DIY Mezenbollen
Maak zelf je mezenbollen dankzij ons DIY mezenbollenrecept. Hang ze in de
boom van 1 tot 10 oktober en tag ons op sociale media met de hashtag
#deboomin. Succes!

Benodigdheden:
vormpjes (oude kopjes, rubberen bak- of uitsteekvormpjes, lege
conservenblikken, plasticflessen, melkkartonnen, herbruikbare bekers, ...)
ongezouten frituurvet of vogelvet
allerlei lekkers voor vogels (pinda's, zonnebloempitten, gebroken maïs,
meelwormen, rozijnen, bessen, vetpellets, ...)
natuurlijk touw
eventueel wat takjes

Bereidingswijze
Smelt het frituurvet in een pan of in de microgolf (gebruik één deel vet per deel
zadenmengsel). Opgepast: zet het vuur of de magnetron niet te hoog. Het vet moet
warm worden, maar zeker niet heet. Voeg dan al roerend het zadenmengsel aan het vet
toe en laat dit mengsel wat afkoelen. Giet de nog warme brij in een vorm. Leg daarin,
voordat de brij stolt, een onbewerkt touwtje in (vb. hennep of sistaltouw) die ruim
uitsteekt. Tip: steek er meteen ook al een takje in, dan heeft de vogel meteen een
zitplekje om te eten.
Zodra de massa hard is geworden, kan de mezenbol
met zadenmengsel buiten aan de draad worden
opgehangen. Beter nog is om het een dagje goed te
laten afkoelen zodat het vet goed hard kan worden.
Soms is de vetbol moeilijk uit de vorm los te krijgen.
Een melkkarton kan rondom worden afgescheurd.
Glas kan je even in heet water stoppen om de bol
gemakkelijker los te krijgen. Of hang het met kopje
en al in de boom, kunnen de vogeltjes ook goed bij!
Hoe dan ook: de boom in ermee!

Geen tijd?
Geen tijd om zelf je bollen te maken en/of uit te hangen? Geen probleem!
Kom een klaargemaakte mezenbol ophalen in Therapeutisch Zorgpunt N, of laat er
eentje achter en wij hangen hem voor jou in de boom. Je vindt ons in de Gasthuisstraat
10, 8800 Roeselare (ingang Brugsesteenweg). Er staat een mezenbollenstandje in onze
Z-bar.
We leggen er trouwens ook een kleine voorraad vet, zaden en ander lekkers voor de
vogels klaar. Neem mee wat je nodig hebt om jouw mezenbollen thuis te maken.
Vergeet ons niet te taggen via#therapeutischzorgpuntn en #deboomin!
Wel tijd, maar doe je dit liever samen met je (klein-)kind aan de hand van een leuke
workshop in ARhus?
De Serre is een maandelijkse creatieve workshop voor kinderen én (groot)ouders van
ARhus. Helemaal gratis en telkens helemaal in thema van de wondere wereld van
natuur en wetenschap Op 5 oktober maken we in De Serre vogeltaartjes. In onze Z-bar
of via www.arhus.be vind je meer informatie over de overige workshops terug.

