
COCKTAILS SHAKEN. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Zorg voor een tropische sfeer. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Snijplankjes en mesjes om het fruit te snijden. Elektrische hulpjes: een blender of keukenrobot, een citruspers 

of misschien zelfs een echte sapcentrifuge. Leuk materiaal voor de presentatie: mooie plastieken bekers, 

suiker voor randjes rond je glas, rietjes, parapluutjes, schijfjes fruit, ijsblokjes in allerlei vormen. Maak 

gewone ijsblokjes iets fijner. Doe ze in een plastieken zakje en draai het in een handdoek. Klop er een paar 

keer op met een hamer. Voorzie ook het nodige inkledingsmateriaal. Via het MateriaalMagazijn kan je het 

tropical Hawaï pakket kopen. 

SPEELIMPULSEN           

oek een aantal recepten uit en kopieer ze voor de kinderen. Laat de kinderen in kleine groepjes het recept 

volgen. Gebruik eventueel kleine plastieken borrelglaasjes (o.a. te koop in de Colruyt) als maatbekers. Er gaat 

4 cl in zo'n borrelglaasje. 

 

Je kan kinderen ook zelf laten experimenteren. Hou als begeleider de flessen bij jou en werk met kleine 

borrelglaasjes. De kinderen kunnen naar hartenlust experimenteren met deze kleine hoeveelheden. Rankschik 

ze van 'zoet' (grenadine) naar zuur (citroensap) of bitter (schweppes). Je kan werken met kleine bekertjes 

'sterke smaken' en grote bekers 'aanvullers' zoals sinaasappelsap en spuitwater. Geen vrijheid zonder regeltjes 

die voor de nodige 'veiligheid' zorgen. Beperk de tijd bijvoorbeeld en spreek af dat je steeds zelf moet proeven 

wat je gemaakt hebt (spannend!). 

 

Besteed veel aandacht aan de versiering en de presentatie van de cocktails. 

 

Bij het Tropical Hawai pakket zit ook een handig boekje met zeer veel cocktailrecepten en handige tips. Je kan 

het boekje ook gratis afhalen op www.materiaalmagazijn.be of via de link op www.speelplein.net. Je vindt er 

extra tips, een tiental cocktails 'geshaked en goedgekeurd' en een overzicht van een slordige 60 niet-

alkoholische cocktails. Check ook even DNA 17 Comme Chez *** Marva. 

 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Probeer alvast wat shaketruucjes om de tieners te imponeren. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 
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