontje in het rondje plaatsen en klaar.

lepeltjes als steeltje

