
KIDS

www.PUUR-POWER.nl

PUUR POWER

KIDS

Leuke trommeltjes



KIDS

www.PUUR-POWER.nl

GEZONDE & GEZELLIGE TROMMELTJES WERKEN

Je ziet ze steeds vaker. Van die gezellige, gezond gevulde trommeltjes.  
Omdat het werkt! Kinderen eten beter uit die leuke trommeltjes. Pak de les over de 

Monkey Plates er maar weer bij en lees waarom. En dus is het een geweldige manier om 

ook op school of onderweg die Monkey Plates mee te geven in de vorm van een 

gezellige vakjes trommel.  

 

Je kunt ze tegenwoordig overal kopen. Vele webshops verkopen het. Ze zijn niet 

allemaal even goedkoop, maar bijvoorbeeld die ijzeren varianten gaan wel een leven 

lang mee, dus is het de investering meer dan waard. 

Ik shop graag bij www.deleukstelunch.nl of www.greenjump.nl of www.puurmieke.nl 

Daar koop je ook die leuke prikkertjes en vormpjes. 

 

Of ga naar winkels als Xenox of Action, die verkopen ze vaak ook of je koopt een leuk 

plastic vakkenbakje voor bijvoorbeeld kraaltjes of iets dergelijks. En van die siliconen 

muffinvormpjes of uitsteekvormpjes voor koekjes zijn ook erg leuk en handig. 

 

Dit E-boekje is bedoeld om je te inspireren met allemaal leuke foto's. Wij nemen een 

lekker gevuld trommeltje mee als we naar de Efteling gaan, een lange autorit maken en 

zeker ook naar school. 

 

Op de 2e pagina geef ik een lijst met welke dingen je bijvoorbeeld in de trommel kan 

stoppen. Maar vul die lijst lekker aan hoor! Jullie houden misschien nog van andere 

gezonde favoriete snacks. 
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WAT KAN JE IN DE TROMMEL STOPPEN

Appel (met kaneel) 

Kiwi 

Peer 

Druiven 

Banaan 

Mandarijntje 

Rode grapefruit 

Sinaasappelpartjes 

Blauwe bessen 

Aardbeien 

 

Wortel 

Komkommer 

Tomaatjes 

Blaadjes spinazie 

Paprika 

Kiemen 

Bloemkoolroosje 

Zoete aardappel rauw (is net als wortel een lekkere snack 

Frietjes uit de oven van zoete aardappel of pastinaak 

Knolselderij frietjes rauw met mayonaise 

Restjes groenten van gisteravond 

 

Blokjes schapenkaas 

Blokjes peccorino kaas 

Olijven 

Plakjes worst opgerold 

Plakjes kipfilet opgerold 

Stukjes gerookte kip 

 

 

 

 

Stukje pure chocolade 

Verantwoord snoep 

 

Pompoenpitjes 

Zonnebloempitjes 

Moerbeibessen 

Noten 

Rozijnen 

Gedroogd fruit 

 

Boekweitpannenkoekje gevuld 

Banaan-ei pannenkoekje opgerold 

 

Gekookt ei 

Omeletje 

 

Desembrood 

Rijstewafel 

Glutenvrije rijst toastjes 

Muesli reep 

Granola (met geitenyoghurt) 

 

Zelf gebakken cake/ muffin/ koek/ ontbijtkoek/ 

eierkoek/ banaanbrood/ pepernoten 

 

Kikkererwten bio uit pot 

Bonen bio uit pot 

Doperwten vers, zelf gekookt 
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ALLEMAAL LEUKE VOORBEELDEN 
foto's van trommeltjes 

* laat je inspireren *
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NOTE

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Puur 

Power worden doorgestuurd, openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder 

begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, (foto)kopie of microfilm of in 

enige digitale, elektronische, optische of andere vorm.  


