TRAKTATIEKAARTEN BOEK

In dit traktatiekaarten boek vind je leuke,
lekkere en gezonde ideeën voor traktaties!
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Zebra appel
Watermeloen pizza
Race auto appel
Lente bloem
Tulp
Gezond egeltje
Mandarijn pompoen
Gezond rupsje
Herfstpaddenstoel
Fruit toverstaf
Kaas schildpad
Banaan piraat
Dolfijn banaan
Druiven monster
Fruit ijshoorntje
Sneeuwpop

17. Kerstboom
18. Fruit cupcake
19. Regenboogstokjes
20. Toverstaf
21. Watermeloen egel
22. De rups
23. De mummie
24. Wraps
25. Banaanauto
26. Smoothie
27. Krokommer
28. Rupsje Nooitgenoeg
29. Bellenblaasluchtballon
30. Ingepakt stoepkrijt
31. Fruitfriet

Zebra appel

Benodigdheden:
Mes
Snijplank
Appelboor (voor het klokhuis)
Lange satéprikkers
Gekleurd lint
Schaar

Stappenplan:
Stap 1: Was de appels af en maak ze vervolgens weer droog.
Stap 2: Gebruik de appelboor om het klokhuis te verwijderen en
snijd vervolgens de appels in ongeveer even dikke plakken.
Stap 3: Stapel de groene en rode plakken afwisselend op.
Stap 4: Prik er een satéprikker in, om de zebra-appel bij elkaar te
houden.
Stap 5: Knoop een lintje aan de bovenkant van de satéprikker.
Stap 6: Leg de appels voorzichtig op een dienblad of in een mand.

Ingrediënten per zebra appel:
1 rode appel
1 groene appel

Watermeloen Pizza

Benodigdheden:
Pizza doos
Groot mes
Bakpapier

Ingrediënten per watermeloen pizza:
1 grote watermeloen
1 komkommer
1 mango
1\doosje bosbessen

Stappenplan:
Stap 1: Bedek de bodem van de pizzadoos met bakpapier
(tegen lekken).
Stap 2: Snijd 5 schijven van ongeveer 2 cm dik van de
watermeloen.
Stap 3: Maak van elke schijf watermeloen 6 parten en leg
deze in de pizzadoos.
Stap 4: Beleg de parten met schijven komkommer,
stukjes mango en bosbessen.
Je kunt ook de schijven beleggen en deze vervolgens in
6 parten snijden.

Race auto appel

Benodigdheden:
Mes
Snijplank
Satéprikkers
Vlaggetjes (optioneel)

Ingrediënten per 4 race auto’s:
1 appel
16 druiven
Citroensap

Stappenplan:
Stap 1: Snijd een appel in vieren en verwijder het klokhuis.
Stap 2: Duw aan beide uiteinden van 1 stuk appel, een satéprikker in
de breedte.
Stap 3: Rijg aan alle uiteinden van de satéprikkers een druif.
Stap 4: Steek een vlaggetje in de bovenkant van de appel (optioneel).
Stap 5: Leg de raceauto appels in een bakje of zakje en doe er 2 à 3
druppels citroensap bij. (Dit zorgt ervoor dat de appel langer vers
blijft).

Lente bloem
Race auto appel

Benodigdheden:
Mes
Lange satéprikkers
Korte satéprikkers
Bloemenvormpje

Ingrediënten per lente bloem:
5 groene druiven
5 bosbessen
1 schijf ananas

Stappenplan:
Stap 1: Rijg 4 druiven en 4 bosbessen om en om, aan een lange
satéprikker.
Stap 2: Snijd de ananas in schijven van een halve tot 1
centimeter dik.
Stap 3: Druk met het vormpje een bloemvorm uit de
ananasschijf.
Stap 4: Rijg de bloemvorm bovenop de satéprikker.
Stap 5: Maak met een kleine satéprikker een bosbes vast aan de
bloem (optioneel).

Tulp

Ingrediënten per +- 10 tulpen:
1 zakje kaasblokjes
1 komkommer
1 grote wortel

Stappenplan:
Stap 1: Rijg een kaas blokje aan een satéprikker.
Stap 2: Snijd de komkommer in plakjes.
Stap 3: Snijd deze in tweeën, rijg een half plakje komkommer aan de
satéprikker.
Stap 4: Snijd de wortel in plakjes van ongeveer een halve centimeter
dik.
Stap 5: Snijd de plakjes wortels in de vorm van de kop van een tulp.
(Zie afbeelding).
Stap 6: Rijg het tulpvormige plakje wortel aan de satéprikker.

Gezond egeltje

Benodigdheden per egel:
1/2e banaan of een appelpartje
1 tros druiven
1 zwarte bes
1 mes
1 snijplank

Stappenplan:
Stap 1: Was alle benodigde stukjes fruit af.
Stap 2: Snijd de banaan in tweeën of gebruik een appelpartje.
Stap 3: Druk 1 druif in de satéprikker en doe dit een aantal keer.
Stap 4: Druk de satéprikkers in de banaan of appelpartje totdat je een mooi
vachtje hebt.
Stap 5: Druk 1 blauwe bes in de punt van de banaan.
Stap 6: Leg het egeltje voorzichtig op een dienblad of in een mand.

Mandarijn pompoen

Benodigdheden per mandarijn pompoen:
1 mandarijn
1 stuk selderij
1 mes
1 snijplank

Stappenplan:
Stap 1: Pel de mandarijn.
Stap 2: Snijd een stuk selderij af van ongeveer 5 cm en snijd deze doormidden.
Stap 3: Zet het steeltje in het midden van de mandarijn.

Gezond rupsje

Benodigdheden per rupsje:
3 cherrytomaten
2 mozzarellabolletjes
6 blaadjes basilicum
2 satéprikkers
Chocolade pasta (voor de ogen)
1 mes
1 snijplank

Stappenplan:
Stap 1: Plaats de basilicumblaadjes op een bordje.
Stap 2: Leg een cherrytomaatje en een mozzarella bolletje om en om achter elkaar.
Stap 3: Versier het voorste cherrytomaatje met de chocoladepasta.

Herfstpaddenstoel

Benodigdheden per herfstpaddenstoel:
1 kwart banaan
1 kwart appel
1 mesje
1 snijplank
Eventueel voor de opmaak:
1 kiwi
5 witte druiven
Kleine mayonaise toefjes

Stappenplan:
Stap 1: Snijd de bananen in drie stukjes.
Stap 2: Snijd de appel in stukjes.
Stap 3: Plaats de appel op de banaan.
Stap 4: Van mayonaise maak je kleine toefjes op de paddenstoel.
Stap 5: Je kan het bord opmaken met kiwistukjes en druiven.

Fruit toverstaf

Benodigdheden per
toverstaf:
2 druifjes
1 aardbei
1 klein stukje watermeloen
1 snijplank
1 mes
1 lange satéprikker

Stappenplan:
Stap 1: Snijd de aardbeien in stukjes
Stap 2: Snijd de watermeloen in een ster vorm.
Stap 3: Pak de satéprikker en rijg één voor één
de stukjes fruit aan de satéprikker.
Stap 4: Plaats de traktaties op een bordje.

Kaas schildpad

Benodigdheden:
Schaar
Lijm/plakband
Gekleurd papier
Stift/potlood

Ingrediënten per schildpad:
1 Babybel kaas

Stappenplan:
Stap 1: Teken op gekleurd papier een schildpad van bovenaanzicht
(Voorbeeld zie hierboven)
Stap 2: Knip de schildpad vervolgens uit
Stap 3: Teken er ogen, mond, neus en tenen op
Stap 4: Verwijder de folie om de Babybel
Stap 5: Plak de Babybel met behulp van plakband/lijm midden
op de rug van de schildpad

Banaan piraat

Benodigdheden:
Gekleurde servetten met strepen of blokjes
(Let op dat de servetten niet te dik zijn)
Plakband/lijm
Schaar
Zwarte stift
Ingrediënten per piraat:
1 banaan

Stappenplan:
Stap 1: Pak de servet en vouw hem één keer dubbel, zo dat
er een driehoek ontstaat
Stap 2: Vouw dan de dichte zijde (lange kant) 1 cm dubbel
Stap 3: Pak de banaan er bij en vouw de servet om de banaan
heen, zodat de uiteinden aan de bolle kant van de banaan
samen komen
Stap 4: Plak de uiteinden aan elkaar vast met behulp van
plakband/lijm
Stap 5: Nu de servet vast zit kan het gezichtje (met eventueel
baard) op de banaan worden getekend met de stift

Dolfijn banaan

Benodigdheden:
Bekertjes/bakjes
Zwarte stift
Mesje
Ingrediënten per dolfijn:
Half handje blauwe bessen
of druiven
1 kleine banaan
1 snoepje in de vorm van
een vis

Stappenplan:
Stap 1: Snijd het steeltje van de banaan
+/- 1 cm in
Stap 2: Doe hier vervolgens het snoepje
met de vorm van een vis in
Stap 3: Teken met de stift ogen op de
banaan
Stap 4: Zet de banaan in het
bekertje/bakje
Stap 5: Vul de ruimte rondom de
banaan op met de druiven
of blauwe bessen

Druiven monster

Stappenplan:
Stap 1: Vul de plastic beker met witte
druiven
Stap 2: Haal op de plek waar je de ogen wilt
wat druiven weg
Stap 3: Vul de ruimte op met de twee
marshmallows
Stap 4: Dek de beker af me vershoudfolie
Stap 5: Teken de ogen (op de plek van de
marshmallows) en een mond

Fruit ijshoorntje

Stappenplan:
Stap 1: Snijd de grotere stukken fruit
in kleinere stukken
Stap 2: Pak het ijshoorntje en leg hier
de servet in
Stap 3: Vul het ijshoorntje met de
verschillende soorten fruit
Let op: Leg het fruit op de servet in het
hoorntje, anders wordt het hoorntje slof/zacht
Tip: Serveer de ijsjes op een mooi dienblad

Sneeuwpop

Benodigdheden per sneeuwpop:
Handje vol popcorn (bij voorkeur zout,
die is namelijk witter dan de zoete).
Doorzichtige plastic beker
Rood wol of lint (2 strengen)
Zwarte stift
Lijm
Oranje papier of wit papier met een
oranje stift.

Stappenplan:
Stap 1: Neem de wol of het lint en knip daar twee losse
strengen van af (de lengte is afhankelijk van de grootte van
je beker).
Stap 2: Knoop deze strengen om het middelste punt van je
beker met een dubbele knoop. Knoop ze niet los van elkaar
maar juist aan elkaar. Zo krijg je het idee van een sjaal.
Stap 3: Het knoopje van de “sjaal” zet je met een beetje lijm
vast, op deze manier gaat de wol niet zakken.
Stap 4: Teken met de zwarte stift twee ogen en een mond.
Stap 5: Knip uit het oranje papier (of wit papier oranje
ingekleurd) een spitse driehoek en lijm de kortste kant
voorzichtig op de beker.
Stap 6: Vul de bekers met popcorn en klaar is de
sneeuwpop!

Kerstboom

Benodigdheden:
Satéprikker
Kaasschaaf
Mes
Ster uitsteekvorm
Schaar
Ingrediënten per 4
kerstbomen:
4 komkommer slierten
1 dikke plak jonge kaas
2 ontbijtkoeken

Stappenplan:
Stap 1: Snijd de uiteinden van de komkommer af.
Stap 2: Schaaf vervolgens met een kaasschaaf lange slierten van boven tot onder.
De smalste slierten van het begin gebruik je niet.
Stap 3: Steek uit de plakken kaas een sterretje. Let op dat de plakken net dik
genoeg zijn om een satéprikker in te steken, maar als ze te dik (lees: zwaar) zijn,
valt de satéprikker om.
Stap 4: Snijd rondjes of vierkantjes uit de ontbijtkoek.
Stap 5: De satéprikkers zijn net iets te lang voor deze hapjes, knip er dus enkele
centimeters af.
Stap 6: Rijg vervolgens de komkommersliert zigzaggend op de satéprikker, met wat
ruimte ertussen.
Stap 7: Plaats dan de ster bovenop de satéprikker.
Stap 8: Plaats de kerstboom in de ontbijtkoek.
Tip: Wanneer de kerstboom niet stevig genoeg staat, kun je nog een kleiner rondje
ontbijtkoek uitsnijden. Met wat boter ertussen plaats je die midden op het andere
rondje. Vervolgens prik je de satéprikker in beide lagen ontbijtkoek. Een soort van
boomstam.

Fruit cupcakejes

Benodigdheden:
Cupcake vormpje

Ingrediënten per cupcake:
1 rode druif
1 mandarijn

Stappenplan:
Stap 1: Verwijder de schil van de mandarijn en leg de
mandarijnpartjes in een cirkel in het cupcake vormpje.
Stap 2: Leg een rode druif in het midden.

Regenboog stokjes

Benodigdheden:
Schaal of bord
Satéprikker

Ingrediënten per regenboogstokje:
Paars: Rode druif of kers (pit eruit)
Blauw: Blauwe bes
Groen: Kiwi
Geel: Ananas of banaan
Oranje: Sinaasappel of mandarijn
Rood: Aardbei of framboos

Stappenplan:
Stap 1: Snijd het fruit wat gesneden moet worden.
Stap 2: Rijg het fruit in de goede volgorde aan de
satéprikkers.
Extra: Het prikkende puntje kan eventueel
afgeknipt worden of afgedekt worden met
zilverfolie.

Toverstaf

Ingrediënten per toverstaf:
Doosje rozijnen

Benodigdheden:
Potlood
Stickers/glitters
Dik papier
Nietmachine
Schaar
Plakband
Karton

Stappenplan:
Stap 1: Teken de mal van de ster op het karton.
Stap 2: Trek deze over op het iets dikker papier en knip deze
uit.
Stap 3: Voor deze traktatie heb je telkens 2 sterren per
toverstaf nodig voor een voor- en achterkant.
Stap 4: Plak een doosje rozijnen vast aan het potlood.
Stap 5: Doe het potlood tussen de twee sterren en niet de
sterren aan elkaar vast.
Stap 6: Op de plaatsen waar de nietjes zitten plak je stickers,
en je hebt een leuke toverstaf.
Extra: Je kunt de toverstaf versieren hoe je zelf wilt.

Watermeloen-egel

Benodigdheden
1 mes
20-30 kleine/grote satéprikkers
1 snijplank

Ingrediënten
1 meloen
500 gram snoeptomaatjes (optioneel)
1 komkommer (optioneel)
500 gram witte druiven (optioneel)

Stappenplan
Stap 1: Hol de watermeloen uit met een groot mes.
Houd de inhoud van de watermeloen heel.
Stap 2: Snijd de watermeloen in verschillende blokjes
en rijg deze aan satéprikkers (de stekels van de egel).
Stap 3: Leg eventueel om de egel verschillende stukjes
fruit/groente zoals op de foto.
Stap 4: Maak de egel af door er ogen in te snijden en
prik een neusje aan de voorkant van de watermeloen.

De rups

Benodigdheden per rups
2 oogjes per stokje
1 lange satéprikker
1 dienblad

Ingrediënten
6 druiven per stokje
1 aardbei

Stappenplan
Stap 1: Doe de druiven aan de satéprikker.
Stap 2: Plak de ogen op het kopje van de rups.
Stap 3: Serveer de rupsen op een versierd dienblad (optioneel).

De mummie

Benodigdheden per mummie
2 oogjes per mummie
Verband

Ingrediënten
1 appel

Stappenplan
Stap 1: Wikkel het verband om de appel.
Stap 2: Plak de oogjes op de mummie.
Stap 3: Serveer de mummies op een versierd dienblad (optioneel).
Extra
Combineer appels met ander fruit, zoals peer of banaan

Wraps

Benodigdheden per wrap
Vlaggetjes
Aluminiumfolie

Ingrediënten
1 wrap
Kruidenkaas
3 plakjes kipfilet
Sla

Stappenplan
Stap 1: Smeer de kruidenkaas op de wrap.
Stap 2: Leg de sla op de wrap.
Stap 3: Leg de 3 plakjes kipfilet op de wrap.
Stap 4: Rol de wrap op.
Stap 5: Wikkel de wrap in aluminiumfolie en laat het een uur in de
koelkast liggen.
Stap 6: Snijd de wrap in stukjes.
Stap 7: Prik de vlaggetjes in de stukjes wrap.

Uit 1 wrap kunnen 6 stukjes gehaald worden.

Banaanauto

Benodigdheden per banaanauto
4 cocktailprikkers
1 snijplank
1 mesje

Ingrediënten
1 banaan
3 aardbeien
2 rozijnen oogjes

Stappenplan
Stap 1: Verwijder de schil van de banaan en snij de puntjes af. Leg de
banaan op de bolle kant.
Stap 2: Snijd vier schijfjes van de overgebleven banaan en de kronen
van de aardbeien.
Stap 3: Leg de schijfjes aan de zijkanten van de banaan en prik er een
cocktailprikker doorheen. Zo heeft de banaanauto wielen.
Stap 4: Plak oogjes op allebei de aardbeien.
Stap 5: Prik de aardbei op de banaan.

De banaanauto kan in
tweeën worden verdeeld.

Smoothie
s
Benodigdheden (6x 100ml)
1 blender
1 snijplank
1 mesje

Ingrediënten
250 gram naturel kwark of 250 ml yoghurt
2 bananen
9 aardbeien
1 halve mango

Stappenplan
Stap 1: Snijd de banaan in schijfjes, verwijder de kroon van de aardbei
en schil en snijd de mango in stukjes.
Stap 2: Schep de kwark in de blender en doe vervolgens het fruit erbij in.
Stap 3: Verdeel de smoothie over de glazen.

De smoothie kan met (veel) verschillende soorten fruit gemaakt worden.

Krokommer

Benodigdheden per krokommer
20 cocktailprikkers
1 mesje
1 snijplank

Ingrediënten
1 komkommer
16 druiven

Stappenplan
Stap 1: Snijd een mond aan het uiteinde van de komkommer.
Stap 2: Snijd de onderste laag van de komkommer voorzichtig los.
Stap 3: Snijd het losse gedeelte in schijfjes.
Stap 4: Prik de cocktailprikker in de komkommer en doe er een druif bij aan.
Stap 5: Snijd kleine stukjes uit voor de ogen en prik ze op het hoofd.

Rupsje Nooitgenoeg

Benodigdheden per Rupsje Nooitgenoeg
1 cocktailprikker
2 plakoogjes
Gekleurd papier

Ingrediënten
1 appel
2 snoeptomaten

Stappenplan
Stap 1: Prik de tomaatjes aan de cocktailprikker.
Stap 2: Knip het hoofdje, de oortjes en het blaadje uit.
Stap 3: Maak een hoofdje van de uitgeknipte papiertjes.
Stap 4: Teken de mond en plak de oogjes op het hoofd.
Stap 5: Plak het hoofdje op de bovenste tomaat en prik
de prikker in de appel.

Bellenblaasluchtballon

Benodigdheden per bellenblaasluchtballon
1 bellenblaas
4 satéprikkers
Plakband
1 ballon

Stappenplan
Stap 1: Blaas de ballon op en leg er een knoopje in.
Stap 2: Plak de 4 satéprikkers aan de ballon.
Stap 3: Plak de andere kant van de satéprikkers aan de dop van de
bellenblaas.
Extra: Je kunt op de ballon nog de leeftijd schrijven.

Ingepakt stoepkrijt

Benodigdheden per ingepakte stoepkrijt
Stoepkrijt
Inpakpapier
2 lintjes
Plakband

Stappenplan
Stap 1: Pak het stoepkrijt in, maar laat de uiteinden open.
Stap 2: Draai de uiteinden rond.
Stap 3: Bind de lintjes aan de uiteinden.

Fruitfriet

Benodigdheden per zak
1 A4-papier
1 snijplank
1 mesje
1 dunschiller (optioneel)
1 plastic vorkje
Ingrediënten
Mango en wortel
Extra: Maak ook met
komkommer of appel.
Stappenplan
Stap 1: Vouw puntzakken van
A4-papier. (Zie achterzijde)
Stap 2: Schil en snijd de fruit en groente in rechthoekjes.
Stap 3: Vul de puntzakken met de fruitfriet.
Stap 4: Eetsmakelijk!

Puntzak vouwen

1. Pak 1 punt en vouw deze strak
tot het aansluit met de rand van
de andere kant.

2. Vouw vervolgens de uiterste
punt naar de andere kant,
zodat je een driehoek krijgt.

4. Vouw de kant die in stap 3 is
gevouwen in de gleuf zoals op
de plaatjes hierboven te zien is.

Je stevige puntzak is nu klaar!

3. Vouw de punten van de kant dat niet
gevouwen is naar binnen toe. Vouw deze
strak tegen de gevouwen kant aan.

