
Instructies:
Mix de boter en de basterdsuiker met een mixer tot deze luchtig is. Kneed vervolgens
de bloem en het zout er doorheen tot het deeg goed aan elkaar plakt. Maak een
balletje van het deeg en koel deze 20-25 minuutjes in de koelkast.
Verwarm de oven ondertussen op 175°C (155°C hetelucht oven) en leg een bakplaat
met bakpapier klaar.
Haal het deeg na 25 minuten uit de koelkast. Sprenkel meel over je aanrecht of
snijplank en rol het deeg daarop uit tot het ongeveer een halve cm dik is. 
Snijd de koekjes uit met een rechthoekig uitsteekvormpje of snijd met een mes in
rechthoekjes. Leg de koekjes op de bakplaat.
Bak de koekjes voor 15 minuten in de oven, of totdat ze mooi bruin zijn. Laat de
koekjes helemaal afkoelen voordat je ze gaat versieren!
Terwijl de koekjes afkoelen kan je beginnen met het maken van de icing. Mix in een
schone kom de eiwitten stijf. Als er piekjes vormen kun je beetje voor beetje de
poedersuiker toevoegen. Blijf mixen tot de icing glanzend en stijf is.
Verdeel de icing over verschillende bakjes en meng in elk bakje een ander kleurtje
door de icing heen. 
Gebruik lepeltjes en kwastjes om vlaggen te schilderen op de koekjes. Kijk op de
volgende pagina voor inspiratie! Als je klaar bent moeten de koekjes goed drogen, en
dan kan je smullen!
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*Stap 1 t/m 5 kunnen alleen met behulp van ouders/ begeleiders erbij. En je kan natuurlijk altijd kant en
klare koekjes kopen en die versieren!

Koekjes versieren: vlaggen
Vlaggen zijn belangrijke tekens. Ze worden gebruikt bij feesten, sport toernooien en zelfs
bij protesten. Ook nationale vlaggen zijn heel belangrijk. Deze zijn een teken van een
groep mensen, het volk van een land. Met deze activiteit leer je allemaal verschillende
vlaggen kennen van over de hele wereld!

Benodigdheden

175 gram boter (kamertemperatuur)
125 gram (bruine) basterdsuiker
250 gram bloem (+extra voor uitrollen)
Snufje zout
70 gram gepasteuriseerd kippeneiwit
400 gram poedersuiker 
Kleurstof (blauw, groen, rood, oranje, geel,
zwart)
Uitsteekvormpjes
Kwastjes (voor het versieren)

Voor ongeveer 25-30 zandkoekjes



Voorbeeld vlaggen

Argentinië Australië Bolivia Brazilië

India Israël Italië Jamaica

Japan Finland Marokko Nicaragua

Polynesië Rusland Tanzania Thailand

Tibet Verenigde Arabische
Emiraten

Verenigde Staten Zuid-Afrika


