
       

 

 

Tips om spelenderwijs gezond eten te ontdekken 
 

- De boterham is het ‘schilderij’ en de smeerkaas is de ‘witte verf’. 
- Raad het plaatje: versier de boterham om de beurt; wie het snelst kan raden wat het zal 

worden, wint. 
- Met alle zintuigen proeven: kijken, voelen, ruiken, proeven. 
- Benoem de kleuren en de fruitsoorten die je op de kunstboterhammen ziet. 
- Welke kleuren ken je nog? Welke groenten en fruit hebben deze kleur? 
- Waar groeien bramen en frambozen? En appelen en peren? 
- Kaas wordt gemaakt van… 
- Kijk eens in de koelkast: wat kunnen we nog op de boterham doen? 

 
 

Kunstboterhammen samen ‘schilderen’ met de kinderen 

Waar kunnen kleine kinderen bij helpen? 
 

1. Alle ingrediënten helpen klaarzetten. 
2. Bramen en frambozen wassen. 
3. Verse kaas op de boterham smeren. 
4. Met een uitsteekvormpje cirkels uit een plakje appel steken. 
5. De bramen en frambozen pletten. 
6. De boterhammen versieren 

 

Vier leuke gezonde recepten 

Algemeen; wat heb je nodig ? 

1. Dikke sneden donker brood (volkoren, meergranen) 
2. Verse kaas (vb. Philadelphia) 

 
 
 
 



 
 
Boterham met fruitbloempje 

1. NODIG; grote aardbei, stukje appel. 
2. Snijd de aardbei in plakjes. 
3. Snijd twee lucifers uit een stukje appel. 
4. Besmeer een boterham met verse kaas.  
5. Leg er de aardbeiplakjes als een bloemetje op. 
6. Gebruik de appellucifers als steeltje. 

 

 
 

 

 

Boterham met ballonnetjes 
1. NODIG; handvol bramen, handvol frambozen, stukje komkommer, 100% notenpasta, peer. 
2. Snijd de komkommer in lucifers. 
3. Snijd het plakje peer in lucifers. 
4. Plet de bramen met een vork. Doe hetzelfde met de frambozen. 
5. Besmeer een boterham met verse kaas.  
6. Lepel enkele toefjes bramen- en frambozenmousse op de boterham. Of toefjes van 

notenpasta. Dit zijn de ballonnetjes.  
7. Gebruik de komkommerlucifers om er de touwtjes van de ballonnen mee te maken. 

 

 

 

 

Boterham met gezichtje 



1. NODIG; rode besjes/blauwe bes, rozijntjes of gedroogde veenbessen. 
2. Snijd een dun plakje van een stuk appel en duw er met een uitsteekvormpje 2 kleine cirkels 

uit. 
3. Besmeer een boterham met verse kaas. 
4. Leg er de plakjes appel als oogjes op. Leg er een rozijntje op (dit zijn de pupillen). 
5. Maak een neusje met een blauwe bes en een mondje met de rode bessen. 

 

 
 

 

Boterham met clown-portret 
1. NODIG; volkoren of bruine boterham, schijfjes gekookt ei, kleine gekleurde kerstomaatjes, 

handvol veldsla 
2. Was de tomaatjes en snijd in twee 
3. Kook het ei, pel het ei en snijd in schijfjes 
4. Schik de veldsla op een bord in een halve cirkel.  
5. Leg een snede brood onder de cirkel.  
6. Leg 2 schijfjes ei op het brood bovenaan. Dit zijn de ogen.  
7. Maak een lachend gezichtje door op de plaats van de mond de halve tomaatjes te schikken. 

Gebruik een gele of oranje tomaat als neus.  

 

 
Wil je graag nog meer info over gezonde voeding voor kinderen tussen 6 en 12 jaar ? Meer tips bij 
Gezond Leven https://ap.lc/wzzmu   
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