
SHAKE IT, COCKTAILS OP KINDERMAAT. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Twee hippe Amerikaanse cocktailshakers komen de kinderen van het speelplein de trucs van het cocktailshaken 

aanleren. Zorg natuurlijk voor een leuke cocktailbar (bar, veel kleuren, bloemenkransen, misschien een stukje 

strand en zwembad, zorg voor warmte en extra zonlicht. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Benodigheden staan bij de verschillende onderdelen. 

SPEELIMPULSEN           

Bezemstelenaperitief: 

Benodigdheden: 3 blikjes Fanta Pomelo à 6 sinaasappelen - 2 citroenen à 1 pompelmoes - 1 kiwi à ijs - 

satéstokjes 

Werkwijze: Doe de pompelmoes in kleine stukjes (zonder vel!!) en doe die in een grote kom. Giet de drie 

fantapomelo\\\'s erbij. Pers de 2 citroenen en de 6 sinaasappelen uit en giet het sap in de kom. De kiwi snij je 

in 2 en 1 helft pers je ook uit en doe je ook in de kom. Je roert het goed door elkaar en verdeeld het sap in je 

glazen. Doe in elk glas 2 blokjes ijs. Met de andere helft van de kiwi en de satéstokjes maak je heksenbezems. 

 

Kindersangria: 

Benodigdheden: 6 sinaasappelen - 1/2 liter kersensap - 1 blikje abrikozen - 1 citroen - 1 lepel suiker. 

Werkwijze: Snijd vier sinaasappelen middendoor en pers ze uit met een citruspers. Meng het sap in de schaal 

met het kersensap. Was de sinaasappelen en snij ze in schijfjes of stukjes. Doe het blikje open en snij de 

abrikozen in stukjes. Voeg de stukjes fruit en het abrikozensap bij het andere sap. Strooi de suiker op een 

bordje. Snijd de citroen middendoor. Pers de helft van de citroen uit en meng het sap met de sangria. Wrijf de 

andere over de rand van het glas en druk de rand in de suiker. Laat een poosje in de ijskast staan. Doe enkele 

stukjes fruit in het glas en giet er wat sangria over. 

 

Vruchtensap: 

Benodigdheden: 1 schijf ananas - 1 schijf appel - 3 eetl appelsap - 5 eetl ananassap - 2 ijsklontje - theelepel 

poedersuiker 

Werkwijze: Giet de appel en ananassap in een grote beker. Voeg de suiker en de ijsklontjes toe. Roer het 

geheel goed door en laat dit 5 min in de koelkast staan. Serveertip: Doe de ananas en de appelschijf op de rand 

ter versiering. 

 

Gemengde vruchtencocktail: 

Benodigdheden: 2 eetl gemengde vruchten - sap van een 1/2 citroen - 1 eetl suiker vanillesuiker - 1/8 l melk à 

spuitwater - 1 gekonfijte kers 

Werkwijze: Vruchten pureren en mengen met suiker, snufje vanillesuiker en de melk. In een hoog glas doen en 

wat spuitwater erbij gieten. Garneren met een gekonfijte kers. 

 

Little billy: 

Benodigdheden: Bananensap, appelsap, jus dorange en aardbeiensiroop 

Werkwijze: Neem een longdrinkglas en doe hier 1/3 bananensap, 1/3 appelsap, 1/3 jus dorange en een klein 

scheutje aardbeiensiroop in. Niet mengen! 

BEGELEIDERSTIPS  

xperimenteer er maar op los. Want heel wat drankjes kan je wel mixen tot lekkere cocktails. 

De kinderen zullen het leuk vinden om zelf cocktails te mogen shaken. Kies dus eerder voor veel en goedkope 

ingrediënten dan dure onderdelen die niet gesmost mogen worden. Opgepast want de drankjes zijn meestal 

zeer kleverig. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

http://www.materiaalmagazijn.be/
http://www.speelidee.be/

