Gele en groene

beertjes

met uitroltong

Neem voor deze beertjes fel gekleurde gele en/of groene
of juist pastelkleurige bollen. Knip de bollen boven
“het neusje” twee keer in en steek hier als oogjes
twee gepofte rijstsnoepjes in. Knip direct daarboven
de bollen nog twee keer in en steek daar twee platte
snoepjes (snipits) als oortjes in. Knip onder het neusje
een inkeping en duw daar een roltong in. Zet de beertjes
gezellig naast elkaar op een platte schaal.
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Muffin kermis
Dit is weer eens een heel andere manier van cakejes
versieren. Leuk om samen met de kinderen op een
partijtje te doen. Zorg voor stevige en niet te kleine
(chocolade)muffins, kleurige bollen, wat grotere
platte snoepjes (smiles of apenkoppen) en
kleinere bolronde snoepjes (gomballen of
schuimhoedjes), smarties, gesmolten chocolade,
cocktailprikkers en papieren parapluutjes.
Maak per muffin drie vrolijke mannetjes. Knip
de bollen onder “het neusje” in en steek er
een smartie in. Doop een cocktailprikker
in gesmolten chocolade en teken hiermee
boven het neusje twee oogjes. Prik een
cocktailprikker door de bol en steek
bovenop een plat snoepje en een bolrond
snoepje. Steek de mannetjes in de
muffin en steek in het midden van de
muffin een openstaand parapluutje
Voor een schooltraktatie kun je
de mannetjes met z’n allen op
een cake steken. Of je bakt
per kind een kleine muffin en
steekt er een mannetje op.

Aardbei-

mannetjes

Snoepijsjes
Neem per traktatie een
ijshoorntje en steek daar drie
tot vier langwerpige snoepjes
zoals gedraaide spekken, drop staven of lange jan in. Maak
het gat dicht met een kokosbol
voor het echte ijseffect.

Deze
schooltraktatie
heb je echt
super snel
gemaakt en de
kinderen kunnen
er makkelijk bij
helpen.

Deze vrolijke mannetjes maak je
eenvoudig met een zak aardbeibollen. Knip de aardbeibollen
onder “het neusje” in en duw een
smartie in de inkeping. Doop voor
een vrolijke haardos de bovenkant
van een aardbeibol iets schuin in
gesmolten chocolade en daarna
direct in een bakje met vruchtenhagel. Doop een cocktailprikker in
de gesmolten chocolade en teken
hiermee twee oogjes boven het
neusje van de aardbeibol. Zet de
mannetjes met z’n allen dicht tegen
elkaar aan op een platte schaal.

Voor jongetjes
kun je de
mannetjes ook
van stoere gele
en groene bollen
maken.
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