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B. VOEDSEL SNIJDEN

A. GROENTEN SNIJDEN
Houten groenten waarvan de
onderdelen met velcro aan elkaar
bevestigd kunnen worden.
Samenstelling: 1 wortel, 1 aubergine,
1 champignon, 1 groene peper, 1 ajuin,
look, 1 tomaat, een snijmes en een
werkplankje. Verpakt in een handige
opbergkist.

Leuke set van realistische, houten
etenswaren. Door middel van velcro worden
verschillende onderdelen aan elkaar
gehecht. Met behulp van het speelmes
kunnen kinderen het voedsel “snijden”.
Samenstelling: 1 Frans brood, 3 sneden brood,
1 burger, 1 tomaat, 1 ei, 1 rode chilli peper,
1 appel, 2 speelmessen en een snijplankje.
Verpakt in een handige opbergdoos.

EY3073 

EX3072 

(€ 17,77)

€ 21,50

(€ 17,44)

€ 21,10
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C. FRUIT SNIJDEN
Houten fruit waarvan de onderdelen
met velcro aan elkaar bevestigd
kunnen worden.
Samenstelling: 1 peer, 1 sinaasappel,
1 kiwi, 1 banaan, 1 appel en 1 citroen.
Eén snijmes en een werkplankje.

FA3074 

(€ 17,77)

€ 21,50
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E. VLEES SNIJDEN

D. LUNCHBOX
Houten voedingswaren die met velcro
aan elkaar gehecht worden. Verpakt in
een houten kistje.
Samenstelling: 1 vis, kippenbout,
sneetjes brood, sla, kaas, tomaat,
een worst, snijplank en mesje.

Met een houten mesje wordt het vlees en de vis
netjes in stukken gesneden alvorens te serveren!
Kenmerken: Vervaardigd uit ecologisch
verantwoord rubberhout. Vrij van chemicaliën.
Afmetingen: Worst: 4 x 4 x 6 cm.
Samenstelling: Worst, steak, vis, kippenbout,
salami, bologna.

HR8900 

PK8130 

(€ 15,12)

€ 18,30

(€ 20,66)

G

€ 25,00

F. PIZZA SNIJDEN
Pizza in plastic met velcro
aan elkaar bevestigd.
Afmetingen: Pizza Ø 18 cm.
Samenstelling: Geleverd met pizzasnijder
en spaan.

AH3317 

(€ 15,66)

€ 18,95

H
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H. KOEKJES BAKKEN
Maak je eigen koekjes door een versiering aan de koekjesvorm te
hechten. Gebruik de spatel en het mes om te bakken en op te dienen!
Kenmerken: Vervaardigd in kwaliteitsvol hout, voorzien van velcro
(klittenband).
Samenstelling: 12 koekjes, een schotel, een spatel, een ovenwant
en een mes.

NIEUW

G. IJSCOUPE
4 houten vormen passen op 1 basisstuk.
Afmetingen: L/b/h: 8,5 x 7 x 14 cm.
01 (Chocolade), 02 (Fruit)

AM5622+code 

652

O N TW IKKE LIN G 2 T O T 6 JA A R

Per stuk (€ 4,92)

€ 5,95

MT6657 

(€ 21,49)

(€ exclusief)

€ 26,00

€ inclusief

