
Sneeuwbal voor kids / Snowball for kids

De boodschappen voor 2

20 ml rode limonade siroop 4 bollen vanille ijs

250 ml halfvolle, koude melk 1 zakje vanillesuiker

1 eetlepel vers citroensap aalbessen, voor decoratie

candy canes optioneel: cacao

We hebben al eens eerder Snowballs gemaakt, ook met een recept uit de UK, daar 

ging een flinke scheut whisky in. Vandaag maken we Kerst-sneeuwballen voor de mini-

monster. Een simpel, klein receptje zonder alcohol maar lekker zoet met mooie rode bessen. 

Gezellig voor kerstavond!

Zo maak je de Sneeuwbal

Doe melk, citroensap, vanillesuiker en een bol ijs in de blender en blend tot het schuimt.

Schenk de siroop in een hoog glas en vul het aan met de vanille milkshake.

Voeg nog een bol ijs toe en decoreer het glas met bessen en een candy cane.

Optioneel kun je er wat cacao op strooien.

Wij wensen je mooie kerstdagen!
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Sneeuwbal voor kids / Snowball for kids

Shopping list for two

20ml red syrup 4 balls of vanilla ice cream

250 ml semi skimmed, cold milk 1 sachet vanilla flavoured sugar

1 tablespoon fresh lemon juice red currants, to decorate

candy canes optional: some cocoa

We have made Snowballs before, also a recipe from the UK, with a good dash of 

whiskey in it. Today we make Christmas Snowballs for the mini-monsters. A simple little 

recipe without alcohol, but nice & sweet with lovely red berries. Very cozy on Christmas Eve!

How to make the Snowball

Place milk, lemon, vanilla sugar and a ball of ice cream in the blender and blend until frothy.

Pour the syrup in a high glass then fill it up with the vanilla-milkshake.

Add another ball of ice cream then decorate the glass with berries and a candy cane.

Optional you can dust the snowball with some cocoa.

We wish you a beautiful Christmas!
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