Gezondtraktatieboek

Een verjaardag is voor de kinderen vaak compleet als er getrakteerd mag worden op school.
Het beste moment om te trakteren is tijdens de ochtendpauze. Ieder jaar is de vraag: wat
laat ik mijn kind uitdelen? Dit is ieder jaar iets waar u als ouder/verzorger over moet
nadenken. Het moet iets bijzonders zijn, het mag niet te duur zijn, het moet goed te bewaren
zijn en ga zo maar door. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat het gezond en vooral lekker
is! Een verantwoorde traktatie is niet te groot en is een gezonde traktatie gemaakt van
bijvoorbeeld groente en fruit. In dit boek vindt u leuke, creatieve en vooral gezonde traktatie
ideeën.
Succes met het maken van jouw traktatie!
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Fruitvisjes

Benodigdheden:








mandarijnen, sinaasappels of appels
oranje papier
wit papier
plakband
viltstift
schaar
lijm

Hoe maak ik het?
Stap 1: Knip uit het oranje papier voor elke vis een staart en twee vinnen.
Stap 2: Plak dit met plakband op de mandarijntjes zodat je een visje krijgt.
Stap 3: Teken op het witte papier een paar oogjes en knip deze uit en plak ze op de visjes
met de lijm.
Stap 4: Teken op het fruit een mondje met de viltstift.
Stap 5: Wanneer je deze visjes op een zilverkleurig blad legt met doorzichtige folie lijkt het
alsof ze in het water dobberen.

Bananenboodje

Benodigdheden:







bananen
sateprikkers
doosjes rozijntjes
gekleurd papier
viltstift
schaar

Hoe maak ik het?
Stap 1: Knip per bananenbootje drie vierkante zeilen uit het gekleurde papier.
Stap 2: Schrijf op de uitgeknipte zeilen een boodschap. (Hoera …. 8 jaar bijvoorbeeld)
Stap 3: Prik de sateprikkers door de vlaggen. Prik hem eerst aan de bovenkant van voor
naar achter en daarna aan de onderkant van achter naar voor. Zorg ervoor dat het papier
een beetje bol blijft staan zodat het op een echt zeil lijkt.
Stap 4: Prik de sateprikkers met zeilen eraan in de banaan. Prik de middelste sateprikker
door de banaan heen in een doosje met rozijntjes zodat het bananenboodje rechtop blijft
staan.

Appel met hoedje

Benodigdheden:






appels
kokindjes
viltstift
sateprikkers
drop jo-jo’s

Hoe maak ik het?
Stap 1: Prik eerst de drop jo-jo en daarna het kokindje op de sateprikker.
Stap 2: Prik de sateprikker in de appel totdat de drop jo-jo op de appel ligt.
Stap 3: Teken een gezichtje op de appel.

Appel rupsjes

Benodigdheden:







appels
spekjes
sateprikkers
gekleurd papier
schaar
viltstift

Hoe maak ik het?
Stap1: Knip uit het gekleurde papier een hoofdje voor de rups.
Stap 2: Teken op het hoofdje twee oogjes en een mondje.
Stap 3: Prik de sateprikkers in de spekjes
Stap 4: Prik de sateprikkers met spekjes in de appel
Stap 5: Knip in een van de twee spekjes aan het uiteinde kruisgewijs met de schaar.
Stap 6: Trek het open geknipte spekje wat open en plak het gezichtje erop.

Appel ninja turtles

Benodigdheden:







Appel
Crêpepapier
Wit papier
Lijm
Zwarte stift
Schaar

Hoe maak ik het?
Stap 1: Knip het crêpepapier in stroken.
Stap 2: Strik de stroken op de appel.
Stap 3: Teken oogjes op het witte papier en knip de oogjes uit.
Stap 4: Plak de oogjes met de lijm op het crêpepapier.
Stap 5: Teken met een zwarte stift een mondje op de appel.

Druiven struisvogel

Benodigdheden:








Gekleurd dik papier
Stift
Veertjes
Satéprikker
Lijm en plakband
Witte en blauwe druiven
Schaar

Hoe maak ik het?
Stap 1: Knip de kop en snavel uit het gekleurde papier.
Stap 2: Plak de snavel op de kop en teken de oogjes met de stift.
Stap 3: Plak met plakband de kop op de sateprikker.
Stap 4: Smeer lijm op de achterkant van de kop en plak hierop de veertjes.
Stap 5: Prik de blauwe en witte druiven om en om op de sateprikker.

Piraten eierkoek

Benodigdheden:








Eierkoeken
Dropveters
Droprollen
Smarties
Gekleurde (rode) dropveter
Poedersuiker
Rode servetten

Hoe maak ik het?
Stap 1: Vouw het servetje om de eierkoek als hoofddoek.
Stap 2: Strik de dropveter over de eierkoek.
Stap 3: Maak een mengsel van poedersuiker en een klein beetje water.
Stap 4: Plak met die mengsel de smartie en de droprol op de eierkoek.
Stap 4: Knip een stuk van de gekleurde dropveter en plak dit op de eierkoek als mond.

Yoghurt Bumba

Benodigdheden:







Yoghurtjes in cupjes (bijvoorbeeld Danoontjes)
Wit (dikker) papier
Schaar
Plakband
Kleurenprinter
Eventueel stiften

Hoe maak ik het?
Stap 1: Print bumba uit.
Stap 2: knip bumba uit en knip de neus eruit.
Stap 3: steek het toetje vanaf de achterkant door het gat.
Stap 4: Plak het toetje aan de achterkant vast.

Banaanpiraat

Benodigdheden:




Bananen
Servetten
Zwarte watervaste stift

Hoe maak ik het?
Stap 1: Teken op de banaan een gezicht, met ooglap en een stoppelbaard.
Stap 2: Knoop een servet om de nek voor een extra stoere piraat.

Koekiemonster

Benodigdheden:






Voorverpakte plakjes ontbijtkoek
Blauw papier
Printer
Schaar
Plakband

Hoe maak ik het?
Stap 1: Print de koekiemonster uit op blauw papier.
Stap 2: Knip koekiemonster uit.
Stap 3: Knip een gleuf in de mond.
Stap 4: Steek de ontbijtkoek door de gleuf en plak hem vast aan de achterkant.

Meloen egel

Benodigdheden:





Watermeloen (Of een ander soort meloen)
3 bosbesjes
Sateprikkers
Mes

Hoe maak ik het?

Stap 1: Snij de kap van de meloen.
Stap 2: Snijd de inhoud van de meloen in blokjes.
Stap 3: Rijg de blokjes aan de saterprikkers.
Stap 4: Zet de sateprikkers met de blokjes meloen in de meloen.
Stap 5: Maak van het de overgebleven stukken watermeloen de snuit en pootjes.
Stap 6: Maak de neus en oogjes van de blauw besjes door ze op een prikker te
prikken en deze in de meloen te steken.

Voetbalshirtjes

Benodigdheden:






Wit en oranje papier
Rozijnen doosjes
Zwarte stift
Schaar
Plakband / Plak

Hoe maak ik het?
Stap 1: Knip de shirtjes uit het oranje papier.
Stap 2: Knip de broekjes uit het witte papier.
Stap 3: Schrijf op het shirtje de leeftijd en naam van uw kind.
Stap 4: Plak de shirtjes en broekjes op het rozijnen doosje.

Halloween fruit

Benodigdheden:






Bananen
Mandarijnen
Bleekselderij
Krentjes
Mes

Hoe maak ik het?
Stap 1: Haal de schil van de banaan en snij hem doormidden.
Stap 2: Maak met behulp van de krentjes een gezicht op de bananen.
Stap 3: Schil de mandarijntjes.
Stap 4: Snij van de bleekselderij kleine steeltjes.
Stap 5: Steek de steeltjes bleekselderij in de mandarijntjes.

Piratenbuidel

Benodigdheden:








Druiven
Servetten
Lintjes
Plakband / Pritt stift
Lange satéprikkers
Wit papier
Printer

Hoe maak ik het?
Stap 1: Print de piratenvlag uit en vouw deze rond de sateprikker, maak ze vast met
plakband of lijm.
Stap 2: Leg de druiven in het midden van de servet.
Stap 3: zet de sateprikker in het midden en vouw de servet dicht.
Stap 4: Bind met het lintje de servet dicht.

Fruit feest

Benodigdheden:









Mango
Ananas
Meloen
Bramen
Aardbeien
Lange satéprikkers
Drukvormpjes
Eventueel een halve kool met aluminiumfolie om de prikkers in te prikken

Hoe maak ik het?
Stap 1: Snij de mango, ananas en meloen in plakken van ongeveer 1cm
Stap 2: Druk hier zo veel mogelijk vormpjes uit met de drukvormpjes
Stap 3: Rijg het fruit op de satéprikkers
Stap 4: Gebruik eventueel een halve kool met aluminiumfolie eromheen om de prikkers in te
prikken

Peer egel

Benodigdheden:






Peer
Druiven
Rozijn
Cocktailprikkers
Glazuur om de rozijnen op te plakken

Hoe maak ik het?
Stap 1: Schil de peer tot de helft.
Stap 2: Snij een dun plakje van de peer af zodat de peer goed blijft staan.
Stap 3: Prik in de druiven de cocktailprikkertjes en prik deze in de peer (laat de prikker iets
uitsteken)
Stap 4: Maak van de rozijnen de ogen en plak ze op met de glazuur.

Krokodil

Benodigdheden:







Komkommer
Prikkertjes
Kaas
Worst
Plastic bordje
Schaar

Hoe maak ik het?
Stap 1: Maak van de komkommer een krokodil door een stuk uit de voorkant te snijden als
bek.
Stap 2: Snij over de lengte van de rug van de krokodil een V-vorm.
Stap 3: Draai die V om en maak er inkepingen in.
Stap 4: Leg deze met de inkepingen naar boven weer terug op zijn rug.
Stap 5: Maak van de kaaskorst de tanden voor de bek, de voetjes en 2 ogen.
Stap 6: Rijg aan de prikkertjes blokjes kaas en plakjes worst. Prikkertjes gemaakt met
stukjes kaas en worst in de krokodil prikken.

Slangen

Benodigdheden:





Aardbeien
Druiven
Satéprikkers
Glazuur

Hoe maak ik het?
Stap 1: Rijg de druiven en een aardbei (met kroontje erop) aan een sateprikker.
Stap 2: Maak met wat glazuur de oogjes.

Spookjes

Benodigdheden:





Mandarijnen
Witte zakdoeken (bij voorkeur katoen)
Lintjes
Zwarte stift

Hoe maak ik het?
Stap 1: Teken op de zakdoeken oogjes.
Stap 2: Doe de mandarijn in de zakdoek
Stap 3: Strik de lintjes onderaan de mandarijn

Watermeloen pizza

Benodigdheden:







Watermeloen
Kiwi
Banaan
Aardbei
Mes
Eventueel kokossnippers

Hoe maak ik het?

Stap 1: Snij de watermeloen in dikke plakken en daarna in punten.
Stap 2: Snij de kiwi, banaan en aardbeien in kleine stukjes en leg ze op de pizza
punten.
Stap 3: Gooi er eventueel nog wat kokossnippers overheen.

Kerstmannetjes

Benodigdheden:






Druiven
Aardbeien
Mini spekjes
Banaan
Prikkers

Hoe maak ik het?
Stap 1: Snijd de kroontjes van de aardbeien.
Stap 2: Snij de banaan in dunne plakjes
Stap 3: rijg de druif, banaan en aardbei aan de prikker en doe bovenop het mini spekje.

Popcorn schaapjes

Benodigdheden:






Lijm
Doorzichtig zakje
Printer
Popcorn
Zwart papier

Hoe maak ik het?
Stap 1: Print de schapenkopjes uit en knip ze uit.
Stap 2: vul de doorzichtige zakjes met popcorn en knoop de zakjes dicht.
Stap 3: Knip uit het zwarte papier de pootjes voor de schapen.
Stap 4: Plak de pootjes en kopjes op de zakjes popcorn.

