
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezond trakteren 
is een feestje! 



 

Dit heb je nodig voor één auto: 

❖ 1 ½  banaan  
❖ 4 aardbeien 
❖ 5 kleine satéprikkers 
❖ mesje 

 
Zo ga je te werk: 
❖ Snijd van de halve banaan vier schijfjes. 
❖ Snijd van één aardbei ook vier schijfjes. 
❖ Haal van de hele banaan de schil af.  
❖ Maak met de satéprikkers drie aardbeien aan de bovenkant vast op de 

banaan.  
❖ Pak één schijfje banaan en één schijfje aardbei en doe deze aan een 

satéprikker. Maak deze vast aan de grote banaan (met de aardbei in het 
midden). 

❖ De satéprikker steekt aan de andere kant uit de banaan. Hier kun je 
nogmaals een schijfje aardbei en banaan doen, zodat de grote banaan 
aan beide kanten een wiel heeft.  

❖ Herhaal dit nog 1 keer, zodat de auto vier wielen heeft.  
 

 

 

 
 

  

Auto 



 

 

 
 
Dit heb je nodig voor één bloem: 
❖ 1 aardbei 
❖ 2 schijfjes banaan 
❖ 2 schijfjes komkommer of wortel 
❖ 1 lange satéprikker 
❖ potlood 
❖ schaar 
❖ gekleurd papier 
❖ plakband 

 
 
 
Zo ga je te werk: 
❖ In de bijlage vind je een mal van een 

bloem en een blaadje. Deze kun je 
uitknippen en natekenen op gekleurd papier.  

❖ Knip de bloem en het blaadje uit.  
❖ Snijd bij de aardbei het kroontje eraf.  
❖ Snijd twee schijfjes van de banaan.  
❖ Snijd twee schijfjes van de komkommer.  
❖ Zet de bloem in elkaar. Begin met de papieren bloem aan de satéprikker 

te rijgen. Op ongeveer ¼ van de satéprikker (aan de onderkant) het 
papieren blaadje met een plakbandje vast maken. Aan de bovenkant van 
de bloem het fruit rijgen; 1 schijfje komkommer, 1 schijfje banaan, 1 
schijfje komkommer, 1 schijfje banaan en tot slot de aardbei.  

 

Bloem 



 

  



 

 

 
 
Dit heb je nodig voor één bootje: 
❖ ongeveer 8 druiven of tomaatjes 
❖ 1 A4-vel (wit of gekleurd) 
❖ eventueel een stift en/of kleurtjes 

 
 
 
Zo ga je te werk: 
❖ Vouw een boot van het A4-blad (zie bijlage voor de instructies).  
❖ Je kunt je kind het bootje laten versieren of er iets op laten schrijven met 

een stift, kleurtjes of verf.  
❖ Leg de druifjes in het bootje.  
 
 
 

Bootje volgeladen 



 

Stap 1:  Vouw het papier dubbel 
Stap 2 + 3:  Vouw de beide hoeken naar het midden 
Stap 4: Vouw beide onderste gedeeltes ieder apart naar boven 

Vouw de hoekjes om 
Stap 5: Open hem en vouw de 2 punten naar elkaar toe 
Stap 6: Vouw beide onderste hoeken ieder apart naar boven 
Stap 7 + 8: Open hem en vouw de 2 punten naar elkaar toe 
Stap 9: Trek nu de bovenste hoeken uit elkaar 
Stap 10: Bootje klaar, varen maar 



 

 

 

 
 
 
 
Dit heb je nodig voor één traktatie: 
❖ 1 banaan 
❖ ongeveer 15-20 druiven 
❖ mesje  
❖ bekertje of bakje 
❖ zwarte stift 

 
 
 
 
 
Zo ga je te werk: 
❖ De banaan in de schil laten zitten. 
❖ Daarna maak je de mond van de 

dolfijn door de banaan in te snijden 
met het mes bij het spitse stuk van de banaan.  

❖ De ogen met een zwarte stift tekenen op de banaan.  
❖ Doe één druif in de ‘mond’ van de dolfijn.  
❖ Plaats de banaan in een beker of bakje.  
❖ Vul de rest van het bakje of de beker met druiven. 

  

Dolfijn 



 

 

 
 
 
 
Dit heb je nodig voor één egel: 
❖ halve peer 
❖ druiven 
❖ 2 rozijntjes 
❖ stukje aardbei 
❖ kleine satéprikkers 
❖ mesje 

 
 
 
 
 
Zo ga je te werk: 
❖ Schil de peer en snijd de peer door midden.  
❖ Pak de satéprikkers en maak aan elke prikker 1 druif en steek deze in het 

breedste stuk van de peer.  
❖ Steek de rozijntjes in de peer (dit zijn de oogjes van de egel).  
❖ Als laatste maken we de neus van de egel met een stukje aardbei. Deze 

zetten we ook vast met een satéprikker.  
 

 

 

 
 

  

Egel 



 

 

 

 
 
 

Dit heb je nodig: 
❖ Aardbeien 
❖ Sinaasappels 
❖ Kiwi’s  
❖ Blender of staafmixer 
❖ IJsvormpjes met stokjes 
❖ Mesje  

 
 
 
 
Zo ga je te werk: 
❖ Snij de kroontjes van de 

aardbeien. Was en pureer de aardbeien.  
❖ Schil de kiwi’s en pureer deze.  
❖ Pers de sinaasappels uit.  
❖ Vul de ijsvormpjes met de gepureerde aardbeien, het sap van de 

sinaasappel en de gepureerde kiwi’s.  
❖ Stop de vormpjes in de diepvries en wacht tot deze bevroren zijn.   

 
 
 
  

Fruitijsjes 



 

 

 
 
Dit heb je nodig: 
❖ 125 gram havermout 
❖ 1 banaan 
❖ 2 eieren 
❖ 125 ml melk 
❖ 1 zakje bakpoeder 
❖ 2 theelepels kaneel 
❖ 1 eetlepel honing 
❖ snuf zout 
❖ eventueel rozijntjes of 

walnoten, lijnzaad etc. 
❖ cupcake vormpjes 
❖ staafmixer 
❖ kom  
❖ lepel  
❖ oven  

 
 
 
Zo ga je te werk: 
❖ Verwarm de oven op 190 graden.  
❖ Meng alle ingrediënten (behalve de rozijnen) met een staafmixer.  
❖ Voeg de rozijnen toe.  
❖ Vul de cupcake vormpjes.  
❖ Bak de cakejes af in de oven in 30 minuten.  

 

Havermout cakejes 



 

 

 
 
 
Dit heb je voor één kerstmutsje: 
❖ 1 krentje of rozijntje 
❖ 1 aardbei 
❖ 1 schijfje banaan 
❖ 1 druif 
❖ 1 kleine satéprikker 
❖ mesje 
 
 

 
 
Zo ga je te werk: 
❖ Snijd de kroontjes van de aardbeien. 
❖ Rijg aan het stokje een krentje, daarna de 

aardbei, schijfje banaan en een druif. 
 

  

Kerstmutsjes 



 

 

 

 
 
 

Dit heb je nodig voor één traktatie: 
❖ 1 stukje komkommer 
❖ stukje groen papier 
❖ potlood 
❖ lijm 
❖ plakband 
❖ Bijlage met de mal voor de kikker 

en de oogjes 
 
 
 
 
Zo ga je te werk: 
❖ Print de mal uit op groen papier 

of print de mal uit en teken het na 
op groen papier.  

❖ Knip de ogen uit plak ze op. 
❖ De komkommer in vier à vijf 

stukken snijden. Doe het groene 
papiertje om de komkommer en plak het vast met een plakbandje.  

  

Kikker 



  



 

 

 

 
 
 

Dit heb je nodig voor één bloem: 
❖ 1 mandarijn 
❖ 1 druif 
❖ Eventueel een stukje brood of 

ontbijtkoek 
❖ 1 cupcakevormpje 

 
 
 
 
Zo ga je te werk: 
❖ Neem een cupcakevormpje van 

papier of siliconen. Als deze te diep 
is, leg er dan een rondje volkoren 
brood of Zero ontbijtkoek in. 

❖ Leg de partjes mandarijn half over 
elkaar in een cirkel. De laatste steek 
je onder de eerste.  

❖ Versier het cakeje bovenop met een druif.  
 
 
 

  

Mandarijn-cupcake 



 

 

 

 
 
 

Dit heb je nodig voor één bloem: 
❖ 1 mini mozzarella-bolletje 
❖ 1 cherrytomaatje (niet te klein) 
❖ Eventueel 1 blaadje basillicum of  

1 blaadje rucola 
❖ scherp mes 
❖ theelepel 
❖ 1 lange satéprikker 

 
 
 
 
Zo ga je te werk: 
❖ Snijd met een scherp mes het kapje 

van een cherry-tomaat.  
❖ Lepel de tomaat voorzichtig leeg.  
❖ Steek er een mozzarellabolletje in.  
❖ Prik eventueel een basillicumblaadje 

aan de satéprikker.  
❖ Druk daarna voorzichtig de gevulde 

tomaat erop.  
 
 
 

 

Mini bloemen 



 

 

 

 
 
 

Dit heb je nodig voor één paddenstoel: 
❖ 1 gekookte ei 
❖ halve (cherry)tomaat 
❖ heel klein beetje mayonaise 
❖ mesje 
❖ theelepel 
 

 
 
 
Zo ga je te werk: 
❖ Kook het eitje (hard gekookt).  
❖ Snijd de tomaat door midden en lepel 

deze leeg zodat je een kapje hebt.  
❖ Als het eitje gekookt en afgekoeld is, pel 

je het ei.  
❖ Nu ga je de paddenstoel in elkaar zetten; je begint met het ei en daarop 

leg je de halve tomaat.  
❖ Op de tomaat maak je met mayonaise kleine stipjes.  

 
 
 
  

Paddenstoel 



 

 

 

 

 

 

 
Dit heb je nodig voor één persoon: 
❖ 1 rijstwafel 
❖ bijlage uitprinten (kuiken, schaap, 

konijn) 
❖ vershoudfolie of plastic zakje 
❖ lijm of plakband 
 

 
 
Zo ga je te werk: 
❖ Verpak de rijstwafel per stuk in vershoudfolie.  
❖ Print de bijlage uit op papier  

(of A4 stickervel).  
❖ Knip uit en versier je ingepakte rijstwafel. 
 
 

Deze rijstwafels krijgen de kinderen bij Huize Zeldenrust  
(Jumbo Rijstwafels meergranen) 

 

Rijstwafel 





 

 

 

 

 
 

Dit heb je nodig voor één traktatie: 
❖ 1 doosje rozijntjes 
❖ 1 diertje van de bijlage 
❖ lijm 

 
 
 
Zo ga je te werk: 
❖ Print de bijlage uit op A4 papier.  
❖ Knip de dieren uit (zoveel als je er nodig hebt). 
❖ Een beetje lijm stiften op de binnenkant. 
❖ Vouw om het doosje rozijntjes heen, even laten drogen en klaar!  

 

Rozijn-diertjes 





 

 

 

 

 
 

Dit heb je nodig voor één traktatie: 
❖ 2 rozijntjes 
❖ 1 aardbei 
❖ 1 aardbei 
❖ 5 druiven 
❖ 1 kleine satéprikker 
❖ 1 lange satéprikker 

 
 
 
 
Zo ga je te werk: 
❖ Breek de kleine satéprikker door 

midden en maak aan de twee stokjes een rozijntje vast.  
❖ Snij het kroontje van de aardbei af.  
❖ De stokjes met rozijnen prik je in de aardbei.  
❖ Nu pak je de lange satéprikker en ga je druiven er aan rijgen.  
❖ Als laatste de aardbei er aan maken en je rups is klaar. 

 

 

  

Rups 



 

 

 

 
 
 

Dit heb je nodig: 
❖ 2 sinaasappels 
❖ 1 mango 
❖ 250 ml yoghurt 
❖ 1 eetlepel citroensap 
❖ 8 aardbeien 
❖ blender of staafmixer 
❖ mesje  
❖ bekers 

 
 
 
 
Zo ga je te werk: 
❖ Als je graag een gladde smoothie wil pers je de sinaasappels uit. Anders 

schil je ze en snijd je het vruchtvlees in stukken.  
❖ Schil ook de mango en snijd het vruchtvlees om de pit in stukken.  
❖ Verwijder de kroontjes van de aardbeien.  
❖ Doe de sinaasappels (of het sap), de stukken mango en het citroensap in 

een blender en pureer het fijn.  
❖ Voeg halverwege de yoghurt en de aardbeien toe en blend tot een 

mooie oranje smoothie.  
 
 
 

Smoothie 



 

 

 

 
 

 
Dit heb je nodig voor één traktatie: 
❖ 1 lange satéprikker 
❖ Je kan er van alles aanrijgen bijvoorbeeld 

komkommer, banaan, druif, aardbei, mandarijn, 
appel, peer, mango, meloen, tomaatje, wortel, etc.   

 
 
 
 
 
Zo ga je te werk: 
❖ Pak de satéprikker en rijg er van alles aan tot het 

stokje bijna vol is (als je het stokje nog maar kunt 
vasthouden). 

❖ Je kunt ook de diverse soorten groenten en fruit in 
bakjes op tafel zetten en de kinderen hun eigen 
spiesje laten maken.  

 

 

 

Spiesje 


