
Wat heb je nodig
bananen
servetjes
stift

Teken met een stift gezichtjes op de bananen.

 

Knoop als sjaal een servetje om de bananen. 

Leg de bananen traktatie in een mooie mand 
of op een leuke schaal.

Voor meer leuke ideeën, vraag de juf naar 
de Lekker Fit! traktatiekaarten.

Lekker Fit!
Trakteren en
  tussendoortjes

Piraten bananen



Wiebe is jarig.
Hij mag trakteren.

Een kind dat van jongs af aan gezonde gewoonten aanleert, 
heeft daar nu en later plezier van. Fittere kinderen zitten lekker 
in hun vel, doen beter mee in het sociale spel en blijven ook in 
de toekomst vaak gezonder.

Eet elke dag een gezond ontbijt, een gezonde lunch en 
avondmaaltijd en geef uw peuter 2 keer per dag fruit of groente 
tussendoor. Ook als het feest is: één is genoeg en klein is oké! 
In veel tussendoortjes en traktaties zit vaak te veel suiker.

Wilt u meer weten over gezonde voeding voor uw kind? 
Kijk op www.voedingscentrum.nl

2017 Rotterdam Lekker Fit!
Zie voor meer informatie www.rotterdamlekkerfit.nl 
of mail naar info@rotterdamlekkerfit.nl

Tekst en illustratie: Gemma Plum
 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of 
openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke 
wijze dan ook zonder toestemming van Rotterdam Lekker Fit!
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Fruit is natuurlijk super snoep!Hij trakteert heerlijk vers fruit!

Wat voor fruit 
is er allemaal?
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• Geef uw peuter 2 gezonde tussendoortjes op een dag. 
Bijvoorbeeld groente en fruit.

• Hou de gewoonte ook in het weekend aan en 
geef een paar uur na het ontbijt een stuk fruit.

• Bij traktaties geldt: één is genoeg en klein is oké!

• Maak traktaties feestelijk door bijvoorbeeld 
vormpjes te snijden van groente of het op 
een leuk schaaltje te presenteren.

(Op de achterkant staat de stap-voor-stap uitleg 
voor het maken van deze bananen traktatie)Want in fruit zit wat nodig is om te groeien 

EN gezond te blijven.
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