DADEL JES
T
BALLE

RAMADANFEEST, EID AL-FITR
Na een maand vasten, vieren moslims het einde van
de vastenperiode met het Ramadanfeest, Eid al-Fitr.
Tijdens dit feest gaat iedereen bij elkaar op visite
en eet je samen met de hele familie. Zelf ontvangen
families ook een hele stoet van gasten die verwent
worden met zelfgemaakte lekkernijen. Maak zelf
dadelballetjes!

KLAARZETTEN:

•
•
•
•
•

Schaaltjes
Keukenmachine of hakmolen
Mes
Snijplank
Bakje met lauwwarm water

Wil je weten waarom het Ramadanfeest wordt
gevierd? Bekijk de kookvideo De Feestkeuken en leer
stap voor stap dit feestelijk hapje maken.

BOODSCHAPPENLIJSTJE:

•
•
•
•
•
•

10 grote dadels
100 gram walnoten
1 zakje kokosrasp
1 reep pure chocolade
1 eetlepel zonnebloemolie
Bonbonpapiertjes

DADELBALLETJES MAAK JE ZO!
1	Snij de dadels open en haal de pitten eruit. Laat de dadels zonder pit 10 minuten weken in lauwwarm water.
2	Als de dadels lekker zacht zijn geworden door het warme water kun je ze afgieten. Hak de dadels fijn in
de keukenmachine of hakmolen. Voeg ook een handje met walnoten toe. Heb je geen keukenmachine?
Snij dan alles in heel kleine stukjes, gebruik hiervoor een snijplank en een mesje.
3	Hak de chocoladereep in kleine blokjes op een snijplank. Mix de chocolade en de dadelpasta met
walnoten nog heel kort even door elkaar in de keukenmachine. Je vulling is klaar.
4	Doe een klein beetje zonnebloemolie in een schaaltje. Maak je
handen een beetje vet met olie. Draai van het mengsel kleine 		
balletjes van ongeveer 1,5 centimeter.
5	Doe in een schaaltje een lepel droge kokos. Rol de balletjes door de
kokos. Leg het balletje in een bonbonpapiertje.
6 Ruim alles netjes op. Presenteer de balletjes op een leuke schaal.

EET SMAKELIJK!
Tip! Geef je dadelballetjes cadeau! Verpak ze in je zelfgemaakte cadeaudoosje. Kijk op de website onder Wereldactiviteiten.
LET OP! Heb jij of iemand anders een voedsel allergie? Kinderen met een noten-, melk of lactoseallergie kunnen deze dadelballetjes
helaas niet eten. Vervang het ingrediënt waarvoor je allergisch bent door iets dat je wél mag eten. Overleg vooraf met je ouders!

