Vogeltaart

Leerdoelen :
Samenvatting
Niet alle dieren blijven tijdens de winter in hun warme hol. Vogels bijvoorbeeld,
blijven heel de winter wakker. Voor hen is het soms niet makkelijk om voedsel te
vinden! Zeker als het vriest hebben ze het moeilijk. Daarom helpen we ze een handje
met onze vrolijke vogeltaarten!

Uitgewerkte activiteit :
Werkvorm: muzisch
Materiaal en voorbereiding:
-

-

Allerlei lekkers voor vogels dat je tijdens een boswandeling zoekt; nootjes
tussen de bladeren op de grond (veel vogels eten graag hazelnoten) of
besjes, zoals lijsterbes en rozenbottels (die geven kleur aan je voedertaart)..
Als je niet genoeg nootjes vindt, kan je ze aanvullen met havermout, zemelen,
zonnebloempitten, pinda’s (vers en ongezouten), amandelnoten of een
zaadmengsel uit de dierenwinkel.
Een pak vers ongezouten vet (kalfsvet of frituurvet).
Warmtebestendige kommetjes van verschillende grootte en zonder een
vernauwing aan de bovenrand
een kookvuur om het vet te smelten
eventueel een notenkraker of vijzel om de nootjes in kleinere stukjes te doen

Verloop activiteit
Help de vogels in de winter hun vetreserves op peil te houden door ze energierijk
voedsel te geven. Zij zullen dat heel erg waarderen en jij kan genieten van de vogels
die af en aan komen vliegen. Verzamel vette keukenrestjes zoals kaas, spek, nootjes.
Giet ze samen met gesmolten vet in een mooie vorm en je hebt een originele
vogeltaart!
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Maar verwen de vogels ook niet té veel. Voeder ze enkel als het vriest, anders
worden ze lui!

Zo maak je de vogeltaart:
1. Je pelt de noten. Voor noten met een harde schil gebruik je een notenkraker.
2. Je breekt de noten in stukjes, met een blender of vijzel
3. Je smelt het ongezouten vet in een steelpan op een heel laag vuur. Het vet
moet net gesmolten zijn en mag zeker niet koken. Wees voorzichtig, zodat je
geen brandwonden oploopt.
4. Je giet het gesmolten vet in de kommetjes
5. Je doet er nu de gebroken nootjes bij
6. Als het vet gestold is, haal je het uit de kommetjes. Kommetjes met een dunne
wand, bijvoorbeeld een plastic yoghurtpotje, hou je even onder warm water.
Kommetjes met een dikkere wand warm je even op au bain-marie (in een
kookpot met water op het vuur). Wanneer een dun laatje vet gesmolten is, zet
je het kommetje omgekeerd op een bord of plank. Zo komt je taartje vlot uit
het kommetje.
7. Wil je een taart met verschillende verdiepingen? Dat kan door het vet van
steeds kleinere kommetjes op elkaar te plaatsen. Laat het vet eerst volledig
stollen voordat je er een extra verdieping op zet.
8. Je kan je vogeltaart versieren met blaadjes, takjes en bessen.
9. En dan is het feest, wanneer je de taart in de tuin zet!

Bronnen:
De Boom In, groen doeboek voor ravotters, speurneuzen en knutselaars (een
samenwerking tussen de gezinsbond en BOS+)

2
De Boom In! Met de boom de klas in of met de klas de boom in!
www.deboomin.eu
in samenwerking met BOS+, GoodPlanet en Tetra Pak

