
 

 

 

Traktatielijst de Kattekop  
 

Fruit en groente 

• Spies met fruit zoals mandarijn, aardbei, blokje meloen en/of mango.  

• Spies met twee aardbeien en twee blokjes ananas.  

• Spies met klein augurkje, stuk komkommer, blokje meloen, ananas of mango, partje 

mandarijn.  

• Mandarijn met parapluutje. 

• Fruitstukjes in gekleurd bekers met een papieren parasolletje 

• Fruitreepjes van Zonnatura. 

• Saté prikkers met stukjes fruit, de prikkers in een halve kool in aluminiumfolie verpakt 

steken en dan uitdelen. 

• Bananen versieren d.m.v. gezichtjes tekenen met stift. 

• Van bananen met een satéprikker papier een zeilbootje maken. 

• Baby komkommers en andere rauwkost. 

 

Versierd fruit  

• Mandarijnenpoes 

Gebruik de steelaanzet als neus. Steek bovenin twee amandelen als oortjes, gebruik 

twee cocktailprikkers als snorharen en twee kleine rozijnen of krenten als ogen. Snijd 

eventueel aan de onderkant een klein stukje af, dan staan de poezen stevig.  

• Sinaasappelolifant 

Gebruik kleine sinaasappels. Snijd uit de schil een slurf en trek deze een beetje los van 

het vruchtvlees. Maak met twee rozijnen oogjes. Snijd eventueel aan de onderkant een 

klein stukje af, dan staan de olifanten stevig.  

• Maja de Bij  

Teken met zwarte viltstift een gezichtje op een mandarijntje en steek er twee 

cocktailprikkers in als voelsprieten.  

• Stuk meloen of stuk komkommer met een parapluutje. 

• Vouw van een groot vel gekleurd papier een puntzak en doe daar mandarijnen in. 

 

Zoutjes 

• Pomme beertjes (minder zout). 

 

Hartig  

• Vierkante papiertjes plakken als een patat zakje en deze vullen met reepjes kaas, 

wortel en komkommer. 

 

 (Pannen)koek 

• Pannenkoekrolletje. 

Besmeer pannenkoeken dun met appelstroop of honing en rol ze op. Snijd de 

opgerolde pannenkoeken in rolletjes Zet de rolletjes vast met een parapluutje, 

vlaggetje of andere prikker.  

• Steek 1 à 2 pannenkoekrolletjes aan een prikker met een aardbei.  

 

 

 

 

 

 



 

 

En verder 

• Minikrentenbol met eventueel een leuke prikker, parapluutje of vlaggetje erin. 

• Festini peren of aardbei ijsjes. 

 

Cadeautjes 

• Pak kleine doosjes rozijnen of kleine cadeautjes in cadeaupapier in. Knoop er lint aan 

en hang de pakjes aan een open paraplu. 

• Kleine cadeautjes in een zakje of stuk cellofaan met een strik. 

• Soepstengel met een speeltje.  

• 3 schoolbord- of stoepkrijtjes bundelen met strik  

• Schuif een vingerpoppetje om een soepstengel en leg dit op een schaal. 

• Versier een doos, vul deze met kleine ingepakte cadeautjes zoals, stickertjes, krijtjes, 

vingerpoppetjes enz. vul de doos met kranten of papiersnippers en grabbelen maar. 

• Een groepscadeau (kinderboek). 

• Potlood/zandvormpje/ stoepkrijtje o.i.d. feestelijk verpakken 
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