
 

Lekkernijen  
 
In deze tijden, nu onze bewoners ook veel thuis zijn, vinden we het leuk om met ze te gaan 
bakken en kokkerellen. Er worden allerlei verschillende lekkere baksels gemaakt. Helaas 
zorgt het vaak eten van deze baksels niet voor de gezondere leefstijl waar we naar op zoek 
zijn. Wij hebben voor jullie enkele leuke ideeën op papier gezet die je samen met óf voor de 
bewoners kunt maken en die ook nog eens gezond zijn! 
 
Casselerrib Rolletje met asperge 
Benodigdheden: 
Voor 6 hapjes 

- 6 plakjes casselerrib  
- 12 kleine asperges  (uit potje of blikje) 
- 6 cocktailprikkers  

 
Bereiding:  
Laat de asperges uitlekken in een vergiet.  
Rol 2 asperges in een plakje casselerrib.  
Doe er een cocktailprikker in.  
Leg de hapjes op een bord of schaal.  
 
Variatietip: 
Gebruik in plaats van asperges een augurk.  
Gebruik ham in plaats van casselerrib.  
 

 
 
 
 
  



 

Stoplicht 
Benodigdheden: 

- Rood fruit: bijvoorbeeld aardbei of watermeloen 
- Cocktailprikker 
- Oranje fruit: bijvoorbeeld meloen of mandarijn 
- Groen fruit: bijvoorbeeld kwii of groene druif  

 
Bereiding 
Snijd het fruit indien nodig in stukjes.  
Doe 1 stukje rood fruit, 1 stukje oranje fruit en 1 stukje groen 
fruit op de cocktailprikker.  
 
Variatietip: 
Prik de stoplichten op een halve meloen of zet een courgette 
in een bloempot en prik de stoplichten in de courgette. Het 
lijkt dan op een bloeiende cactus.  
 

  



 

Appel uit de magnetron 
Benodigdheden: 

- Appel 
- Potje kaneel 

 
Bereiding: 
Schil de appel. Snijd de appel in partjes. Strooi een 
beetje kaneel over de appel.  
Doe de appel 1 ½ minuut in de magnetron op 600 
watt.  
Laat de appel even afkoelen voordat je de appel 
gaat eten. Hij kan heel warm zijn.  
 
Tip: 
Ook geschikt voor mensen voor wie en gewone 
appel te hard is.  
 
Variatietip: 
Vervang de appel door een peer.  
 

 
 
 
  



 

Fruitsalade 
Benodigdheden: voor 8 schaaltjes ongeveer 1 kg geschild fruit van het seizoen 
Bijvoorbeeld: 

- Appel 
- Peer 
- Sinaasappel 
- Banaan 
- Kiwi 
- Druiven 
- Aardbeien 
- Citroen 
- Mango, perzik mandarijn etc. 

 
Sowieso nodig: 

- Citroen  
 
Bereiding: 
Pers de citroen uit. Was of schil het fruit en haal de pitten eruit.  
Snijd het fruit in stukjes. Meng alles door elkaar en giet het citroensap erover.  
 

  



 

Toastje met gezichtje 
Benodigdheden: voor 6 hapjes 

- 6 piment olijven 
- 2 radijsjes 
- 6 toastjes 
- 1 kleine rode paprika 
- 50 gram philadelphia light  

 
Bereiding: 
Besmeer het toastje met de philadelphia light.  
Snijd de radijsjes en olijven in plakjes en de paprika in 
smalle reepjes. 
Maak oogjes van een plakje radijs en een plakje olijf 
Maak een neusje van een reepje paprika.  
 
Tip: 
Om de groente zachter te krijgen kun je de groente in de magnetron doen. Doe de groente 
in een bakje met een beetje water. Zet het bakje 20 seconden in de magnetron op 600 watt.  
 
 

 
 
  



 

Gevuld kerstomaatje 
Benodigdheden: voor 6 hapjes 

- 6 kerstomaatjes 
- 50 gram philadelphia light  
- snufje peper en zout 

 
Bereiding: 
Was de tomaatjes. Snijd het kapje van de tomaatjes. Hol 
de tomaatjes uit met een kleine theelepel en doe het 
binnenste van een tomaatje in een bak. Spoel daarna de 
tomaatjes uit en laat ze omgekeerd uitlekken.  
 
Doe ook de philadelphia en een beetje zout en peper in 
het bakje bij de binnenkant van de tomaatjes en roer goed 
door elkaar.  
 
Vul elk tomaatje met een theelepel van dit mengsel en zet het kapje er weer op.  
 

 


