
   
 

   
 

 
 
1ste graad 
Opdracht 6 
29 mei 

Toverdrank  
Brouw zelf een supervies of megalekker drankje! 

Voor deze opdracht mag je zelf je drankje maken.  

Niet enkel het recept van het drankje mag je uitvinden, maar ook de verpakking.  

Jouw geheim in een speciaal flesje, zelfs een dierenschedel kan! 

 
Inspiratie 
In 1961 was er  een Italiaanse kunstenaar, Piero Mazoni, die beweerde dat hij  

zijn kaka in een blik verpakt had! Hij bood 90 blikken te koop aan.  

Wat er werkelijk inzat heeft niemand echt geweten, want als je het blik opende  

was de waarde van het kunstwerk weg.  

 

 
© Pierre Manzoni, Merda d'artista 

 

We vragen je natuurlijk niet om je eigen kaka in een flesje te steken! Nee, maar je mag wel 

heel ver gaan in het verzamelen en bedenken van de ingrediënten. Wat dacht je van 

éénhoorn keutels, vergeet-me-snotjes,  gras-spiertjes, verkruimelde magische boomschors, 

en enkele druppels regenboog...?  

Na het maken van de drank mag je dan een etiket maken en je flesje versieren. 
 

 

  



   
 

   
 

Wat heb je nodig? 
 

− Een blad of schriftje om in te tekenen (of te schrijven) 

− Een pot om de ingrediënten in te verzamelen en het drankje in te ‘brouwen’ 

− Geheime ingrediënten om je drankje te maken 

− Iets dat je speciaal vindt om je drankje in te gieten 

− Een stukje papier voor het etiket 

− Materiaal waarmee je je etiket en je flesje wil versieren: Stiften, (water)verf, fijne 
zwarte pen of stylo, lijm, of doorzichtige plakband, letters die je zelf tekent, print of 
uitknipt uit krant of tijdschrift 

 

 
Flesje met slangendraadversiering              © Giorgio Morandi 

 
Zo ga je te werk: 

 
Stap 1: Stel het recept voor uw drankje samen 
 
Welk soort toverdrank wordt het?  
Een liefdesdrank, een drankje waarmee je kan vliegen? Een drankje om onzichtbaar te 
worden...Bedenk zelf wat je drankje moet kunnen. 
 
Wat ga je er allemaal indoen (ingrediënten)?  

Het leuke aan dit toverdrankje is, dat je je ingrediënten kan fantaseren! Roze waterverf 

wordt ineens drakenbloed, de harige stekels van de baard van je papa/opa, zijn misschien 

spinnenpoten (we doen nooit beestjes pijn!). 

 

Hoe ga je de ingrediënten verwerken?   

Laten weken (zoals thee), vijzelen, pletten, mixen,... ?   

We weten zeker dat je nieuwe kooktechnieken zal uitvinden! 

 



   
 

   
 

Laat de gewenste kleur, geur, smaak van je drankje in je hoofd rondwarrelen 

Je kunt dit ook opschrijven of tekenen op een geheim tovenaars receptenblad.  

 

Tip: Tovenaars en heksen krabbelen vaak in een onleesbaar geschrift of vreemde taal, zo 

blijft hun geheime formule veilig. 

 

Je kan ook gebruik maken van knipsels uit magazines.  

Maak tekeningen, knip vormen uit, kleur, zet krabbeltjes…  

Zo wordt je receptenblad een soort ‘moodboard’  

 

Tip: Volg je gevoel en bedenk zelfs onmogelijke zaken! Laat je fantasie de vrije loop. 

 

 

Stap 2: maak je drankje 

Ga op zoek naar ingrediënten! Verzamel alles in een pot en begin aan de bereiding. Wil je 

een mooi uitziend drankje of mag het echt bruine blub zijn? Of beide? Jij beslist! 

 

Let op! Vraag steeds aan je mama of papa of je het keukenmateriaal mag gebruiken! 

  

Tip: Je kan ook andersom werken, eerst maak je je drankje op het gevoel, en daarna teken je 

de ingrediënten op je receptenblad. 

 
                                                                  

Stap 3: Geef je drankje een ‘huis’ 
Maak je gekozen flesje of potje proper en giet er je toverdrankje in. 
 
Stap 4: Een magisch etiket 

Nu maken we het etiket: het moet opvallen en eruitzien als een écht toverbrouwsel!  

 

Tip: Denk ook aan je kleuren. Sommige kleuren versterken elkaar en zo kan je brouwsel nog 

meer opvallen.  

Kijk ook eens naar verpakkingen die je in huis hebt! Koekjes en snoepjesverpakkingen zijn 

vaak heel aantrekkelijk.  

 

Tip: Maak meerdere etiketten en test ze eens uit bij je huisgenoten; 
 
Stap 4: Geef je drankje een naam  
Een toverdrankje heeft een gekke naam. Bijvoorbeeld ‘wolkendrek’. Bij dit woord kan je je 
letters aanpassen aan een ‘wolkige’ of ‘drekkige’ vorm.  
Schrijf de naam van je drankje op je etiket. Je kan hier spelen met je lijndikte. Heb je enkel 
een stylo? Zet dan meerdere lijnen naast elkaar zo krijg je een dikkere lijn. 
Je naam hoeft niet recht op het etiket te staan, het kan ook schuin. Of onderste boven? 
 
Plak het etiket met lijm of met doorzichtige plakband op je flesje.  
 



   
 

   
 

Tip: Je kan je flesje ook verzegelen. Giet wat nagellak of kaarsvet over de sluiting van het 
flesje. 
 

En nu... Toon! 
                                                                             

Maak jij een museum van geuren en toverdranken? Geef je drankje een bijzondere plaats en 

maak een foto. Ben je trots op je werkje? Maak foto’s en stuur die naar je leerkracht. Dan zie 

je binnenkort je werk op onze online tentoonstelling  op  

https://academiegent.weebly.com/expo/category/kinderen 
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