
 

    

    

MAAK EEN BONBON 

Een hapje dat veel moslims eten bij het Suikerfeest. Ontdek wat je dan viert en hoe je een amandelbonbon maakt.   

 
Over het feest: 

De oude naam voor het Suikerfeest is ‘Het Kleine Feest’. Toch duurt het maar liefst drie dagen! Veel moslims vieren hiermee het eind van de maand 

Ramadan waarin ze overdag niet mochten eten. Daarom wordt er nu flink uitgepakt. Iedereen heeft een enorme hoeveelheid zoete hapjes ingeslagen. 

Of worden ze zelf gemaakt. Om die reden heet dit feest in Nederland het Suikerfeest. Dat komt van het Turkse ‘şeker bayramı’.  

 ZO MAAK JE EEN AMANDELBONBON  

BENODIGDHEDEN 

- Amandelspijs  
- Chocolade 
- Losse amandelen  
- Kleine (steel)pan 
- Klein schaaltje  
- Satéprikkers  
- Schaaltje voor de 

presentatie van de 

bonbons.  Doe een laagje water in de pan en 
verwarm het water op het fornuis. 
Zet een klein bakje in het warme 

water en smelt de chocola.  

Draai tussen je handen kleine 

balletjes marsepein van ongeveer 
1,5 centimeter. 
 

Was je handen en zet daarna alle 

ingrediënten klaar.  

Zet een pan met een laagje water 
klaar. En een schaaltje om je 

chocola in te smelten.  

Als versiering kun je in het balletje 
een amandel drukken. 

 

Ruim alles netjes op. Presenteer de 
balletjes op een leuke schaal.  
Eet smakelijk! 

 

Maak je handen nat en draai van 

het mengsel kleine balletjes van 
ongeveer 1,5 centimeter. 
 

Roer de warme chocolade even 
door en rol de balletjes door de 

chocola. 

Heb jij of iemand anders een voedselallergie?  

Kinderen met een notenallergie kunnen dit hapje helaas niet eten.  

WIST JE DAT >  

Van je ouders krijg je 
vaak een cadeautje, 
soms ook geld. Het 
liefst een nieuw schoon 
bankbiljet. Want nu je 
zelf een hele maand 
heft gevast, ben je als 
het ware ook nieuw en 

schoon.  

TIP >  

Hou je ook zo van feest 
en ben je nieuwsgierig 
geworden naar meer? 
Ontdek op 
www.weetwatjeviert.nl 
meer over de 
achtergronden van 

allerlei feesten.  

http://www.weetwatjeviert.nl/

