Vogeltaarten maken op je tuintafel winters

Nodig:
• Verschillende taartvormen
• Een tuintafel
• Goedkope zoutloze frituurvet €0,50 per 500 gram (geen gebruikt vet)
• Gemengd vogelvoer €1,- per kg gekocht bij Axion
• Gepelde en ongepelde pinda’s (zak doppinda’s kopen)
• Gedroogde fruitmix of muesli
• Grote dennenappels
• Kleine appels
• Bladeren
• Mos
• 3 grote dikke takken
• stenen

1. Strooi het gemende vogelvoer, de pindanoten en de muesli in de taartvorm.
(Geen plastic in de taartvormen doen, gewoon zo er in doen)
Zorg ervoor dat de grote noten onderaan en aan de zijkant komen.
Maak een laag van 1 a 2 cm (niet meer, vooral als je denkt dat gaat wel komt het
vet niet overal en zak de vorm in elkaar ,zonde van al je werk)
2. laat het frituurvet langzaam smelten, maar beslist niet te heet worden, giet dat
over je eerste laag van één of twee centimeter. Stop dan de vorm een ½ uur in de
diepvries tot het gestold is. Daarna de volgende laag maken en weer niet meer
dan 2 cm daar bovenop, weer de diepvries in, je kunt met een tulband de grote
noten aan de zijkant doen staat leuk.

3. Als het een aantal keren in de diepvries is geweest en hard genoeg is tot
bovenaan de vorm. Haal het uit de diepvries, doe het in een afwasbak giet daar
omheen net zoveel heet water uit de kraan tot bovenaan de vorm.
Dan zie je dat het wat smelt rondom, snel omdraaien op een plateau of een
doormidden gezaagde boomstam (plakjes)
4.Dan opmaken op je tuintafel.
Strooi wat herfstbladen op de tafel, maak hoog en laag verschillen door stenen
of boomstammen.
Zet op de tafel verschillende vogeltaarten uit, doe het creatief hoog en laag.
Werk met wat mos en dennenappels, (dennenappels door de frituurvet halen en
strooi daar vogelzaad op)
Ga het leuk versieren, met rode appels, hulst of andere rode besjes. Om de
takken een paar kettingen met doppinda’s.
Nu zet je deze tafel 2 a 3 meter van je raam, en kun je de hele winter naar alle
vogels en eekhoorntjes kijken, je hebt eer van je werk.
Ik hoop van jullie een leuke foto te krijgen van een op gemaakte vogeltaarttafel
Sturen naar info@gehandicaptnouen.nl of via twitter @handicapnouen
Vriendelijke groeten Corma Reinders

