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Ga met de appelvriendjes mee op ontdekking in
de JAZZ™ wereld en leer meer over deze lekker 

knapperige appels boordevol smaak. 

In dit kleine boekje is ook heel wat plaats voor fun. 
Het zit vol met leuke spelletjes, een lekker receptje en 

fijne appelweetjes.Volg ons ook op
 Facebook @jazzapples & Instagram @jazzappels

en doe mee aan de wedstrijden, 
ontdek nog meer recepten, wist-je-datjes ... 
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Hallo, Wij zijn de JAZZ™ 
Appelvriendjes
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Appel Labyrint
Ga op zoek naar de JAZZ™ appelvriendjes  en neem 
onderweg alle JAZZ™ appels mee voor een
fijne picknick.

... appels rijk zijn aan vitaminen, vezels en 
voedingsstoffen.

... JAZZ™ appels tweekleurig zijn waardoor
ze friszoet en sappig zijn.

Wist je dat... 
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De ideale snack ...

ALtijd verfrissend 76

De perfecte grootte voor onderweg, 
op school, thuis of op kantoor. 

JAZZ™ is de ideale snackappel.

Yes, 
tijd voor 
een snack

...voor elk moment

joepie, ik 
mag mee naar 

school!
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Kleef in de daarvoor voorziene plaatsen een JAZZ™ appelstickertje. 
Kleur vervolgens deze middenpagina en post een foto op jouw sociale 
media (Facebook of Instagram) met de hashtag #jazzappelvriendjes. 
Elke week kiezen we willekeurig 10 winnaars voor een leuk presentje.
(wedstrijdreglement op www.jazzapple.com)

Kleef hier een

JAZZ™ appel-

stickertje

Kleef hier een
JAZZ™ appel-

stickertje

Kleef hier een

JAZZ™ appel-

stickertje

Kleef hier een
JAZZ™ appel-

stickertje
Kleef hier een
JAZZ™ appel-

stickertje

Kleef hier een

JAZZ™ appel-
stickertje
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Hoeveel
appels 

tel jij in 
de mand?

...
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Ben jij een rekenwonder?
Help ons appelvriendje het wiskunde raadsel op te lossen!



Van bloesem
tot appel
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1 enkele honingbij 
produceert in haar 
leven slechts 1 
theelepeltje honing.

Voor 1 kilogram 
honing moeten 
bijen 10.000 
bloemetjes 
bezoeken.

Wereldwijd 
bestaan er 
maar liefst 
20.000 ver-
schillende
bijensoorten.
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Na de winter 
krijgen onze 
appelbomen 
een mooie 
bloesempracht.

Na de bestuiving
groeien we met 
behulp van de 
zon uit tot 
lekkere appels. 

Appelbomen zijn 
afhankelijk van 
bijen voor de 
bestuiving.

Als we mooi 
rijp zijn worden
we geplukt en 
komen we naar 
jou toe.
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BIJzondere
bijenweetjes



Ingrediënten

2 JAZZ™ appels
1/2 kleine watermeloen
een hand vol verse 
muntblaadjes
het sap van 1 limoen

Gezonde JAZZ™
zomersmoothie

1 Verwijder het klokhuis van 
de JAZZ™ appel en snijd in 
kleine stukjes. 

2 Schil de watermeloen, 
maar de pitjes moeten niet 
verwijderd worden. 

3 Breng alle ingrediënten in 
een blender en blend totdat 
je een gladde massa bekomt. 

4  Gebruik een zeefje om de 
massa over te gieten in een 
grote kan. Serveer in een 
glas gevuld met ijs, voeg wat 
muntblaadjes en schijfjes 
limoen toe als decoratie.

Als je geen blender hebt kan je 
ook een maatbeker en een mixer 
gebruiken!

Opgelet: vraag altijd hulp aan je 
mama of je papa bij gebruik van 
keukentoestellen en/of messen.
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Er staat ook
een recept voor 

JAZZ™ waterijsjes 
op onze website
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Neem ook eens een kijkje op
www.jazzapple.com

Hey, vraag ook
even aan je mama & papa om

ons te volgen op sociale media. 
Daar geven we vaak leuke prijzen 
weg, plaatsen we leuke receptjes 
en leren we je nog meer over onze 

gezonde appels.

 @jazzappels
 @jazzapples
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