
Traktaties op 
feestdagen en 
verjaardagen
Wist je dat?

- In hartige traktaties zoals chips, kaas en worst veel vet 
zit? Een hartige traktatie is vaak niet zo gezond. Trak-
teren op een cocktailprikker met kaas, komkommer en 
augurk is prima, maar zorg er dan voor dat het blokje 
kaas niet te groot is. 

- Gewone tussendoortjes zoals rozijnen of een soep-
stengel met een beetje fruithagel voor de kleintjes al 
een hele traktatie is.

- Hoe jonger het kind, hoe eenvoudiger de traktatie 
geldt?

Waarom zijn verantwoorde 
traktaties belangrijk?
Bij een feestje hoort een traktatie. Maar laat de traktatie 
niet het belangrijkste zijn. Voor kinderen is een traktatie 
al gauw een hele maaltijd. In bijvoorbeeld chips, chocola 
of taart zit veel vet, zout of suiker. Kinderen krijgen hier 
op een dag snel te veel van binnen. Ook zijn de traktaties 
vaak te groot. Daardoor hebben de kinderen minder trek 
in hun lunch of avondeten. Kies daarom voor Lekker Fit! 
trakteren.

Het is belangrijk dat niet alleen de kinderen Lekker 
Fit! trakteren. Als pedagogisch medewerker kun je  de 
eetgewoonten van kinderen positief beïnvloeden. Dit doe 
je door het goede voorbeeld te geven. Dus trakteer zelf 
ook Lekker Fit!, vier je feesten Lekker Fit! en vraag je aan 
de ouders of ze ook voor jou een gezonde of Lekker Fit! 
traktatie willen maken. Zo laat je zien dat snoepen niet de 
enige manier is om feest te vieren. 

Checklist
Wij geven kinderen minstens één keer per 
dag fruit.

Wij geven kinderen elke ochtend vers fruit.

Wij geven kinderen minstens één keer per 
dag rauwkost (groenten).K
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Kinderen mogen toch ook 
wel eens wat lekkers? 
Als je gewoon gezond eet volgens de Schijf van Vijf, is af 
en toe snoepen en snacken geen probleem. Ontspannen 
omgaan met eten, daar hebben kinderen ook veel aan. 
Een paar pepernoten of een paaseitje zijn dus niet erg. 
Let dan wel op de hoeveelheid. Laat zien dat je er niet te 
veel van neemt en geef kinderen kleine porties. 

Kinderen rond de een jaar zijn nog volop kennis aan het 
maken met nieuwe smaken. Houd het voor hen eenvou-
dig en kies voor rozijntjes, fruit, groente, ontbijtkoek en 
(versierde) soepstengels.



Meer informatie
www.fitfoodfunfactor.nl
www.party-kids.nl
www.gezondtrakteren.nl
www.lekkerfitopschool.nl/ouders/gezond_trakteren/
voorbeeld_traktaties

Tips

Colofon
Dit is een uitgave van 
Gemeente Rotterdam
Rotterdam Lekker Fit!

De informatie in deze hand-out is gebaseerd op informatie van: NAP SACC 

(www.napsacc.org), Voedingscentrum (www.voedingscentrum.nl)

Een traktatie hoeft niet altijd eetbaar 
te zijn. Het gaat er vooral om dat de 
traktatie er leuk uitziet. Denk aan mooi 
ingepakte stuiterballen, stickers en 
bellenblaas.

Ook kun je gezonde voeding er feestelijk 
uit laten zien door het eten in leuke 
vormpjes te snijden.

Denk ook eens aan andere dingen dan 
traktaties om feest te vieren. Speel het 
favoriete spel van de kinderen of lees het 
favoriete boek voor.

Bespreek in het team hoe jullie met 
het trakteren om willen gaan. Welke 
richtlijnen neem je over? Hoe informeer 
je ouders? Wat doe je als er toch 
ongezonde traktaties worden gebracht?

Vertel altijd aan ouders dat het 
feestelijke moment het belangrijkst is.

Geen feest is compleet zonder even 
lekker te bewegen. Bedenk dus een 
paashaas-hop, een sinterklaasboogie of 
een verjaardagsdans.

Maak gebruik van de Lekker Fit! 
Traktatie tips.

Traktaties op feestdagen en verjaardagen
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Vraag ons om materialen, activiteiten en advies!
Dat kan via info@rotterdamlekkerfit.nl

Wat is een gezonde of 
Lekker Fit! traktatie?
Traktaties mogen feestelijk en lekker zijn. Maar ze hoe-
ven niet groot te zijn en mogen niet al te veel calorieën 
bevatten. Een Lekker Fit! traktatie is daarom een kleine 
traktatie waar niet te veel vet en suiker inzit. Je kunt kie-
zen voor gezond trakteren of Lekker Fit! trakteren. 
Gezond trakteren is trakteren op bijvoorbeeld fruit, 
rozijntjes of rauwkost. Dus geen snoep, koek of chips.
Bij Lekker Fit! trakteren mag snoep en koek wel, maar 
dan kleine porties. Denk aan een satéprikker met twee 
aardbeien en een spekje of marshmallow. Door een 
kleine portie snoep te combineren met iets gezonds, be-
vat de traktatie weinig calorieën en is het toch feestelijk. 

Cupcakes
Cupcakes zijn heel feestelijk en gezellig, maar er zitten 
ook heel veel calorieën in (180 per stuk). Voor dreume-
sen en peuters zijn ze te groot. Vraag aan ouders of ze 
mini cupcakes willen bakken, of deel een cupcake met 
meerdere kinderen.

Kies voor Lekker Fit!
1 plak cake 126 kcal	 1	lange	finger	21 kcal

uitdeelzakje chips 136 kcal 10 zoute stokjes 38 kcal

1 gevulde biscuit 124 kcal 1 handje aardbei 30 kcal

softijs 153 kcal waterijsje 50 kcal


