EEN ONVERGETELIJKE
BARBECUE!
(OUDERS VERPLICHT)

Eerst en vooral: enkele
veiligheidsvoorzorgen!
Vuur is levensgevaarlijk! Barbecue ALTIJD met je ouders erbij.
Als ouder is het een must dat jij je bezighoudt met de barbecue en voorkomt dat de kinderen
te dicht bij het vuur komen. De barbecue moet stabiel staan, op een plaats waar geen activiteiten plaatsvinden en geen kinderen langskomen. Geen prutsende handjes, geen neuzen
boven het rooster en geen speelgoed in de buurt van het toestel. Let ook op met slippende
fietsbanden of laagvliegende ballen.

Organisatie is alles!
Terwijl jij de barbecue opstookt en daarna bakt, houden de kinderen zich elders bezig:
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De jongste kinderen kunnen wat hout zoeken voor het vuur ... Dat vinden ze geweldig!
De grotere kinderen kunnen in de keuken helpen met de gerechten, of ze kunnen de spelletjes voor de namiddag voorbereiden.
Het is feest: dek speciaal voor de kinderen een lage tafel. Mooie borden, kleurrijke bekers
en papieren servetten, enkele gezonde aperitiefhapjes, één of twee flessen Kidibul ... Meer
moet dat niet zijn!

Een paar coole en handige ideetjes
Mini-aperitiefspiesjes
Zet op tafel verschillende kommetjes met blokjes kaas of feta, ontpitte olijven of pruimen,
zachte abrikozen, radijsjes, druiven, kerstomaatjes of blokjes salami. Vraag de kinderen om
hun handen te wassen voor ze aan het voedsel komen. Geef ze houten cocktailprikkers en
vraag ze om creatieve spiesjes te maken.

ontdek nog meer ideetjes op www.kidibul.be
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Creatieve spiesjes voor de barbecue
Laat de kinderen met mini-cocktailworstjes, stukjes vlees en kleurrijke groenteschijfjes
supercoole spiesen op houten stokjes maken die jij daarna zult bakken.

Nagerechten
Van spiesen van vers fruit tot ijslolly's ... Ook hier heb je keuze te over! Maar het bbqdessert bij uitstek? Dat zijn toch wel marshmallows die je boven de barbecue laat smelten!
Mmmmm ... Een lekkernij om van te genieten met een heerlijk glas Kidibul erbij!
Gebrek aan ideetjes? Ontdek fantastische 'made in' Kidibul nagerechten op onze website.

Appels, belletjes, plezier

pagina 2

