Kindertraktaties voor op school of thuis!

Originele kindertraktaties

Wil je iets speciaals trakteren voor je verjaardag? Of ben je op zoek naar leuke
ideeën om de verveling tegen te gaan én om van te smullen? Deze kindertraktaties
zijn heel tof om (samen) te maken.
Als uitdeelcadeautje op school, in het kinderdagverblijf of op een verjaardagsfeestje
thuis... Je gaat zeker en vast punten scoren met deze coole, schattige en grappige
ideeën voor een superleuke verjaardag. Knutselen maar!
Pssst... op je verjaardag is snoepen toegestaan! Maar voor de fruitliefhebbers is
er ook een gezonde kindertraktatie.

Kindertraktatie: Oreospinnetjes

Dit heb je nodig (voor 3 spinnen):
3 Oreo chocoladekoekjes
3 lange zure veters
8 Haribo Dragibus (voor de oogjes)
zwarte stift en witte stift (eetbaar)
Aan de slag:
1. Open voorzichtig de Oreo-koekjes. Let erop dat ze niet breken.
2. Knip elke veter in 4 gelijke stukken en leg ze tussen de Oreo-koekjes.
3. Gebruik een beetje chocoladestift om de dragibus op de koekjes te lijmen. Zo maak je de ogen.
4. Werk met de witte en zwarte stift de oogjes af.
Tip: deze kindertraktatie is makkelijk om mee te nemen als uitdeelcadeautje naar school of kinderdagverblijf,
want het valt minder snel uit elkaar.

Kindertraktatie: Hamburgers om van te snoepen

Dit heb je nodig (voor 4 burgers):
8 eierkoekjes
8 Oreo chocoladekoekjes
8 Haribo aardbeien
8 Haribo Bananen snoepjes
8 lange groene zure veters
vlaggetjes
Aan de slag:
1. Draai een eierkoekje ondersteboven en leg er het zachte snoep in laagjes op.
2. Dek af met het tweede eierkoekje en steek er een leuke prikker door.
Tip: deze kindertraktatie is wat moeilijker om mee te nemen als uitdeelcadeautje naar school of
kinderdagverblijf, want het valt sneller uit elkaar. Vervoer ze daarom best in een kleine doos en schik ze goed
dicht tegen elkaar.

Kindertraktatie: Zee-cupcakes met krabben

Dit heb je nodig (voor 4 krabben):
4 kant-en-klare cupcakes
6 eetlepels poedersuiker
scheutje water
4 eetlepels bruine suiker
4 Haribo roze spekken
8 Haribo zure spenen (voor de armpjes)
8 Haribo Dragibus (voor de oogjes)
houten prikkers
zwarte stift en witte stift (eetbaar)
Aan de slag:
1. Maak glazuur met het water en de poedersuiker.
2. Besmeer elke cupcake met glazuur en bestrooi met de bruine suiker. Zet koel.
3. Prik de armpjes en oogjes op de roze spekken en plaats de afgewerkte krabben bovenop de cupcakes.
Klaar!
Tip: deze grappige traktatie is zeker stevig genoeg om mee te nemen als uitdeelcadeautje op school of in het
kinderdagverblijf. Blub!

Kindertraktatie: Snoepslakjes

Dit heb je nodig (voor 3 slakken):
3 pannenkoeken
6 grote ronde spekken
3 Prince mini stars koekjes
6 Mikado-stokjes
3 Haribo Dragibus (in 2 gesneden, voor de oogjes)
100g melkchocolade, gesmolten
decoratiestift (bv. Dr. Oetker)
Aan de slag:
1. Prik de spekken per 2 op 2 Mikado-stokjes. Dit wordt het lijfje en de voelsprieten van de slak. Breek het
overschot onderaan af.
2. Plak een koekje onderaan elk lijfje met een klein beetje chocolade. Bedruppel het geheel met chocolade
zodat alles mooi bedekt is. Laat opstijven in de koelkast.
3. Snij elke pannenkoek in 4 lange stukken en rol op. Elke pannenkoek is 1 slakkenhuisje.
4. Haal de slakken uit de koelkast en zet ze op het uiteinde van de opgerolde pannenkoek.
5. Gebruik een beetje chocoladestift om de dragibus op de lijfjes te lijmen. Zo maak je de ogen. Werk met
de witte en zwarte stift de oogjes af.
Tip: deze kindertraktatie is zeker stevig genoeg om mee te nemen als uitdeelcadeautje naar school of
kinderdagverblijf!

Kindertraktatie: Appel schildpadjes met druiven

Dit heb je nodig (voor 4 schildpadjes):
2 appels
12 witte druiven zonder pit
kleine prikkertjes
decoratiestift (bv. Dr. Oetker)
Aan de slag:
1. Snij de appels in twee. Snij 8 druiven in twee en snij van vier druiven een stukje af.
2. Prik de gehalveerde druiven aan de zijkanten van de appelhelften met prikkers vast. Dit zijn de poten.
Prik de grotere stuk druif met een prikker aan de voorkant vast. Dit is het hoofd.
3. Teken een gezichtje op de druif met een decoratiestift.
Tip: om deze kindertraktatie te gebruiken als uitdeelcadeautje op school of in het kinderdagverblijf, gebruik je
best Granny Smith appels. Deze soort verkleurt het minst snel. Om helemaal zeker te zijn, dompel je het
aangesneden gedeelte appel even in citroensap.

Kindertraktatie: Zwan giraffen

Dit heb je nodig (voor 4 giraffen):
4 zwanworstjes
12 blokjes jonge kaas
Papieren giraffenhoofdjes
Lange prikker
Aan de slag:
1. Snij de zwanworstjes in gelijke stokken.
2. Plak het stokje tussen 2 giraffenhoofdjes. (De giraffenhoofdjes download je hier!)
3. Prik afwisselend een blokje kaas en zwanworstje aan de houten prikker. Eindig met een blokje kaas.
Tip: om deze kindertraktatie te gebruiken als uitdeelcadeautje op school of in het kinderdagverblijf, vervoer je
ze best al liggen in een groot dienblad, afgedekt met vershoudfolie.

