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03 DEC '21 LIVE BAKSESSIE 
AMANDELSPIJS &
PEER-SPECULAASTAART

150 gram amandelmeel
60 gram agavesiroop of ahornsiroop
Rasp en sap van 1 kleine citroen

Voor 1 recept amandelspijs

Ingrediënten 

Bereiding 
Meng alle ingrediënten door elkaar en voeg eventueel een klein beetje water toe indien het
te droog blijft. Bewaar in de koelkast.

1 recept amandelspijs
3-4 peren
Sap van 1/2 citroen
150 gram plantaardige boter of kokosolie
2 bananen
100 ml havermelk, amandelmelk of andere plantaardige melk
150 gram rijstmeel of boekweitmeel
2-3 el speculaaskruiden
4 el abrikozen fruitspread
4 el agavesiroop

Voor 1 peer-speculaastaart
8-10 personen

Ingrediënten 

Bereiding 
Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. Schil de peren, halveer ze en verwijder het
klokhuis. Meng met het sap van 1/2 citroen.

Meng in een kom rijstmeel en speculaaskruiden. Voeg hier amandelspijs, plantaardige boter
of kokosolie, bananen, havermelk, abrikozen fruitspread en agavesiroop aan toe en pureer
met de staafmixer. 

Vet een springvorm in en verdeel het beslag over de vorm. Verdeel de peren hierover met
de bolle kant naar boven en bak in 45-60 minuten gaar. Eet smakelijk!





ANDER
SINTERKLAAS
GEBAK



BASIS 
KRUIDNOTEN

120 gram rijstmeel (havermeel of boekweitmeel kan optioneel ook maar met haver
worden ze iets kruimeliger en met boekweitmeel iets droger)
80 gram amandelmeel of tijgernotenmeel
50 gram kokosbloesemsuiker
2-4 el speculaaskruiden (persoonlijk vind ik die van Johnny Boer heel fijn)
75 gram kokosolie
Scheutje plantaardige melk (het liefst amandelmelk of havermelk)
½ zakje bakpoeder of 1 tl baking soda

Voor 1 recept 

Ingrediënten 

Bereiding 
Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. 

Meng rijstmeel, amandelmeel, kokosbloesemsuiker, speculaaskruiden en bakpoeder in een
mengkom. Smelt de kokosolie en voeg toe aan het droge mengsel samen met de
plantaardige melk. Gebruik in eerste instantie 3 eetlepels plantaardige melk maar voeg extra
toe als je deeg niet plakkerig is (je moet een kruidnoot kunnen vormen en deze mag niet uit
elkaar vallen). 

Rol tot kruidnoten, leg op een met bakpapier beklede bakplaat en bak in 8 tot 15 minuten
goudbruin in de oven.



VARIATIE 1:
MANGO-LIMOEN
KRUIDNOTEN

1 recept basis kruidnoten
Handje gedroogde mango
Rasp van 2 limoenen
Sap van 1 limoen

Ingrediënten Bereiding
Snijd de gedroogde mango in kleine
stukjes. Maak het basis kruidnoten recept
en voeg mango, limoenrasp -en limoensap
toe voordat je de kruidnoten gaat rollen en
bakken. Enjoy!

VARIATIE 2:
CARROT CAKE
KRUIDNOTEN

1 recept basis kruidnoten
Klein handje rozijnen
Klein handje pecannoten
50 gram wortel, geraspt

Ingrediënten Bereiding
Hak de pecannoten grof. Maak het basis
kruidnoten recept en voeg rozijnen,
pecannoten en geraspte wortel toe voordat
je de kruidnoten gaat rollen en bakken.
Enjoy!



VARIATIE 3:
KOKOS-WITTE CHOCO
KRUIDNOTEN

1 recept basis kruidnoten
2-3 el geraspte kokos
50 gram cacaoboter

Ingrediënten Bereiding
Hak de cacaoboter grof. Maak het basis
kruidnoten recept en voeg geraspte kokos
en cacaoboter toe voordat je de
kruidnoten gaat rollen en bakken. Enjoy!

VARIATIE 4:
CHILI - PURE CHOCO
KRUIDNOTEN

1 recept basis kruidnoten
1 tl chili vlokken
50 gram pure chocolade

Ingrediënten Bereiding
 aak het basis kruidnoten recept en voeg
de chili vlokken toe voordat je de
kruidnoten gaat rollen en bakken. Laat de
kruidnoten afkoelen na het bakken, smelt
de chocolade au-bain marie en besprenkel
over de kruidnoten. Laat opstijven in de
koelkast. Enjoy!





BANANEN-APPEL-
KRUIDNOTENCAKE

1/2 recept basis kruidnoten
4 bananen
1 Elstar appel
150 gram amandelmeel of tijgernotenmeel
125 gram boekweitmeel
2 tl bakpoeder of 1 tl baking soda
2 el speculaaskruiden of kaneel
190 gram agavesiroop of ahornsiroop
Vocht van 1 klein blikje kikkererwten á 200 gram
Optioneel: 50 gram pure chocolade (gehakt), een handje rozijnen en/of gedroogde
mango of abrikozen

Voor 1 cake
10-12 personen

Ingrediënten 

Bereiding 
Maak de basis kruidnoten volgens recept en laat afkoelen.

Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. Meng amandelmeel, boekweitmeel,
bakpoeder en speculaaskruiden in een grote mengkom. Voeg hier de bananen, het vocht van
de kikkererwten en de agavesiroop aan toe en pureer met een staafmixer tot een egaal
cakebeslag.

Snijd de appel in kleine blokjes en voeg toe aan het beslag samen met 2/3e van de
kruidnoten en optioneel pure chocolade, rozijnen, gedroogde mango en/of gedroogde
abrikoos.

Vet een cakeblik in, bekleed met bakpapier en verdeel het beslag over de vorm. Bestrooi met
de rest van de kruidnoten en bak in 45-60 minuten gaar.

Laat afkoelen en serveer. Eet smakelijk!



HUISGEMAAKTE
BANKETSTAAF

1 recept amandelspijs
150 gram havermeel
150 gram boekweitmeel + extra om te bestuiven
150 gram amandelmeel of tijgernotenmeel
7 el kokosolie
Witte amandelen ter garnering

Voor 1 banketstaaf

Ingrediënten 

Bereiding 
Maak het amandelspijs zoals aangegeven op het recept.

Maak daarna het deeg van de banketstaaf door havermeel, boekweitmeel en amandelmeel te
mengen in een kom. Smelt de kokosolie en voeg toe, samen met een scheutje water. Meng
en voeg extra water toe indien nodig - totdat je een soepel deeg hebt. Zet een half uur weg in
de koelkast.

Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. Bestuif je werkblad met extra boekweitmeel
en rol het deeg uit tot een rechthoek. Verdeel het amandelspijs in het midden hiervan en
vouw dicht tot een mooie staaf.

Leg de staaf op een met bakpapier beklede bakplaat met de naad naar beneden. Verdeel de
amandelen ter garnering over de staaf en bak in 30-60 minuten goudbruin.





GEVULDE
SPECULAASKOEKEN

1 recept amandelspijs
1 recept basis kruidnoten
Witte amandelen ter garnering
Boekweitmeel om te bestuiven
2 el amandelmelk of havermelk
1 el agavesiroop

Voor 4-6 koeken

Ingrediënten 

Bereiding 
Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. Maak het deeg van de kruidnoten volgens
recept, maar rol en bak ze nog niet. Zet een kwartiertje in de koeling om het deeg
makkelijker werkbaar te maken. 

Maak daarna het amandelspijs volgens recept en bekleed een bakplaat met bakpapier.

Bestuif je werkblad met boekweitmeel en rol het kruidnotendeeg uit met een deegroller.
Steek 8 tot 12 gelijke cirkels uit met behulp van een ring of glas. Leg de helft van de rondjes
vast op het bakpapier.

Verdeel het amandelspijs over de rondjes - houdt circa 1 cm vrij aan alle buitenzijden - en
leg daarna de andere helft van de rondjes erop. Druk goed dicht met een vork en garneer
met witte amandelen. 

Meng amandelmelk en agavesiroop en bestrijk de koeken met dit mengsel voor de extra
glans.

Bak in 15-25 minuten goudbruin en laat afkoelen. 



SINTERKLAAS
AVOND



ZOETE AARDAPPEL -
LINZEN - HARISSA SOEP

1 zoete aardappel
2 grote wortels
Olijfolie
100 gram rode linzen
1 rode ui
1 tl knoflookpoeder
1 groot blik kokosmelk á 400 ml
1 tl kurkuma
1 tl gemberpoeder
1 tl paprikapoeder
1 tl komijnpoeder
Bouillonpoeder zonder gist naar smaak (ik gebruik zelf graag die van BioToday)
2-3 el harissa pasta
Garnering: verse koriander of platte peterselie, bosui en een handje geroosterde
cashewnoten

Voor 4 personen

Ingrediënten 

Bereiding 
Schil en snipper de rode ui en fruit aan in olijfolie. Schil de zoete aardappel en snijd samen
met de wortels in blokjes. Voeg toe aan de ui en bak enkele minuten mee. Voeg daarna
knoflookpoeder, kurkuma, gemberpoeder, paprikapoeder, komijnpoeder en harissa pasta
toe en bak nog even. 

Voeg de rode linzen toe, zet net aan onder water en breng op smaak met bouillonpoeder.
Kook gedurende 30-35 minuten en pureer fijn met een staafmixer.

Roer de kokosmelk door de soep en breng eventueel op smaak met nog wat extra
bouillonpoeder.

Serveer warm met verse koriander of platte peterselie, bosui en een handje geroosterde
cashewnoten.

Op Sinterklaasavond zelf wil je natuurlijk vooral tijd hebben voor elkaar en daarom is het
heel fijn om een beetje makkelijk te eten en ruimte te houden voor al het lekkers dat je
gemaakt hebt. Deze soep is daarom perfect geschikt als avondeten voor op de dag zelf! Je
kunt hem eventueel al een dag tevoren maken en weer opwarmen wanneer je hem gaat eten.
Geniet van je Sinterklaasavond!



APPELCRUMBLE
MET KRUIDNOTEN

1/2 recept basis kruidnoten
4 Elstar appels
2 el kaneel
1 tl gemberpoeder
1 el boekweitmeel
2 el kokosbloesemsuiker
75 gram havermout
75 gram amandelen en/of pecannoten
2 el agavesiroop
1 el kokosolie
Optioneel: plantaardig vanille-ijs

Voor 4 personen

Ingrediënten 

Bereiding 
Maak de basis kruidnoten volgens recept.

Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. Snijd de appel in kleine blokjes en meng met 1
el kaneel, gemberpoeder, boekweitmeel en kokosbloesemsuiker. Vet een bakvorm in en
verdeel het appelmengsel over de vorm.

Meng daarna havermout en noten met elkaar. Hak de kruidnoten grof en voeg toe. Meng
met de rest van de kaneel, agavesiroop en kokosolie en verdeel over het appelmengsel.

Bak in 20-30 minuten goudbruin. Serveer warm, optioneel met plantaardig vanille-ijs.

Heb je na het avondeten nog zin in een toetje? Deze appelcrumble met kruidnoten is
helemaal perfect hiervoor!





WARME
CHOCOLADEMELK MET
EEN TWIST

400 ml havermelk
2-3 el cacaopoeder
2-3 el agavesiroop
1 tl 5 Spices specerijenmix

Voor 2 personen

Ingrediënten 

Bereiding 
Meng alle ingrediënten door elkaar en breng in een steelpan aan de kook.

Serveer warm naast kruidnoten of ander lekker Sinterklaas gebak. Enjoy!

Sinterklaasgebak zonder chocolademelk - in mijn oren kan dat niet! Het recept voor deze
chocolademelk is lekker naast al sinterklaasgebak uit dit werkboek. Wil je hem iets minder
spicy? Dan kun je de 5 Spices mix ook gewoon weglaten.


