
Haal alles uit de doos en maak een keuze  
uit de snoepjes die jij zeker wil gebruiken.*  
Je kan er alvast eentje (of 2 voor de zekerheid) 
voorproeven.

Je neemt een satéstokje en prikt er één voor één 
de snoepjes op. Je kan ook 2 of 3 snoepjes op 
elkaar prikken. Snoepjes over? Die hebben we 
er speciaal voor jou bijgestoken. Harde werkers 
hebben immers energie nodig! 

Dan is het tijd om 
het boeket te gaan 
schikken. 
In het voorbeeld 
nemen we een 
achttal stokjes in 
onze hand en binden 
ze in het midden aan 
elkaar vast met een 
elastiekje. 

Doe het rekkertje 
onderaan aan 1 stokje 

en trek het naar het midden. Draai dan enkele 
keren rond het midden van de stokjes en hang de 
rekker onderaan terug vast aan een sateprikker. 

Nu kan je alle stokjes 
langs boven bijschuiven. 
Is jouw hand nog wat 
te klein om alle stokjes 
vast te nemen? Vraag 
dan even hulp aan 
iemand of neem een 
bloemenvaas om 
jouw boeketje mooi te 
schikken. 

Als je de snoepjes geschikt hebt in een vaas dan 
kan je, als je klaar bent, het boeket uit de vaas 
nemen en daarna de elastiekjes in het midden 
rond de stokjes draaien zodat het boeket vast zit 
en op zichzelf kan blijven staan.  

Van zodra alle snoepjes 
goed samenzitten 
kunnen we ze gaan 
inpakken. Neem eerst 
de doorschijnende folie. 
Leg het snoepboeket 
tussen de folie en trek 
de randen van de folie 
naar beneden. Daarna 
maak je de folie in het 
midden vast met behulp 
van een rekkertje. 

Als je het snoepboeket wat langer wil bewaren 
is het een goed idee om de doorschijnende folie 
onderaan vast te kleven met plakband zodat er 
geen lucht aan kan.  

  ± 100 Satéstokjes    1 kg snoep    Elastiekjes
  Rond plakkertje zoete groetjes    Raffia

  Inpakfolie    Inpakpapier 

G E B R U I KSA A N W I JZ I N G

MAAK ZELF EEN 
SNOEPBOEKET
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Dan nemen we het gekleurde inpakpapier, plooien 
dit zoals op de foto en rollen het boeket erin. 

Bovenaan kan je het papier dichtplakken met 
de bijgeleverde sticker van zoete groetjes, of niet 
het vast met een nietjesmachine. In het midden 
knopen we dit dicht met de bijgeleverde raffia.

En tada!!! 
Nu is jouw 
snoepboeket 
helemaal klaar! 
Eet je het zelf 
helemaal op of 
geef je het graag 
als cadeau aan 
iemand anders? 
Kan allemaal! 
Maar delen is wel 
lief!;)

* Het assortiment 
kan lichtjes afwijken 
van de foto maar zal 
steeds gelijkwaardig 
blijven.
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RODE NESTELS: Ingrediënten: Glucose-fructosestroop, 
TARWEBLOEM, suiker, dextrose, palm olie, voedingszuur 
(citroenzuur), aroma, levensmiddelen kleurstoffen 
(concentraten van appel, pompoen, tomaat, radijs), 
antioxidanten (ascorbinezuur, E306), glansmiddel (witte 
bijenwas).
IJSHOORNTJES:  Ingrediënten: Suiker; Glucosestroop-fructose; 
water; geleermiddel; voedsel gelatine; aroma’s, kleurstof: 
E100, E120; maïszetmeel.
MARSHMALLOW TWIST: Ingrediënten: glucose-fructosestroop, 
suiker, water, gelatine, antiklontermiddel: maïszetmeel; 
aroma.
ROZE DRAGIBUS BOLLETJES: Ingrediënten: Suiker, 
glucosestroop, zetmeel, voedingszuur: citroenzuur, 
appelzuur; zuurteregelaar: mononatriumcitraat, 
natriumwaterstofmalaat; aroma, kleurstof: patentblauw V; 
glansmiddel: carnaubawas.
ZURE TANDEN: Ingrediënten: Suiker, glucosestroop, 
tarwezetmeel, gemod. zetmeel, aardappel, mais, 
voedingszuren: E260, E270, E296: natriumcarbonaat, aroma, 
kleurstoffen: E120.
PERZIK: Ingrediënten: Suiker; Glucosestroop; water; gelatine; 
maltodextrine voedingszuur: E330; aroma; zwart wortelsapco
ncentraat;kleurstoffen: E100, E160c
GESUKERDE AARDBEI: Ingrediënten: Suikerwerk – 
Gesuikerde Gums met fruitsmaken – suiker, glucosestroop, 
TARWEzetmeel, water, gemodificeerd maïszetmeel, 
gemodificeerd aardappelzetemeel, voedingszuren (E260, 
E270) aroma, kleurstoffen (E100, E120, E133).
ZURE BEERTJES: Ingrediënten: suiker, glucosestroop, 
water, gelatine, voedingszuren: E270, E296, E330, E350; 
aroma’s, concentraat van spirulina en saffloer, zwarte 
wortelsapconcentraat, kleurstoffen: E100, E160c.
ZURE KONIJNTJES: Ingrediënten Glucose-fructosestroop; 
suiker; gelatine; water; voedingszuren (appelzuur, 
citroenzuur); zuurteregelaar (natriummalatn); 
levensmiddelen kleurstoffen (concentraat van spirulina, 
saffloer, zoete aardappel, appel); gekarameliseerde suiker; 
natuurlijk aroma van citroen en andere natuurlijke aroma’s; 

natuurlijke aroma’s; kleurstof (curcumine).
SUIKERHART: Ingrediënten: Suiker, glucosestroop, gelatine, 
voedingszuur: citroenzuur, vruchten- en plantenconcentraten: 
saffloer, wortel, spirulina, citroen, appel, hibiscus, aroma, 
glansmiddelen: bijenwas wit en geel, carnaubawas, 
invertsuikerstroop.
SCHUIMAARDBEI: Ingrediënten: Schuim-suiker, glucosestroop, 
gelatine, voedingszuur (citroenzuur), kleurstoffen (karmijnzuur, 
plantaardige carotenen, curcumine), aroma.
BANAAN: Ingrediënten: Suiker, glucosestroop, gelatine, 
voedingszuur: citroenzuur, kleurstoffen: curcumine, 
karmijnzuur, plantaardige carotenen, aroma
WITTE MARSHMALLOWBOLLEN: Ingrediënten: suiker, glucose-
fructosestroop, water, gelatine, aroma’s, maiszetmeel.
BLOEMEN: Ingrediënten: Glucosestroop; Suiker; water gelatine; 
voedingszuren: E270, E296, E330; geleermiddel: pectine; 
aroma’s; zwart wortelsapconcentraat; kleurstof (spirulina en 
saffloer concentraat); kleurstoffen: E100, E160c; plantaardige 
olie (kokos); glansmiddel: carnaubawas
RODE LIPPEN: Ingrediënten: Suikerwerk – Gums met 
fruitsmaken – suiker, glucosestroop, TARWEzetmeel, 
water, gemodificeerd maïszetmeel, gemodificeerd 
aardappelzetmeel, voedingszuren: E260, E270, aroma, 
kleurstof E120, plantaardige oliën (palmpit, kokos), 
glansmiddelen: bijenwas, carnaubawas.
KROKODIL: Ingrediënten: glucosestroop, suiker, dextrose, 
gelatine, voedingszuur: citroenzuur; vruchten- en 
plantenconcentraten: saffloer, spirulina, appel; 
invertsuikersiroop, aroma, kleurstoffen: karmijnzuur, 
plantaardige carotenen, luteïne, anthocyanen; glansmiddel: 
bijenwas wit, bijenwas geel, carnaubawas.
ROTELLA: Ingrediënten: Fruitgom - Glucosestroop, zetmeel, 
suiker, bevochtingsmiddel (sorbitolstroop), voedingszuren 
(citroenzuur) emulgatoren (mono – en diglyceriden van 
vetzuren), kleurstoffen (curcumine, kopercomplexen van 
chloroflyinen), tarwemeel, aroma, vlierbessenextract, 
glansmiddel (bijenwas, carnaubawas), vruchten- en 
plantenconcentraten (zwarte bes, vlierbes, aronia, druif).
HALVE RONDJES (FLOPPY): Ingrediënten: Suiker, glucosestroop, 

dextrose, gelatine, voedingszuur (citroenzuur), zetmeel, 
aroma, vruchten en plantenconcentraten (saffloer, zwarte 
bes, citroen, appel, radijs), kleurstoffen (curcumine, 
Blauw gepatenteerd V, anthocyanen), Invertsuikerstroop, 
glansmiddel: carnaubawas.
ZURE MATTEN: Ingrediënten: Suiker, Glucose-Fructosestroop, 
Tarwebloem, Voedingszuur(Appelzuur, Citroenzuur), Dextrose, 
Plantaardige Olie(Palmolie), Aroma, Kleurstoffen (E100, 
E131, E133),Fruitextract (Appel), Plantenextracten (Pompoen, 
Tomaat,Radijs), Antioxidant (Ascorbinezuur, E306).
MELI MELO: Ingrediënten: Suiker, glucosestroop, geleermiddel 
(gelatine), voedingszuur (citroen), natuurlijke aroma’s, 
kleurstoffen (chinoline geel, patentblauw V, zonnegeel FCF, 
azorubine).
RODE HARTJES: Ingrediënten: Suiker; Glucosestroop; 
gelatine; voedingszuur: citroenzuur; aroma; vruchten- en 
plantenconcentraten: zwarte bes, vlierbes, aronia, druif; 
vlierbesextract
PERZIKRINGEN: Ingrediënten: glucosestroop, suiker, 
gemodificeerd ardappelzetmeel, gelatine, voedingszuur: 
citroenzuur, melkzuur, appelzuur, stabilisator: sorbitol, 
geleermiddel: pectine, zuurteregelaar: calciumcitraat, aroma’s, 
kleurstoffen: vruchten- en plantenextractbereiding(curcuma, 
vlierbessen), plantaardig vet (palm), vruchtensapconcentraten 
(appel, perzik, aardbei)
ANANASRONDJES: Ingrediënten: Suiker, Glucosestroop, 
water, gelatine, voedingszuur (citroenzuur), aroma’s(ananas), 
kleurstoffen (curcumine).

E X T R A

W W W. ZO E TE G RO E TJ E S . B E

Elke maand geven we een snoep- 
boeketje weg! Maak een leuke foto 
samen met jouw snoepboeket en 
post het op onze social media, 
tag ons met @zoetegroetjes en 
maak kans op nog zo’n lekker 
snoepboeket! Heb je een privé 
profiel, stuur ons de foto met een persoonijk 
bericht anders krijgen we dit niet te zien. 

Als je het snoepboeket graag cadeau wil doen aan 
iemand anders dan kan je op onze website een leuke 
template afdrukken zodat je een kaartje met jouw 

naam kan toevoegen. Knip het kaartje uit en vergeet 
er je naam er niet op te schrijven. Maak met een 
perforator een gaatje in het kaartje en schuif het door 
het uiteinde van de raffia. Knoopje er in en voila! Jouw 
snoepboeket is helemaal klaar  
om af te geven!

Kijk op www.zoetegroetjes.be  
voor nóg meer lekkers! 
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