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Inleiding Sintrecepten
Bedankt voor de aankoop van dit e-book, waarin je 10 overheerlijke Sintrecepten vindt - plus 4 
bonusrecepten! Dit e-book is vooral bedoeld ter inspiratie, want niets is zo lekker en gezond als 
zelfgemaakte koek en snoep die barsten van de pure en natuurlijke ingrediënten… daarvoor hoef je 
niet te wachten tot de Sinterklaasperiode weer begint.

Het Sinterklaasfeest is voor de meeste Nederlanders een bijzondere traditie, waarbij gezellig 
samen zijn en trakteren centraal staat. Of we dit jaar nu witte of zwarte pieten krijgen maakt 
helemaal niets uit, het is een tijd om te genieten… van elkaar, en natuurlijk ook van allerlei typische 
Sinterklaaslekkernijen. 

Bij Sinterklaassnoep denk je misschien meteen aan een overdaad aan suikers en andere 
ongezonde toevoegingen. Gelukkig kun je echter ook op een gezonde manier snoepen tijdens de 
Sinterklaasperiode, want heel veel oer-Hollandse Sinterklaaslekkernijen zoals pepernoten, marsepein 
en speculaas kun je snel en eenvoudig zelf maken, met allerlei natuurlijke ingrediënten.

Om je op weg te helpen hebben we in dit e-book 10 lekkere Sintrecepten voor je verzameld, die 
allemaal gluten- en zuivelvrij zijn en uitsluitend natuurlijke zoetstoffen bevatten, zoals rauwe 
honing, ahornsiroop en vanille.  En omdat we graag trakteren tijdens het Sinterklaasfeest krijg je 
er van ons nog 4 leuke Sintrecepten extra bij, als bonus.

Ga lekker alleen of gezellig met je hele gezin in de keuken aan de slag en ontdek hoe gemakkelijk 
het is om Sinterklaaslekkernijen te maken van de lekkerste pure ingrediënten die de natuur ons 
het hele jaar schenkt!

Fijne Sinterklaas! 

Team Jessevandervelde.com



Pepernoten 2.0
Benodigdheden 
45 pepernoten

 125 gram havermeel 
 65 gram roomboter op 

kamertemperatuur
 60 gram rauwe honing
 25 gram amandelmeel

 1 grote el speculaaskruiden 
(+ optioneel 1 tl gember extra)

 1 tl wijnsteenbakpoeder of 
baking soda

 snufje zeezout

Bereidingswijze
Meng alle ingrediënten in je 
keukenmachine door elkaar tot een 
mooi beslag. Verwarm dan de oven 
op 165 graden en bedek een bakplaat 
met bakpapier.  Rol vervolgens balle-
tjes van het deeg, die leg je op de 
bakplaat met steeds 1 cm ertussen, 
druk ze daarna wat platter tot peper-
noten. Zet ze 15-20 minuten in de 
oven en laat ze afkoelen tot ze goed 
knapperig zijn

TIP Dip de perpnoten in pure chocolade (minimaal 85%): Smelt de 

chocola au-bain-marie en dip de pepernoten er één voor één in 

met een klein vorkje. Laat ze goed uitlekken en leg ze op een bord 

met bakpapier. Zet die een 20 in de koelkast om te harden.



Marsepein 
Benodigdheden 

 100 gram amandelmeel
 1 el rauwe honing

 1 el l citroensap 
 1 tl water

Bereiding
Meng alle ingrediënten door 
elkaar in je keukenmachine op de 
hoge stand, het deeg gaat vanzelf 
plakken. Als het nog een beetje 
droog is, voeg dan nog een klein 
beetje water toe. Rol dikke slierten 
van het mengsel en leg ze in de 
letters/vorm waarin je ze wilt 
hebben op een grote snijplank met 
bakpapier. Zet het ongeveer een 
half uurtje in de koelkast om op te 
stijven.

TIP Je kunt de 

letters ook leuk 

versieren met 

cacaopoeder, kaneel, 

speculaaskruiden, 

cacaonibs, 

zonnebloempitten, 

gojibessen e.d.



Rauwe gevulde 
speculaas 

Benodigdheden 
6-8 porties

 150 gram witte ongezouten, 
ongebrande amandelen 

(½ uurtje geweekt in heet 
water)

 250 gram ongezouten, 
ongebrande cashewnoten

 6 ontpitte zachte dadels
 2 el kokossnippers

 30 gram koek & 
speculaaskruiden

 rauwe honing
 ½ tl vanille

 1½ el zachte kokosolie extra 
vierge

 + extra halve amandelen 
voor de topping

Bereidingswijze bodem en toplaag
Maal in je keukenmachine de cashewnoten helemaal 
fijn. Voeg daar vervolgens de speculaaskruiden bij. 
Knip de dadels in kleine stukjes en voeg deze ook toe. 
Als alles fijngemalen is, schep je er 2 el honing bij. 
Kneed het deeg tot een dikke bal (als het nog niet goed 
plakt kun je nog een klein beetje water toevoegen). 
Neem de helft van het deeg en druk deze een ½ cm dik 
op de bodem van een kleine taartvorm of ovenschaal.

Bereidingswijze vulling
Maal de afgespoelde amandelen fijn (ze hoeven niet 
helemaal droog in de machine). Voeg de vanille en
kokos toe en vervolgens de kokosolie met 2 el honing. 
Spreid dit mengsel uit bovenop de onderste laag en 
druk het goed aan. Gebruik daarna de rest van het 
deeg om de bovenkant mee te bedekken en versier de 
bovenkant met de overgebleven amandelen. Zet de 
schaal in de koelkast om iets te harden.



Warme 
chocolademelk

Benodigdheden 
1 grote mok

 300 ml amandeldmelk 
of rijstmelk (ongezoet)

 2 el rauwe cacao
 1 tl ahornsiroop

 snufje kaneel, 
nootmuskaat, 
kardemom en 

verse vanille
 snufje zeezout

Bereidingswijze
Verwarm in ongeveer 4 minuten de melk met 
de kruiden en het zout op laag vuur (let op: 
het moet niet gaan koken). Giet de melkmix in 
een grote beker, roer de rauwe cacao door de 
amandelmelk heen en voeg de ahorn toe. 
Garneer hem met kokosslagroom en een snufje 
extra kaneel en cacao.

Benodigdheden kokosslagroom
1 blik volvette kokosmelk (zet hem 1 nachtje in 
de koelkast). Giet het kokoswater af en gebruik 
de dikke room om die met een handmixer op 
te kloppen met wat zoet naar keuze erdoor 
(kokosbloesemsuiker of ahorn en verse vanille).


