Jelly Regenwormen
1 pakje aardbeien Jelly
1 gelatineblaadje
1 klein bekertje slagroom
15 druppels groene voedingskleurstof
50 buigrietjes
1 elastiekje
1 leeg melk pak

Bereid de jelly pudding zoals is aangegeven op de
verpakking
Laat de pudding afkoelen tot het handwarm is.

voeg dan de slagroom en de groene kleurstof toe.
Trek van alle rietjes het uitrekbare deel uit.
Knip de bovenkant van het melkpak.

Zet alle rietjes bij elkaar en doe er een elastiekje omheen, zet
de rietjes in het lege melkpak.
Giet de gelatinemix over de rietjes, zodat deze gevuld
worden en laat deze opstijven.

De wormen uit de rietjes krijgen:
Met een deegroller over de rietjes rollen en dan de wormen
er uit knijpen
Of.. de rietjes onder warm water houden en de wormen er
uit laten glijden.

Succes! En eet smakelijk!!!!
Ha ha ha ha!

Bezemstelen
Iedereen mag 2 bezemstelen maken!
Hiervoor heb je nodig:
2 kaasstengels
2 steeltjes bieslook en
2/3 cheesestring

Snijd de cheese string in 3 –en

Trek de kaas uit elkaar zodat het lijkt op de bezem
van een heks.

Stop de kaasstengel als bezemsteel in het midden van
de cheese string.
En bind het voorzichtig vast door een knoopje te
maken met een steeltje bieslook.

Kijk uit voor de Heks!

Aarde met wormen
Snijd een ruime plak cake af

Verkruimel deze plak boven je doorzichtige bekertje,
zodat het lijkt op aarde.
doe er een paar 2/3 snoepwormen in
of de zelf gemaakte wormen
Klaar!

Overleef jij deze hap?

Mummy dogs
Iedereen mag 2 mummy dogs maken
-

2 knakworstjes
plakje bladerdeeg
beetje ei geel
mesje
oven

Pak het knakworstje en maak er voorzichtig sneetjes in
voor de armen en benen (zie voorbeeld)
Snijd dunne reepjes van de bladerdeeg

Wikkel de bladerdeeg om de mummy heen, denk erom
ook apart om de armen en benen zie voorbeeld
Strijk een klein beetje eigeel over het bladerdeeg met
een stukje keukenpapier.

Leg de mummy in de oven voor ongeveer 15 minuten…
(Hier moeten we samen even naar kijken of dit lang
genoeg is!)

mmmmm….. lekker!!

Giftig drankje
Groene drank
Slagroom
Worm
Rietje
Doorzichtig bekertje

Doe eerst een laagje slagroom in het bekertje
Giet vervolgens de groene drank er op

Doe er een rietje in en hang er een worm aan

Durf jij dit te drinken?

Brain Cake

Zal je er slimmer van worden?
Cake rol aardbei
Kwarktaartmix
Slagroom
Kwark
Schaal
Huishoudfolie
Olie
Mengkom
Mixer?
Bord.
Mes.

Maak de kwarktaart volgens de verpakking.
De koek bodem hoef je niet te maken. En zet de kwark
alvast weg in de koelkast.

Vet de schaal in met olie
En bekleed de schaal met een stukje vershoudfolie

Snijd de cake rol in dunne plakjes. En verdeel deze over
de schaal.
Doe de gekoelde kwark in de schaal over de cake, laat
het verder opstijven in de kom in de koelkast.
Aan het eind van de avond 20.30 kun je de Braincake in
stukjes verdelen en met z’n allen lekker opeten.

Wie durft het te eten?

