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Bekijk De Pottenlikkers in de 
gratis Studio 100 GO-app of 
zap ELKE WOENSDAG om 

16.30 u. naar Studio 100 TV. 

Vind alle recepten, knutselideetjes en info over De Pottenlikkers op colruyt.be/pottenlikkers.

Vraag aan je mama of papa om je creaties te delen via #pottenlikkers

“Doe jij mee met ons deze winter? 
Wij gaan knutselen en koken
voor onze 'potluck'.”

Marie-Améline: “Nu denk je waarschijnlijk: 
‘potwat?’. Wel, speel het spelletje
hiernaast en ontdek wat het is.”
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Eliott, Marie-Améline, Rose-Aline en Christelle gaan 
samen feesten en iedereen brengt wat lekkers mee. 

Volg de lijnen en ontdek wie wat 
meeneemt naar hun 'potluck'.

Eliott, Marie-Améline, Rose-Aline en Christelle gaan 
samen feesten en iedereen brengt wat lekkers mee. 

Volg de lijnen en ontdek wie wat 

SPE� ETJE
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KNUTSELTIP

Sterren-
naamkaartjes

WAT HEB JE NODIG? HOE MAAK JE HET?
- stevig gekleurd papier 

- schaar

- potlood

- balpen of kleurstift

- lijmstift

- sierlijke twijgjes, 
dennentakjes, hulst, 
blaadjes ... 

- kleine wasknijpers

1

2

4

3

Knip het sjabloon uit met een schaar
en teken er met een potlood rond op 
het papier van je keuze (bv. zilver- of 
goudkleurig om het extra feestelijk te 
maken). Doe dat zoveel als nodig. 

Knip alle sterren uit.

Schrijf met een balpen of kleurstift
de naam van elke gast op een ster.
Versier de sterren met de twijgjes, 
dennentakjes, hulst, blaadjes ...

Is de tafel gedekt? Steek de 
sterren dan op de glazen met 
een wasknijpertje.

Op colruyt.be/pottenlikkers kan 
je het sjabloon uitprinten, en vind 
je nog andere sjablonen terug.je nog andere sjablonen terug.

Iedereen brengt iets lekkers mee naar de 'potluck', en het samen 
opeten is natuurlijk het leukst aan een mooi gedekte tafel. Met 
deze naamkaartjes vindt iedereen zijn plekje aan de feesttafel 
meteen terug. Trek de tuin in en ga op zoek naar sierlijke twijgjes, 
dennentakjes, hulst ... om de naamkaartjes mee te versieren.

WAT HEB JE NODIG?
 stevig gekleurd papier 

 balpen of kleurstift

sierlijke twijgjes, 
dennentakjes, hulst, 

goudkleurig om het extra feestelijk te 
maken). Doe dat zoveel als nodig. 

Op colruyt.be/pottenlikkers kan 

dennentakjes, hulst, 
blaadjes ... 

 kleine wasknijpers

Knip alle sterren uit.

Schrijf met een  of kleurstift

dennentakjes, hulst, 

kleurstift
de naam van elke gast op een ster.

twijgjes, 

je het sjabloon uitprinten, en vind 
je nog andere sjablonen terug.je nog andere sjablonen terug.

kleurstift
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Christelle: “Voeg een scheutje azijn
toe aan het water van de eitjes. Zo 
gaan ze niet kapot tijdens het koken.” 

WITL� FBOOTJES  
RECEPT
Aperitiefhapje Minder dan 

30 min.

Ingrediënten (12 hapjes)

150 g gerookte Atlantische 
zalmreepjes (versmarkt)

2 stronken witloof   

1/2 bakje tuinkers 

1 appel (jonagold)

6 kwarteleieren

2 eetlepels lichte zure room

1/2 ko�  elepel mosterd op traditionele 
wijze

peper en zout

4
5

1

2

3

Kook de kwarteleitjes ± 4 min. in 
kokend water. Giet af en leg in 
koud water.

Maak de witloo� laadjes los en leg er 
12 grote naast elkaar op een schaal. 
Snij kleinere blaadjes in fi jne reepjes.

Snij de ongeschilde appel in 4 en 
verwijder het klokhuis. Snij daarna in 
blokjes van 1 cm.

Meng de zure room en de mosterd
met de appel en de reepjes witloof. 
Kruid met peper en zout.

Pel de kwarteleitjes en snij in 2.

Haal de tuinkers met het matje uit 
het bakje en knip de steeltjes los.

Verdeel de appelmengeling over 
de witloo� laadjes en werk af met 
de reepjes zalm. Leg er een half 
kwarteleitje op en versier met 
wat tuinkers.

T� kje 
v� r je 
hulpkok

6

Voedingswaarde per hapje (op basis van de ingrediëntenlijst)

Energie 55,0 kcal - Vetten 3,1  g (waarvan verzadigde vetzuren) 0,7 g 
Koolhydraten 1,9 g (waarvan suikers) 1,6 g - Vezels 0,4 g - Eiwitten 4,5 g - Zout 0,4 g

Vervang de zalm eens door
125 g noordzeegarnalen, 50 g geraspte 
comtékaas, 50 g coppa (charcuterie) of 

50 g kipfi let met tuinkruiden.

Koolhydraten 1,9 g (waarvan suikers) 1,6 g - Vezels 0,4 g - Eiwitten 4,5 g - Zout 0,4 g
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SPE� ETJE

Zoek de 7 verschillen.
Je kan de prenten ook inkleuren.Je kan de prenten ook inkleuren.
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KNUTSELTIP

Versier zelf 
je inpakpapier

WAT HEB JE NODIG?
- kraftpapier of e� en oud papier 

(bv. papieren zakken, grote bruine 
enveloppen, vulmateriaal uit dozen …)

- verf 

- wattenstaa� e, aardappel of 
koekjesvormen

- touw of lint

- stift, snijmesje, penseel en 
keukenhanddoek (eventueel)

HOE MAAK JE HET?

1 Stempel met verf vormen op het papier, in kleuren naar keuze:

- Met een wattenstaa� e en witte verf maak je makkelijk sneeuwvlokken.

- Met koekjesvormen kan je bijvoorbeeld sterren maken in gele verf. 

- Met een aardappel kan je je eigen stempel maken: snij hem in 2 en dep 
droog met een keukenhanddoek. Teken je vorm op de aardappel met een 
stift (bv. een driehoek of sneeuwman). Snij de delen van de aardappel 
rond de vorm weg met een mesje (laat je eventueel helpen door mama, 
papa, oma, opa  …). Doe met een penseel een klein laagje verf op de 
aardappelstempel. Druk niet te hard bij het stempelen.

2
3
4

Laat het papier drogen.

Pak je cadeautje in.

Werk af met touw of lint
rond het pakje.

Als je een aardappel als stempel gebruikt, oefen je 
het best eerst eens op een kladpapier. Zo merk 
je hoe hard je moet drukken voor een mooi resultaat.

Het is ook leuk als iedereen naast eten ook een 
cadeautje meebrengt naar de 'potluck'. Dat maak je 
nóg persoonlijker met zelfversierd inpakpapier.

Tip: Je kan de sterren-naamkaartjes van 
p. 4 ook gebruiken om aan te duiden voor 
wie welk cadeautje is. Als je nog twijgjes, 
dennentakjes, hulst, blaadjes ... over hebt, 
kan je die hier ook gebruiken om de 
cadeaus extra te versieren.

sneeuwvlokken

 maken in gele verf. 

 kan je je eigen stempel maken: snij hem in 2 en dep 
. Teken je vorm op de aardappel met een 

). Snij de delen van de aardappel 
 (laat je eventueel helpen door mama, 

 een klein laagje verf op de papa, oma, opa  …). Doe met een penseel een klein laagje verf op de penseel een klein laagje verf op de penseel
aardappelstempel. Druk niet te hard bij het stempelen.

Laat het papier drogen.

Pak je cadeautje in.

touw of touw of touw lint
rond het pakje.

 een klein laagje verf op de 

: Je kan de sterren-naamkaartjes van 
p. 4 ook gebruiken om aan te duiden voor 
wie welk cadeautje is. Als je nog twijgjes, 
dennentakjes, hulst, blaadjes ... over hebt, 
kan je die hier ook gebruiken om de 

keukenhanddoek (eventueel)

sneeuwvlokkensneeuwvlokken.

 maken in gele verf. 

 kan je je eigen stempel maken: snij hem in 2 en dep 
. Teken je vorm op de aardappel met een 

Als je een aardappel als stempel gebruikt, oefen je 
. Zo merk 

je hoe hard je moet drukken voor een mooi resultaat.

 een klein laagje verf op de  een klein laagje verf op de 
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RECEPT

Snij het citroengras in de lengte in 2 en plet 
het door erop te duwen met de platte kant 
van een groot mes.

Breng de kokosmelk en 2 dl rijstdrink
aan de kook in een kookpot samen met het 
kaneelstokje, het citroengras en 
2 eetlepels suiker. Roer er de rijst onder en 
laat 20 à 25 min. sudderen op een zacht vuur. 
Verwijder het citroengras 
en het kaneelstokje.

Roer 2 dl rijstdrink onder het pudding-
poeder. Voeg de pudding toe aan de 
warme kokosmelk met rijst.

Roer tot een mooi gebonden saus en 
verdeel over 8 potjes. Laat a� oelen 
in de koelkast.

Schil de ananas en snij in 2.

Snij 1 helft van de ananas in blokjes van max. 
1 cm. Snij de andere helft in gelijke stukjes.

Verwijder de pitjes uit het rode pepertje en 
snij fi jn. 

Snij ook de blaadjes van 1 takje munt heel 
fi jn. Roer de munt en het pepertje samen met 
1 eetlepel suiker onder de stukjes ananas. Mix 
tot een gladde puree met een staafmixer in 
een maatbeker of in de blender.

Lepel de ananaspuree over de rijstpap en 
verdeel er de blokjes ananas over. Werk af 
met een takje munt.

EXOTISCHE 
R� STPAP 
MET ANANAS

De� ert Minder 
dan 1 u.

T� kje 
v� r je 
hulpkok

Voedingswaarde per potje (op basis van de ingrediëntenlijst)

Energie 245 kcal - Vetten 10,2 g (waarvan verzadigde vetzuren) 7,1 g - Koolhydraten 
35,0 g (waarvan suikers) 20,7 g - Vezels 1,2 g - Eiwitten 2,7 g - Zout 0,1 g

4

1

2

3

5

Ingrediënten (8 potjes)

1 kleine ananas

1 stengel citroengras

9 takjes verse munt

1/3 rood pepertje

125 g rijstmengeling

3 eetlepels suiker 

2 eetlepels
puddingpoeder vanille

4 dl kokosmelk

4 dl rijstdrink

1 kaneelstokje 

Sans alcool

Alcoholvrij

Halal

Halal

Alc.

+

Alc.

+Sans
lactose

Zonder
lactose

Ohne
Lactose

Sans
gluten

Zonder
gluten

Sans gluten

Zonder gluten

Végétarien

Vegetarisch

Végane

Vegan

Sans alcool

Alcoholvrij

Halal

Halal

Alc.

+

Alc.

+Sans
lactose

Zonder
lactose

Ohne
Lactose

Sans
gluten

Zonder
gluten

Sans gluten

Zonder gluten

Végétarien

Vegetarisch

Végane

Vegan

Sans alcool

Alcoholvrij

Halal

Halal

Alc.

+

Alc.

+Sans
lactose

Zonder
lactose

Ohne
Lactose

Sans
gluten

Zonder
gluten

Sans gluten

Zonder gluten

Végétarien

Vegetarisch

Végane

Vegan
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koken

knutselen

hapjes

sneeuwvlok

feesten

koekjes

winter

dessert

fruit

ster

lichtjes

feestmaal

groenten

gezellig
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SPE� ETJES

Verbind de punten 
van 1 tot 100.

Zoek de woorden.
Ze staan horizontaal, verticaal, 
diagonaal en achterstevoren. 

9



HOE DOE JE HET?

1
2
3

Was je handen goed en blaas dan pas de 
ballon op. Raak de sinaasappel nog niet aan!

Neem het stukje schil en knijp het 
dubbel vlak bij de ballon, met de 
oranje kant richting de ballon.

Snij een stukje van de schil van 
de sinaasappel.

Welke sinaasappel blijft drijven in het 
water? Eentje met of zonder schil? 

Kan je een ballon laten ontploffen 
met alleen maar een sinaasappel?

WAT HEB JE NODIG?
- sinaasappel

- keukenmesje

- ballon van natuurlijk 
rubber (bv. waterballon)

Ontdek het volledige proefje en de 
uitleg op colruyt.be/po� enli� ers

WAT GEBEURT ER?
De ballon ontploft wanneer de olieachtige druppeltjes uit de sinaasappelschil het rubber 
aanraken. In de schil van een sinaasappel zit namelijk een olieachtig sto� e dat heerlijk naar 
sinaasappelen ruikt. Wanneer dat sto� e de ballon raakt, lost er een klein beetje rubber op. 
Daardoor wordt de ballon op die plek wat zwakker en ontploft hij! Cool, toch?

EXPERIMENT

10

Check het zoals de Tsjekkers. 
De Tsjekkers staan altijd klaar om 
uitdagingen aan te gaan. Maak indruk op de 
gasten van je 'potluck' met deze proefjes.

ZINKEN OF 
DRIJVEN?

BALLONNEN 
KNALLEN



Vind het recept van dit 
fruitige havermoutkoekje 
op colruyt.be/pottenlikkers

RECEPT

SIN� SKOEKJES
Tu� end� rtje Minder dan 1 u. + 

20 à 25 min. in de oven

Ingrediënten (± 20 koekjes)

1 onbehandelde sinaasappel (bio)

1 ei

80 g boter (op kamertemperatuur)

150 g bloem

50 g rietsuiker

1 snui� e zout 

Rasp de schil van de sinaasappel (niet het wit). 
Pers de sinaasappel.

Neem het ei en scheid het eiwit van de eidooier. 
Het eiwit hebben we niet nodig.

Doe het sap en de schil (zeste) van de 
sinaasappel, de eidooier, de boter, de bloem, 
de rietsuiker en 1 snui� e zout in een kom en 
kneed goed. Of doe dat in een keukenrobot. 
Zet 30 min. in de koelkast. 

Verwarm de oven voor op 180 °C. 

Maak je handen nat en vorm kleine bolletjes 
(iets kleiner dan een pingpongbal) van het deeg. 
Leg ze op een bakplaat met bakpapier en duw 
ze lichtjes plat. 

Zet 20 à 25 min. in de voorverwarmde oven. 
Laat daarna a� oelen. 

Voedingswaarde per koekje (op basis van de ingrediëntenlijst)

Energie 71 kcal - Vetten 3,7 g (waarvan verzadigde vetzuren) 2,3 g
Koolhydraten 8,3 g (waarvan suikers) 3,1 g - Vezels 0,0 g
Eiwitten 1,2 g - Zout 0,0 g

1
2
3

4

T� kje 
v� r je 
hulpkok
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KNUTSELTIP

Sinaasslinger
Rania: “Heb je nog sinaasappelen in 
huis? Maak dan eens een slinger van 
gedroogde sinaasappel!”

HOE MAAK JE HET?

1

2

3

5

4

Verwarm de oven voor op 100 °C.

Zet 2 u. 30 min. à 3 u. in de voorverwarmde 
oven. Draai elk halfuur om. Haal uit de oven 
en laat volledig a� oelen.

Snij de sinaasappel (of meerdere sinaasappelen) 
in dunne schij� es. Dep ze aan beide kanten 
voorzichtig droog met keukenpapier. Leg ze 
op een rooster (zonder bakpapier).

Knip een lang stuk touw af. De lengte hangt af van 
hoe lang je de slinger wil maken. Maak een knoop aan 
één uiteinde, maar zorg ervoor dat je nog een stukje 
over hebt om de slinger ergens aan vast te binden. 

Maak met een brochettestokje of breinaald 2 gaatjes 
in elk sinaasappelschij� e.

Maak een knoop aan het uiteinde en 
laat weer een stukje touw over.

Steek het touw door de gaatjes van een sinaasappelschij� e 
en daarna door de andere elementen die je wil gebruiken: 
kaneelstokjes, houten kralen, laurierblaadjes … 
Steranijs kan je vastmaken door het touw errond te knopen. 
Wissel af en herhaal tot je slinger lang genoeg is.  

WAT HEB JE NODIG?
- sinaasappel(en)

- snijmesje

- snijplank

- keukenpapier

- ovenrooster

- touw

- schaar

- brochettestokje of breinaald

- kaneelstokjes (eventueel)

- houten kralen (eventueel)

- steranijs (eventueel)

- laurierblaadjes (eventueel)

Met een heerlijk geurend huis kan je 'potluck' écht 
niet meer stuk. En daar zorgen deze sinaasslingers 
vast en zeker voor. Mooie versiering die ook nog 
eens lekker ruikt.
vast en zeker voor. Mooie versiering die ook nog 
eens lekker ruikt.

WAT HEB JE NODIG?

- steranijs (eventueel)

- laurierblaadjes (eventueel)

T� kje 
v� r je 
hulpkok

12


