
BLOEM-
POTJES

&SimpelSuper



Snijd de komkommer in rondjes en halveer ze.

Doe hetzelfde met de kaas en worst en 
maak er bloemen van.

Pak de sateprikker en rijg de halve
komkommers aan de prikker.

Als laatste de bloem er boven op en klaar!

BLOEMPOTJES

Zo maak je het:
1

2

4

3

BENODIGDHEDEN

* Grote satéprikkers

* Komkommer

* Kaas 

* Worst 

Bevat mogelijke allergenen: 
gluten, kippeneiwit, koemelkeiwit, lactose www.gewoongezond.info/gezondetraktaties
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Tip:
prik ze

in een bakje 
met gras.



DRUIVENRUPSEN&SimpelSuper



Rijg de druiven aan de satéprikker en doe de 
aardbei voorop. 

Plak op de aardbei de oogjes of teken de 
ogen zelf met gesmolten chocolade. 

DRUIVENRUPSEN

Zo maak je het:
1

2

BENODIGDHEDEN

* Lange satéprikkers

* Witte, pitloze druiven

* Aardbeien 

* Plakoogjes of gesmolten witte  

 en melkchocolade

Bevat mogelijke allergenen: 
gluten, koemelkeiwit en lactose www.gewoongezond.info/gezondetraktaties
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Let op:
Is deze traktaties voor 
kinderen t/m 6 jaar? 

Dan de druiven 
doorsnijden. 



SNEEUW-
POP

&SimpelSuper



Teken een gezichtje op het bekertje.

Knip de neus uit rood papier en plak deze op 
het bekertje. 

Stop de servet in de beker en vul hem met 
een mandarijn of popcorn.

SNEEUWPOP

Zo maak je het:
1

2

3

Bevat allergenen: 
geen www.gewoongezond.info/gezondetraktaties
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BENODIGDHEDEN

* Platic bekertjes

* Zwarte stift

* Rood papier

* Servetten

* Mandarijnen of popcorn 



EGEL VAN EIERKOEK&SimpelSuper



Halveer de eierkoek en plak hem met boter 
aan elkaar.

Steek er aan allebei de kanten een rozijn 
in als oog.

Steek er stukjes van zoute stokjes in als 
stekel.

EGEL VAN EIERKOEK

Zo maak je het:
1

2

3

Bevat allergenen: 
gluten, koemelkeiwit, kippenei, en lactose www.gewoongezond.info/gezondetraktaties
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BENODIGDHEDEN

* Kleine eierkoek

* Boter 

* Zoute stokjes

* Rozijntjes



VLINDER TRAKTATIES&SimpelSuper



Teken op alle wasknijpers een gezicht.

Vul beide kanten van de zakjes naar eigen 
invulling. 

Plaats de wasknijper in het midden en maak 
de voelsprieten vast. 

VLINDER TRAKTATIES

Zo maak je het:
1

2

3

Bevat allergenen: 
geen www.gewoongezond.info/gezondetraktaties
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BENODIGDHEDEN

* Plastic zakjes

* Wasknijpers

* IJzerdraad met stof 

* Zwarte stift 

* Popcorn/druiven/manna’s 
Let op:
Maak de 
popcorn

zelf.



&SimpelSuper KLEURIGE
POFFERTJESSPIES



BENODIGDHEDEN

* Kant en klare poffertjes

* Mandarijnen

* Aardbeien

* Satéprikkers

Pak een satéprikker en prik er achtereen-
volgens een aardbei, poffertje en een partje 
mandarijn aan. 

Bewaar de spiesjes afgedekt en maak ze 
liever niet langer dan 3 uur van te voren. 

KLEURIGE POFFERTJESSPIES

Zo maak je het:
1

2

Bevat allergenen: 
gluten, kippeneiwit, koemelkeiwit en lactose www.gewoongezond.info/gezondetraktaties
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Tip:
Ga voor fruit van het 

seizoen. Denk aan partjes 
mandarijn in de winter en 
aardbeien in de zomer. 

Kies je voor appel of peer? 
Besprenkel ze dan met 
een beetje citroensap 
tegen het verkleuren. 



DOLFIJNTJES

&SimpelSuper



Gebruik hele of halve bananen.

Snijd het steeltje van de banaan in tweeën.

Doe een druif ertussen.

Teken met stift een oogje en de dolfijn is 
klaar!

Serveer de dolfijn in een bekertje en klaar!

DOLFIJNTJES

Zo maak je het:
1

2

3

4

5

Bevat allergenen: 
geen www.gewoongezond.info/gezondetraktaties
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BENODIGDHEDEN

* Bananen

* Druiven 

* Bekertjes



RAKET&SimpelSuper



Rijg de verschillende fruitsoorten aan 
het stokje.

Kijk goed naar de afbeelding voor de 
volgorde. 

RAKET

Zo maak je het:
1

2

Bevat allergenen: 
geen www.gewoongezond.info/gezondetraktaties
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BENODIGDHEDEN

* Stokjes met versiering

* Druiven

* Aardbeien

* Blauwe besjes



SCHAAPJE VAN POPCORN&SimpelSuper



Vul de plastic zakjes met popcorn en knoop 
de zakjes dicht.

Knip de schapenkoppen uit, plak deze 
op de zakjes en klaar! 

SCHAAPJE VAN POPCORN

Zo maak je het:
1

2

Bevat allergenen: 
geen www.gewoongezond.info/gezondetraktaties
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BENODIGDHEDEN

* Plastic zakjes

* Popcorn 

* Schapenkoppen (zelf maken of  

 zoeken op internet en printen) 


