
Heksenbezems voor Halloween / Witches Brooms for Halloween

De boodschappen

een zakje zoute stokjes

100 gram jong belegen kaas 

een ½ bosje bieslook

Een van de kids zag deze grappige heksenbezems online en wilde ze graag maken voor 
Halloween. Je hebt er niet veel voor nodig, de ingrediënten zijn niet ongezond en ze zijn 
supersnel klaar. Prima, en ook leuk, onze mini-monstertjes kunnen de bezems helemaal zelf 
maken!

Zo maak je Heksenbezems 

Snij van een lange plak kaas drie rechthoekige delen.

Snij ze in de breedte tot 2/3 in, in kleine stookjes.

Rol de stukjes kaas voorzichtig om de zoute stokjes heen.

Zoek de langste bieslooksprieten uit en was & droog ze.

Bind de bieslook om de kaas en knoop het vast.

Fijne Halloween!
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Heksenbezems voor Halloween / Witches Brooms for Halloween

Shopping list

a bag of salted sticks

100 g Gouda cheese slices

½ a bunch of chives

One of the kids saw these funny witches brooms on line and wanted to make them for 
Halloween. You do not need much, the ingredients are not unhealthy and they are made very 
quickly. Great, and also nice, our mini-monsters can make the brooms all by themselves!

How to make Witches Brooms

Cut out of a long slice of cheese three rectangular parts.

Cut them widthwise to 2/3, make little strips.

Wrap the pieces of cheese gently around the salty sticks.

Pick out the long chive sprigs then wash and dry them.

Wrap the chives around the cheese and tie it off.

Happy Halloween!
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