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Voorwoord
Vanaf oktober stromen de winkels weer vol met snoepgoed voor Sinterklaas en 

Kerst. Je kunt er gewoon niet meer om heen en wat nog veel erger is... in alles zit 

suiker!

Omdat je tijdens de feestdagen natuurlijk ook wilt snoepen en genieten van al dit 

lekkers heb ik een geweldig oplossing. Zo hoef je deze leuke, gezellige momenten 

niet te missen en je ook niet druk te maken om extra kilo's!

Graag presenteert ik het allereerste receptenboek vol heerlijke en verantwoorde 

recepten met lekkernijen voor de Feestdagen. De recepten zijn niet alleen heel erg 

lekker, maar ook nog eens allemaal suikervrij én zuivelvrij!

Veel plezier met maken en uitproberen, proeven en delen… en fijne Feestdagen!

Met natuurlijk een groet,
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Sinterklaas
Met Sinterklaas vullen de supermarkten zich met lekker snoepgoed, boordevol echte 

geraffineerde suiker en witte meel. Wil je toch wat lekkere dingen eten in deze 

periode, probeer dan deze heerlijke recepten!
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1.1 Kruidnoten

Ingrediënten: 

(voor een bak pepernoten)

100 gram plantaardige boter, 

250 gram volkorenmeel, 75 

gram oerzoet / palmsuiker / 

kokosbloesemsuiker, 1/4 tl 

stevia (20x geconcentreerd, of 

1 tl van een normale 

concentratie), 2 tl bakpoeder, 2 

tl speculaaskruiden, snufje zout, 1 biologisch eigeel, 3 el sojamelk

Bereidingswijze:

� Verwarm de oven voor op 150 graden

� Smelt de boter in een pannetje op laag vuur

� Doe alle droge ingrediënten in een kom en roer ze door elkaar

� Voeg het eigeel en de sojamelk bij de boter en meng goed

� Doe het botermengsel en de droge ingrediënten bij elkaar en kneed 

het goed door, het wordt een plakkerig deeg

� Zet het deeg een half uurtje afgedekt in de koelkast

� Bekleed een bakplaat met bakpapier

� Rol kleine bolletjes van het deeg en druk deze een klein beetje in op 

de bakplaat

� Ga door tot de bakplaat vol is, houd er rekening mee dat de 

pepernoten nog 'groeien' dus laat wat ruimte tussen de pepernoten

� Zet de bakplaat 30 minuten in de oven

� Laat het even afkoelen en dan zijn ze klaar voor gebruik!
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1.2 Speculaasbrokken

Ingrediënten: 

300 gram volkorenmeel, 200 gram plantaardige boter, 125 gram oerzoet / 

palmsuiker / kokosbloesemsuiker, 3 tl speculaaskruiden, 1 tl gemalen anijs, 1 tl fijn 

zeezout, 1 el sojamelk, ¼ tl stevia (20x geconcentreerd) of 1 tl (gewone 

concentratie)

Op de speculaasbrokken: 50 gram blanke amandelen, 1 biologische eidooier

Bereidingswijze:

� Verwarm de oven voor op 150 graden.

� Meng alle ingrediënten in een kom en kneed goed door.

� Vet een bakplaat in.

� Verspreid het speculaasdeeg over de bakplaat, zorg dat het ongeveer 

1,5 cm dik blijft. (niet te dun maken, want dan wordt de speculaas zacht)

� Bestrijk de bovenkant met de eidooier en druk wat amandelen zachtjes 

in het deeg.

� Zet de speculaas 1 uur in de oven.

� Laat het even afkoelen en breek het in stukken.
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1.3 Speculaasmuffins
Ingrediënten:

Droge kom: 250 gram volkorenmeel, 60 

gram oerzoet, 1 tl kaneel, 1/3 tl stevia 

(20 x geconcentreerd, of 1 tl normale 

concentratie), 2 tl bakpoeder, 2 el 

speculaaskruiden, 40 gram geschaafde 

amandelen (gehakt), snufje zout

Natte kom: 1 biologisch ei (losgeklopt), 2,5 dl sojamelk, 125 gram plantaardige boter 

(gesmolten)

Bereidingswijze:

� Verwarm de oven voor op 180 graden.

� Meng de droge ingrediënten in een kom.

� Meng de natte ingrediënten in een andere kom.

� Voeg de droge ingrediënten beetje bij beetje bij de natte ingrediënten 

en roer goed.

� Het moet dikker zijn dan beslag, maar dunner dan deeg (gebruik wat 

meel om het dikker te maken of wat sojamelk om het iets dunner te maken).

� Vul de muffinvorm en zet ze 20 minuten in de oven.

1.4 Marsepein
Ingrediënten: 

150 gram blanke amandelen, 75 gram biologische honing, paar druppels citroensap

Bereidingswijze: 

� Maal de amandelen in een keukenmachine heel fijn.

� Voeg de honing en citroensap toe.

� Wikkel het mengsel in plasticfolie en leg het in de koelkast om op te 

stijven.
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