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Voorwoord 
 
Hier is dan jouw eerste hulp bij lekkere zoete trek! 
 
Want suikervrij eten betekent niet dat je nooit meer zin hebt in iets zoets. 
Speciaal voor de lekkere zoete trek is het receptenboek 'Suiker EHBO". In het 
e-book 'Suiker EHBO' staan 10 makkelijk te maken suikervrije recepten voor 
als je zin hebt in iets zoets. En om te smullen zo lekker! 
 
Er worden verschillende soorten natuurlijke suikervervangers gebruikt als;  

- honing 
- oersuiker 
- kokosbloesem suiker 
- palmsuiker 
- agave siroop 

 
Maar ook zoete vruchten als; 

- dadels 
- rozijnen 
- vijgen 
- appel 
- cranberry 

 
Voor al deze suikervervangers geldt; gebruik ze 
met mate! Laat je lichaam wennen aan de minder 
zoete smaak en ga niet compenseren met het 
overmatig bakken van suikervrije koekjes. Eet ook 
niet alles achter elkaar en in je eentje op, maar 
laat anderen meegenieten of geniet een paar 
dagen van je ‘zoete’ lekkernijen.  
 
Geniet er van! 
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1. Volkoren Speltkoekjes 
 
Ingrediënten (voor circa 10-15 koekjes) 

• 200 gram volkoren speltmeel  
• 75 gram palmsuiker  
• 100 gram biologische roomboter 

 
Bereidingswijze 

1. Meng alle ingrediënten in een kom en kneed het deeg stevig. Maak 
van het deeg een rol ter grootte van de koekjes. Rol het deeg in 
aluminiumfolie en laat het minimaal 1 uur rusten in de koelkast. 

2. Snijd de rol in plakjes, ongeveer 0,5 tot 1 cm dikte. Afhankelijk van hoe 
dik je de koekjes wilt hebben. 

3. Leg ze op een bakblik (bekleed met bakpapier). Bak de koekjes bruin 
in 15 minuten in een voorverwarmde oven op 175 graden. 

 
 

 



 

Miss Natural helpt je op weg naar jouw natuurlijke levensstijl! 

2. Gember-Amandel Cakejes 
 
Ingrediënten (voor circa 12 cakejes) 

• 250 gram amandelmeel 
• 150 ml amandelmelk 
• ¼ tl Himalaya zout of Keltisch zout 
• 1 tl wijnsteenbakpoeder 
• 2 tl gemberpoeder 
• 100 ml gesmolten kokosolie 
• 150 gram oersuiker 
• 2 tl vanillepoeder 
• 2 eieren 
• 12 amandelen 
• 12 papieren cakevormpjes 
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Bereidingswijze 
 

1. Verwarm de oven voor op 180 graden. 
2. Neem een ruime kom en meng hier het amandelmeel, amandelmelk, 

eieren, zout en bakpoeder in.  
3. Voeg nu de gember en de oersuiker toe en roer nog even door. 
4. Roer nu de kokosolie erdoor tot een glad beslag. 
5. Vul nu 12 papieren cakevormpjes halfvol met het beslag en decoreer 

met 1 amandel 
6. Plaats de cakevormpjes op een bakplaat en zet ze 20 minuten midden 

in de oven.  
7. Controleer met een houten prikker of de cakejes gaar zijn; als de 

prikker droog is zijn de cakejes klaar! 
8. Geniet er direct van of bewaar ze in een papieren zak 
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3. Goji Bessen Notenreep 
Ingrediënten (voor circa 6 repen) 

• 80 gram walnoten 
• 80 gram amandelen 
• 80 gram pompoenpitten 
• 6 dadels  
• ½ tl Himalaya zout of Keltisch zout 
• 1 tl vanille poeder 
• 2 el kokosmeel 
• 3 el biologische honing 
• 50 gram cocoa nibs 
• 50 gram goji bessen 

 
Bereidingswijze 

1. Verwarm de oven voor op 175 graden. 
2. Vermaal de walnoten, amandelen en pompoenpitten in een 

keukenmachine. Voeg dadels (zonder pit) toe en laat mix nog even tot 
een grove substantie.  

3. Voeg alles samen met de overige ingrediënten in een kom en roer 
goed door elkaar.  

4. Spreid de mix uit over de bodem van een cakeblik.  
5. Bak gedurende 20 minuten. 
6. Laten afkoelen en in stukken snijden (repen, vierkanten). 
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4. Walnoten-Rozijnen Reep  
Een heerlijk gezond tussendoortje dat ook nog eens heel makkelijk is om te 
maken. Deze glutenvrije repen kun je bewaren in een afgesloten bakje in de 
koelkast of zelfs invriezen.  
 

 
 
Ingrediënten 

• 40 gram rozijnen 
• 40 gram vijgen 
• 40 gram walnoten 
• 30 gram amandelmeel 

 
Bereidingswijze 

1. Maal de rozijnen, vijgen en walnoten in een keukenmachine fijn tot een 
stevig geheel. 

2. Voeg de amandelmeel toe, even goed doorroeren. 
3. Vorm nu repen en smullen maar! 
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5. Appelcake 
Ingrediënten  

- 250 gram speltbloem 
- 250 gram zachte roomboter 
- 150 gram biologische honing 
- 4 biologische eieren 
- 7 gram wijnsteenbakpoeder 
- snufje Himalaya of Keltisch zout 
- 1 biologische appel 
- 2 tl kaneelpoeder 

 
Bereidingswijze 

1. Verwarm de oven voor op 160 graden. 
2. Schil de appel en snij hem in kwarten. Snij de kwarten in plakjes van 

ongeveer 1/2 cm dik 
3. Mix de honing samen met de roomboter tot één geheel 
4. Voeg dan 1 voor 1 de eieren toe en mix het ongeveer 5 minuten 
5. Meng de speltbloem en de bakpoeder en schep dit rustig door het 

beslag zodat de massa één geheel is. Voeg nog kaneelpoeder toe. 
6. Vet een cakevorm (ongeveer 30cm x 11cm) goed in met roomboter en 

bestrooi de binnenkant met wat speltbloem en schep het beslag er in. 
7. Druk in de bovenkant de appel erin, niet te diep. 
8. Strooi op de bovenkant nog wat kaneel 
9. Bak de cake in circa 50 á 60 minuten goudbruin 
10. Laat de cake afkoelen in de vorm en haal hem er dan uit.  
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6. Muesli Koeken 
 
Ingrediënten (voor 6 koeken) 

• 100 gram volkoren meel  
• 50 gram muesli (zonder suiker) 
• 20 gram rozijnen 
• 2 el biologisch honing 
• 1 biologisch ei 
• 6 el water 

 
Bereidingswijze 

1. Verwarm de oven voor op 200 graden.  
2. Meng het volkoren meel, honing, de muesli en de rozijnen met een 

lepel in een kom. 
3. Voeg water en het ei toe. Roer het beslag verder met de lepel.  
4. Leg bakpapier over de hele bakplaat en schep met de lepel het 

beslag verdeeld in 6 willekeurige porties 
5. Plaats het bakblik in de voorverwarmde over en laat ze ongeveer 20 

minuten bakken.  
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7. Kokos Chocolade Bananen 
Ingrediënten 

- 2 biologische bananen  
- 3 ons pure chocolade in stukken 
- 2 tl kokosolie 
- 2 tl agave siroop 
- snufje Himalaya of Keltisch zout 
- kokosrasp 
- ijsstokjes of grote satéprikkers 

 
Bereidingswijze 

- Halveer de bananen, prik de stokjes er in en laat de bananen in een 
paar uur bevriezen. 

- Zet een pannetje met water op het vuur om zo de saus ‘au bain marie’ 
te verwarmen. Plaats een glazen schaaltje met daarin de chocolade, 
agave, kokosolie en zout in de pan met water en blijven alles door 
elkaar roeren.  

- Als de substantie goed vloeibaar is haal je deze van het vuur het giet 
het over in een mok. Haal de bananen uit de vriezer en dip nu elke 
banaan in de chocoladesaus en besprenkel snel met de kokosrasp 
voordat de chocolade weer hard wordt.  

- En klaar is jouw heerlijke bananenijsje!  
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8. Haverkoekjes met Rozemarijn 
Ingrediënten 

- 100 gram havermout 
- 100 gram volkorenbloem 
- 1 tl wijnsteenbakpoeder 
- 1 takje verse rozemarijn fijngesneden 
- 1 el oersuiker 
- 75 gram gesmolten kokosolie 
- 1 el citroensap 
- 3 el havermelk (of rijst- of amandelmelk) 

 
 
Bereidingswijze 

1. Verwarm de oven voor op 200 graden. 
2. Meng in een keukenmachine havermout, volkorenbloem, 

wijnsteenbakpoeder, rozemarijn, oersuiker en ½ tl zout met boter tot 
een rulle, ietwat samenhangende massa.  

3. Citroensap en havermelk toevoegen en nogmaals kort mengen tot het 
deeg een samenhangende bal vormt (indien nodig nog 1 el melk 
toevoegen). 

4. Je handen en het werkblad licht met bloem bestuiven en van de 
deegbal een rol van ca. 15 cm vormen. Snij nu de deegrol met een, in 
heet gedompeld water, mes in 12 gelijke plakken.  
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9. Chocoladekoekjes 
 
Ingrediënten (voor 8 koekjes) 

- 200 gram volkorenmeel 
- 150 gram biologische roomboter 
- 3 el cacaopoeder 
- 2 el oersuiker 
- 1 el cacao nibs 

 
Bereidingswijze 

- Verwarm de oven voor op 160 graden. 
- Meng alle ingrediënten in een grote kom en kneed met je handen tot 

een mooi deeg. 
- Verdeel het deel in 8 gelijke stukken, rol er een ballen van en druk 

deze vervolgens plat. 
- Plaats de koekjes op bakpapier op een bakplaat voor 20 minuten in 

de voorverwarmde oven. 
- Laat de koekjes afkoelen en bewaar ze in een afgesloten trommel. 
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10. Cranberry Koeken 
 
Ingrediënten (voor 7 koeken) 

- 100 gram biologische roomboter 
- 200 gram speltbloem 
- 75 gram kokosbloesem suiker 
- 1 tl kaneel 
- snufje Himalaya of Keltisch zout 
- 1 biologisch ei 
- 4 el cranberrycompote of vers 

gekookte cranberry’s 
 
Bereidingswijze 

1. Snijd de boter in klontjes in een kom. Voeg speltbloem, kokosbloesem 
suiker, kaneel en zout toe en meng alles goed door elkaar. 

2. Voeg het ei toe en kneed het tot een samenhangend deeg en leg het 
deeg verpakt in plasticfolie 1 uur in de koelkast om te rusten. 

3. Verwarm de oven voor op 175 graden.  
4. Leg bakpapier op de bakplaat en verdeel het deel in 7 stukken. Rol 

ballen van het deeg en druk met de duim een holletje er in.  
5. Leg de koeken op de bakplaat en vul de holletjes met 1 theelepel 

cranberry compote.  
6. Bak de koeken in het midden van de oven in 15 minuten gaar en 

bruin. Laat ze op de bakplaat afkoelen en smullen maar! 
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Nawoord 
 
Hopelijk heb je kunnen smullen van deze 10 suikervrije recepten! Je zult wel 
gemerkt hebben dat ze minder zoet zijn dan je gewent bent als je ze koopt in 
de supermarkt of bij de bakker. Dat is even vreemd misschien, maar dat 
went echt heel snel en dan vind je zelfs het gebakje of cake op de volgende 
verjaardag echt véél te zoet!  
 
Wil je meer weten over suikervrij eten? Doe dan mee met de Week zonder 
Suiker. Tijdens de gratis Week zonder Suiker van Miss Natural leer je nog 
meer over de voordelen van eten zonder suiker en hoe je hiervan kunt 
profiteren. Je ontvangt een week lang elke dag nieuwe informatie, tips, 
artikelen én lekkere suikervrije recepten! 
 
Doe ook mee en schrijf je nu gratis in voor de Week zonder Suiker! 
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