


Hallo lieve kinderen,

Deze keer een receptenboek(je) voor de vogels. In de winter is er 
voor de vogels in Nederland minder te eten. Daarom is het leuk 
om in je eigen tuin een vogelrestaurant te beginnen. In dit boekje 
bieden we daarvoor verschillende opties.

De ideeën in dit boekje zijn geschikt voor verschillende leeftijden. 
Het 1 is erg makkelijk en kun je misschien wel zelf. De andere kun 
je samen doen.

Houdt onze website ook goed in de gaten want onder
het kopje nieuws gaan we vanaf nu regelmatig nieuwe activiteiten 
met jullie delen. Heb je iets leuks gemaakt? Dan vinden wij het 
leuk om getagged te worden op Facebook.

Voor nu veel knutselplezier en hopelijk tot snel! 

Liefs, 
De leid(st)ers van de Kinderkei



1. Wc rolletje met Pindakaas

Benodigdheden:
• WC-rolletje
• Pot pindakaas (geschikt 

voor vogels)
• Vogelzaad
• Snijplank of bord
• Een touwtje
• Mes

Werkwijze:
• Steek het touwtje vast door het rolletje
• Spreidt het vogelzaad uit over de snijplank of het bord
• Smeer het rolletje in met pindakaas
• Rol nu het ingesmeerde rolletje door het vogelzaad



2. Dennenappel met vogelvoer

Benodigdheden:
• Dennenappel
• Pot pindakaas (geschikt 

voor vogels)
• Vogelzaad
• Kopje
• Een touwtje
• Mes

Werkwijze:
• Knoop een touwtje aan de dennenappel.
• Doe het vogelvoer in het kopje.
• Smeer de dennenappel in met pindakaas.
• Rol nu de ingesmeerde dennenappel door het vogelzaad.



3. Kopje met vogelvoer

Benodigdheden:
• Oud kopje oid (als je een 

kop en schotel hebt kun 
je deze eerst aan elkaar 
lijmen met sterke lijm)

• Vogelzaad
• Ongebrande/ongezouten 

nootjes
• Frituurvet (ongezouten)
• Oud pannetje
• Een touwtje of lintje
• ijsstokje of takje

Werkwijze:
• Smelt het frituurvet in een (oud) pannetje.
• Doe het vogelvoer erdoorheen.
• Schep het mengsel in het kopje.
• Steek het stokje er rechtop in.
• Laat het hard worden (evt in de koelkast)
• Zoek een mooi plekje uit om het kopje op te hangen. Knoop 

het lintje of touwtje aan het oortje van het kopje.



4. Fruitschil met vogelvoer

Benodigdheden:
• Vogelzaad 
• Een citrusvrucht
• Snijplank
• Een touwtje of garen
• Mes
• Schaar
• Evt een grove naald oid

voor het maken van 
gaatjes.

Werkwijze:
• Snij je citroen, limoen of sinaasappel door de helft.
• Eet of pers het vruchtvlees.
• Verwijder de restjes zodat je een ‘schone’ schil overhoud.
• Knip 4 even lange touwtjes  en maak aan het einde van elk 

draadje een knoopje.
• Maak 4 gaatjes in je schil en doe de draadjes erdoorheen.
• Knoop de touwtjes aan de bovenkant aan elkaar vast. (zorg 

dat de schil in balans hangt)
• Hang de schil op een mooie plek en vul hem daarna met 

vogelvoer



5. Een echte vogeltaart!

Benodigdheden:
• Vogelzaad 
• Evt ongezouten/ongebrande 

nootjes.
• Frituurvet (ongezouten)
• Taartvorm, tulband, 

muffinvorm oid.
• Doppinda’s

Werkwijze:
• Smelt het frituurvet in een (oud) pannetje.
• Doe eerst een laagje kaal frituurvet in je vorm.
• Schep dan vogelvoer erdoorheen en maak een nieuwe laag.
• Je kan dit meerdere keren herhalen om variatie aan te 

brengen maar dit is ook afhankelijk van de grote van je 
vorm. (evt een aparte laag met nootjes kan ook)

• Als je een spuitzak hebt en hier handig mee bent kun je nog 
met gedeeltje afgekoeld vet toefjes maken.

• Laat de taart hard worden (evt in de koelkast)
• Zoek een mooi plekje uit om de taart(jes) neer te zetten.



6. Hoe ziet jou tuin eruit?

Maak een mooie foto van je creatie en tag @kinderkei KDV 
op Facebook zo kunnen wij ook genieten van jullie mooie 
creaties!


