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Recept van Imran en Alina 

 

 

Wat heb je nodig? 

 tong van een draak 

 wormen 

 gom 

 

 

 

Dit moet je doen: 

 Neem een beker. 

 Gooi de 3 tongen van draken in de beker. 

 Neem 10 wormen en doe ze in de beker. 

 Roer goed en dans. 

 Neem 2 gommen en doe ze in het drankje. 

 Roer met de tak van een boom. 

 

 

 

Als je dit drinkt, verander je in een paard! 

 

 



Recept van Aydan en Safwane 

 

 

Wat heb je nodig? 

  vampierenbloed 

 spinnenkoppen 

 slangen 

 

 

 

Dit moet je doen: 

 Neem een glas. 

 Giet het vampierenbloed in het glas en roer met een tak. 

 Doe 2 spinnenkoppen in het glas. 

 Roer met een speciale lepel. 

 Doe 5 slangen in het glas. 

 Zwaai met de toverstok en zeg een toverspreuk. 

 

 

 

Als je dit drinkt, word je een vampier! 



Recept van Zümra en Amine 

 

 

Wat heb je nodig? 

 spin 

 worm 

 gom 

 pompoen 

 

 

 

Dit moet je doen: 

 Pak een beker. 

 Pak een spin en doe ze in je beker. 

 Roer 3 keer, niet meer! Want als je te veel roert dan gaat ze ontploffen in een 

spinnenweb. 

 Zoek 10 wormen en doe ze in de beker. Roer niet te veel. 

 Neem 2 gommen. Doe ze bij je drankje. Roer met de tak van een boom. 

 Doe 3 stukken pompoen bij het drankje en roer met een spin. 

 

 

Als je dit drinkt, dan verander je in een spin! 

 

 

 

  



Recept van Sarah, Kamal en Naoufel 

 

 

Wat heb je nodig? 

 dode ratten 

 kleine keutels van een konijn 

 een koe 

 

 

 

Dit moet je doen: 

 Neem een kom. 

 Doe 10 dode ratten die je in een toilet roerde in de kom. 

 Neem 1000 keutels van een konijn erbij. 

 Neem 20 wormen uit het vlees van een koe en voeg deze toe. 

 

 

 

Als je dit drinkt, word je een gruffalo! 

 

 

  



Recept van Erdogan en Aya 

 

 

Wat heb je nodig? 

 liefdesserum 

 de tong van een spin 

 haar van Aya 

 

 

 

Dit moet je doen: 

 Pak een potje. 

 Doe het liefdesserum in het potje. 

 Roer met een lepel. 

 Doe de tong van de spin met je voeten in het potje. 

 Doe het Aya-haar in het potje en roer met een lepel en meng met je voeten. 

 

 

 

Als je dit drinkt, verander je in een broek! 

 

 

  



Recept van Zina en Ibrahim 

 

 

Wat heb je nodig? 

 snottebel van een draak 

 spinnen 

 kaka van een paard 

 

 

 

Dit moet je doen: 

 Neem een glas met 12 snottebellen van een draak. 

 Dans op 1 been. 

 Neem 5 spinnen. Ga er met 1 been op staan en doe ze dan bij je drankje. 

 Neem 10 scheppen kaka van een paard en roer goed. 

 

 

 

Als je dit drinkt, verander je in een kuikentje met benen! 

 

 

  



Recept van Urielle en Milen 

 

 

Wat heb je nodig? 

 spinnen 

 bloed van een gorilla 

 vampierenbloed 

 

 

 

Dit moet je doen: 

 Neem een beker. 

 Giet de beker halfvol met het bloed van een gorilla. 

 Vul de beker met het vampierenbloed. 

 Zeg nu de spreuk: "abracadabra". 

 Neem 20 spinnen en doe ze in de beker. 

 Zeg "simsalabim" en roer met een stok. 

 

 

 

Als je dit drinkt, word je een vampier of een gorilla! 

 

 

  



 

Recept van Ouneyssa en Rania 

 

 

Wat heb je nodig? 

 spinnen 

 slangen 

 

 

 

Dit moet je doen: 

 Neem een ketel. 

 Doe er 4 spinnen in en roer met een stok. 

 Doe nog 5 spinnen in de ketel. 

 Dans rond de ketel. 

 Gooi 3 slangen in de ketel en spring zoals een kikker. 

 

 

 

Als je dit drinkt, ben je een kikker! 

 

 

  



 

Recept van Abdourahim en Lina 

 

 

Wat heb je nodig? 

 drakenbloed 

 spinnentand 

 rook 

 

 

 

Dit moet je doen: 

 Neem een beker. 

 Giet de beker vol met drakenbloed. 

 Leg 2 scheppen spinnentand in de beker. 

 Giet 3 druppels rook in het drankje. 

 

 

 

Als je dit drinkt, word je een gans! 

 


