
 

 

Beleef het thuis met het MECMaarssen 

 

     Feestmaal voor de vogels 
 

Nu het winter is, kunnen de vogels wel een beetje hulp gebruiken. Richt nu 

een plekje in de tuin of op het balkon in met lekkernijen en geniet van de 

vogels die langskomen! Tijdens het Tuinvogeltelweekend (29 t/m 31 januari) 

weet je zeker dat er genoeg vogels te zien zullen zijn als je mee gaat tellen! 

 

Recept vogeltaart 

Wat heb je nodig:  

• 1 kilo frituurvet (ongezouten, zonder palmvet) 

• Vogelzaad (te koop bij de dierenwinkel)   

• Rozijnen, appel of krenten 

• Taartvorm of cupcake vormpjes 

 

Wat ga je doen: 

• Smelt een kilo frituurvet en laat het een beetje 

afkoelen. 

• Voeg vogelzaad aan het vet toe en roer het tot er 

een mooie, dikke brij ontstaat.   

• Voeg daarna rozijnen, of appel en krenten toe.  

• Roer tot de brij tot ie bijna stolt. 

• Giet de brij in de vorm. 

• Je maakt de taart helemaal af door er (ongezouten en rauwe) noten 

en pinda’s of bv. gedroogde sinaasappel op te leggen. 

Zonnebloempitten zijn ook goed. 

• Laat de vogeltaart één dag opstijven.  

 

Je hebt dubbel plezier: eerst van het maken en daarna van de vogels die 

lekker van de taart komen snoepen. Heb je de smaak te pakken? Maak 

meerdere taartjes met verschillende vormpjes. Gebruik de tuintafel om 

het feestmaal voor de vogels neer te zetten. Zet de tafel goed in het 

zicht als je mee wilt doen aan het telweekend. 

Recept snoepslinger 

Wat heb je nodig: 

• Een zak pelpinda’s 

• Stukjes gedroogde appel 

• Rozijnen 

• Besjes of kleine appeltjes 

• Dikke naald en draad en prikpen  

 

Wat ga je doen: 

• Knip een stuk draad van 1 meter 

• Maak een gat met de prikpen in de pinda’s 

• Rijg met naald en draad de pinda’s aan de 

slinger 

• Wissel af met stukjes appel of rozijn  


