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BENODIGDHEDEN

* Komkommer

* Prikkertjes

* Kaas

* Worst

* Ogen

Bevat allergenen: 
gluten, koemelkeiwit www.gewoongezond.info/gezondetraktaties

Zo maak je het:
KROKODIL

01

Maak van de komkommer een krokodil door 
een stuk uit de voorkant te snijden als bek. 

Snijd over de lengte van de rug van de  
krokodil een V-vorm.

Draai de V-vorm om en maak er inkepingen in en 
leg deze weer terug op de rug.

Maak prikkertjes met stukjes kaas en 
worstjes en prik deze op de krokodil.

Doe de ogen erop en klaar!



LUCHT-
BALLON 
GEVULD 
MET 
FRUIT 

creatief



Maak een bakje van stevig papier.

Plak in alle hoeken van het bakje een rietje.

 Plaats de opgeblazen ballonnen tussen de  
rietjes in. Gebruik een stukje plakband zodat 
de ballon goed blijf zitten. 

Vul het bakje bijvoorbeeld met een mandarijn.

LUCHTBALLON GEVULD MET FRUIT 

Zo maak je het:
1
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4

BENODIGDHEDEN

* Mandarijnen/druiven (fruit   

 naar wens)

* Bakjes van papier (zelfgemaakt  

 of kant en klaar)

* Ballonnen

* Rietjes

* Plakband 

Bevat allergenen: 
geen www.gewoongezond.info/gezondetraktaties
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PANNENKOEKEN-
TWISTER

creatief



Bestrijk elke pannenkoek dun met roomkaas 
en smeer er een dun laagje jam op.

Rol de pannenkoek strak op en snijd hem in 
dunne rolletjes.

Rijg aan elke sateprikker drie rolletjes  
pannenkoek en maak het af met een aardbei.

Tot gebruik afdekken en koel wegzetten en 
maximaal 1 dag van te voren maken. 

PANNENKOEKENTWISTER

Zo maak je het:
1

2

3

4

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

* Pannenkoeken 

* Smeerbare roomkaas light

* Pot jam naar keuze

* Satéprikkers

* Aardbeien Variatie:
Je kunt tussen de 

pannenkoekplakjes ook 
stukjes aardbei rijgen. 

Gebruik dan 
aardbeienjam op de 

pannenkoeken. 



FRUIT PIZZAcreatief



Snijd de watermeloen in plakken. 

Schil de kiwi’s en snij deze in stukjes.

Schil de perzik en laat deze uitlekken. Je kunt 

natuurlijk ook perzik uit blik gebruiken, laat 

deze goed uitlekken.

Snijd de aardbei in plakjes.

Beleg de watermeloen met fruit.

Verdeel de watermeloen in punten. 

Het lijkt net een echte pizza!  

FRUIT PIZZA

Zo maak je het:
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Bevat allergenen: 
geen

BENODIGDHEDEN

* Watermeloen

* Diverse soorten fruit om te  

 beleggen: kiwi, aardbei, perzik  

 etc. 

www.gewoongezond.info/gezondetraktaties
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VISHENGELcreatief



Knoop het touwtje aan de soepstengel.

Knip uit het gekleurd papier de visjes.

Plak aan beide kanten van het doosje 
rozijnen een vis.

 Maak de visjes vast aan de hengel. 

VISHENGEL

Zo maak je het:
1

2

3

4

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

* Soepstengels 

* Touw 

* Gekleurd papier voor de visjes

* Rozijnen in een doosje



HALLOWEEN SPINcreatief



Druk rondjes uit het brood. 
TIP! Gebruik een glas.

Smeer beide rondjes met pindakaas of jam.

Breek de zoute stengels door de helft en leg 
per rondje 4 stengels als pootjes neer.

Leg het rondje er bovenop. 

Prik rozijnen in het brood. Dit zijn de ogen. 

HALLOWEEN SPIN

Zo maak je het:
1

2

3

4

5

Bevat mogelijk allergenen: 
gluten, pinda, koemelkeiwit www.gewoongezond.info/gezondetraktaties
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BENODIGDHEDEN

* Volkoren brood

* Zoute stengels

* Rozijnen

* Pindakaas/jam



GRIEZEL APPELcreatief



Snijd met de lepel het klokhuis uit de appel.

Snijd een part uit de appel voor de mond.

Maak nu ogen met behulp van de meloen-
bolletjeslepel. 

Steek met de appelboor gaten in de ogen, nu 
lijken het echte oogkassen.

Leg de appel een paar minuten in water met 
citroensap, dit voorkomt het bruin worden.

Maak tanden in de mond met de amandelen. Het 
is handig om met een mes de plaats van de tanden 
in te kerven. Je kunt gehalveerde amandelen 
gebruiken of ze in reepjes snijden.

Zo maak je het:
1

2

3

4

5

6

www.gewoongezond.info/gezondetraktaties

GRIEZEL APPEL
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Bevat mogelijk allergenen: 
noten (amandelen)

BENODIGDHEDEN

* Halve appel

* Citroen of citroensap

* Blande amandelen

* Appelboor

* Meloenbolletjes lepel

* Mes 



RACEAUTOcreatief



Snijd de rijstwafels doormidden en snijd het 
raam eruit. 

Snijd de wortels in stukjes en prik ze met 
een cocktailprikker door de rijstwafel. Met 
appelstroop plak je de rozijntjes op de 
wortel, dit zijn de velgen. 

Als laatste plak je een rozijntje op de 
voorkant. Dit is de koplamp van de auto. 

RACEAUTO PORCHES

Zo maak je het:
1

2

3

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

* Rijstwafels

* Wortels

* Rozijntjes 

* Appelstroop

* Cocktailprikkers Tip:
Print een afbeelding 

van asfalt en zet de race-
auto’s erop. Met rozijnen-
doosjes met sateprikkers 

kun je ook nog een 
finish maken.



VISJE NEMOcreatief



Knip uit het oranje papier de vinnen 
van de vis en plak deze op de mandarijn.

Wikkel het zwart/witte lint om de mandarijn.

Plak de oogjes erop en klaar! 

VISJE NEMO

Zo maak je het:
1

2

3

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

* Mandarijnen 

* Oogjes (hema) 

* Oranje papier 

* Zwart/wit lint

Tip:
leg alle visjes 

op blauw papier,
leuk voor de 
presentatie! 


