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We doen de gerechten van 10 jaar geleden (met 
Kristof Messiaen, Hilde Meiresonne, Sandra Van 
Vooren & Tamara Moens als hulpkoks) rond  
Lapland, land van de kerstman nog eens over, 
wedden dat ze even lekker smaken als toen?  
 

Indische cocktail 
Smulboom 
Kokosrotsen 
Tompoezen 
Greet lybaert
Polenstraat �69a
9940 Evergem
tel: 09 357 6086
fax: 09 357 78 35

Gemeentelijke Jeugddienst
Wippelgemdorp �2
9940 Evergem
tel: 09 25� 88 02 
 
22-23-24/�2/�997 
 
24.�2.2007

www.mamagreet.be - greet.lybaert@greetlybaert.be

    (PANNEN)LAPLAND
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Indische cocktail

Zet het keukengerei klaar :
mes
citruspers
lepel
2 diepe borden
plank 
maatbeker
� hoog glas of 
longdrinkglas
        

Boodschappenlijst voor 1  persoon :
5 mandarijntjes
ananassap in brick
� limoen 
� pak suiker
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Indische cocktail

Recept voor 1  persoon :
�50 ml sap van 5 mandarijntjes
50 ml ananassap
Voor de versiering :
een halve limoen -suiker

Werkwijze:
1 Pers de halve limoen uit en giet het sap in een diep bord.
Doe de suiker in het andere diep bord.
Dompel het glas met de rand in het limoensap... ...en daarna in de suiker.
2 Pers de mandarijntjes uit.
3 Giet het sap in een tupperware maatkan van 2l en voeg het ananassap toe. Zet de 
gesloten maatbeker in de koelkast.                                                                         
                                                                                                                            
                               
4 Doe een ijsblokje in het glas. 
Giet het sap in de glazen
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Kokosrotsjes
1 Zet het keukengerei klaar:

houten lepel  
kom.
tas
bakplaat 
pannenkoekenmes 
rooster. 

Boodschappenlijst

� doosje vanillesuiker 
6 eieren 
� pak bloemsuiker 
zout 
kokosmeel
boter
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Kokosrotsjes
1 Verwarm de oven voor op 200°C.  
2 Meng  � zakje vanillesuiker, � ei, � tas bloemsuiker en een snuifje zout met een 
houten lepel in een kom.
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Kokosrotsjes
3 Voeg 2 tassen kokosmeel toe. 
4 Bewerk de massa flink.
5 Vet een bakplaat in.  
6 Leg er hoopjes deeg op.  
7 Bak �5 minuten in de oven op 200°C.
8 Haal de kokosrotsjes met een pannenkoekenmes van de bakplaat.
Laat ze afkoelen op een rooster. 
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Smulboom

1 Zet het keukengerei klaar:

plankje
scherp mes om kaas te snijden
mes zonder tandjes
bord

Boodschappenlijst:

voor �5 personen:              
�kg blok kaas �cm
oasis kegels
alu folie
tandenstokers 
druiven trosje  (� pp)
kerstomaatjes
ajuintjes
augurken
� mandarijntje
Boulogne of  Hespeworst of 2 blikjes tv-worstjes
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Smulboom 

Benodigdheden  voor 15 personen:              
�kg blok kaas �cm
oasis kegels
alu folie
tandenstokers 
druiven trosje  (� pp)
kerstomaatjes
ajuintjes
augurken
� mandarijntje
Boulogne of Hespeworst  
of 2 blikjes tv-worstjes
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