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Wie wist dat scouts zo lekker kunnen koken en vooral ook zoveel kunnen eten?  

Op 20 december hebben de scouts vrijdag een zeer gezellige en vooral smakelijke kerst gevierd!  

De opdracht was simpel; neem een tapas mee voor ca. 20 personen en het kan geen stokbrood met kruidenboter zijn.  

De uitkomst? Een 19-tal heerlijke gevarieerde hapjes.  

In deze special laten we er een aantal zien: 

Ter info: Als deze hapjes u ook lekker in de oren klinken kunt u voor de recepten navraag doen bij de leiding! 

 

 

Turks broodje-hamburger 

Een lekker belegde burger met gesmolten kaas tussen 
een heerlijk sesambroodje gedeeld in vier kwartjes om 
het behapbaar te houden. Lekker, gezond en erg leuk 
aangekleed met een prikker en de beste kerstwensen 
daarop geschreven! 

Kerstdiner bij de scouts vrijdag 

Kerstboom cake 
Dit was een heerlijke cake gemaakt in de vorm 
van een kerstboom en versierd met balletjes en 
slingers van fondant.  

Er was zelfs gedacht aan de piek bovenop de 
boom en de binnenkant van de cake was groen!  

Nadat de eerste stukjes waren aangesneden 
was de cake in no time verdwenen in een 
twintigtal ronde buikjes.  

Churros in bolvorm met chocoladesaus 
Als er iets is wat iedereen lekker vind dat is het wel datgene 
wat veel suiker, gefrituurd deeg en chocolade bevat. Wat waren 
de Churros lekker.  

Het feit dat ze in bolvorm waren bereid maakte dit hapje 
deelbaar door velen en de chocoladesaus zorgde voor een 
smaakexplosie in de mond! 
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Pesto roomkaas tomaatjes 

Niet alleen was dit hapje lekker, gezond en uniek, het 
was ook nog eens fantastisch gepresenteerd.  

De naam van het gerecht zegt het al; tomaatjes gevuld 
met een pesto en roomkaas. De tomaatjes waren met 
prikkers verspreid over een heuse kerstkrans met 
bloemetjes en rozen gemaakt uit radijsjes.  

Ik heb zo het vermoeden dat papa of mama een handje 
hebben geholpen. 

Naast deze vier uitgelichte recepten was er natuurlijk nog veel meer heerlijks geserveerd zoals mini croissantjes, 
appelcakejes, worstenbroodjes, tomatensoep, corndogs, gevulde eitjes, wraps, kersboom koekjes, kaasstengels 
en pizza.  

Het kerstdiner ging gepaard met sfeerverlichting in de middenruimte, kaarsjes op tafel, kerstmuziek op de 
achtergrond en een glaasje fris om de dorst te lessen. Het heeft gesmaakt, het was gezellig en iedereen heeft 
volop genoten! Een prima afsluiting van dit decennia en op naar 2020.  

Alle beren, wolven, tijgers en panters wensen iedereen een gelukkig nieuwjaar! 


