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OMSCHRIJVING

Dat wordt Gezond Feesten dit jaar! Geniet tijdens de Feestdagen van Pepernoten, Speculaasbrokken, Taai
Taai, Kerstcake en Oliebollen... zonder Suiker!In dit unieke receptenboek staan allerlei lekkernijen voor
Sinterklaas, Kerst en Oudejaarsavond! Denk aan de bekende kruidnoten, maar ook speculaasbrokken,
marsepein en een perenspeculaastaart. Maar natuurlijk ook een suikervrije recepten voor kerststol,
kerstkoekjes, ouderwetse gestoofde peertjes en oliebollen!Gezond Feesten met 50 Suikervrije Recepten!-
Sinterklaas recepten zonder suikerWie zoet is krijgt lekkers, wie zonder suiker eet geniet ook! In deze
klassieke Sinterklaas recepten hebben we de geraffineerde suiker en kunstmatige zoetstoffen achterwege
gelaten. Zelfs Sinterklaas proeft het verschil niet!- Kerst recepten zonder suikerGeen witte Kerst voor jou!
Laat het snoepgoed met echte geraffineerde suiker en witte meel dit jaar aan jouw neus voorbij gaan en
kies voor deze smaakvolle alternatieven.- Oudejaarsavond recepten zonder suikerEn dit was het nog niet!
In het boek staan nog meer lekkernijen. Tijdens oudejaarsavond en nieuwjaarsnacht maak je veel mensen
blij met iets lekkers om te eten. Wat denk je van Spinazie Feta Flapjes, Falafel met Tzatziki en Crackers
met Bietenpesto?- Verwarmende drankjes zonder suikerNa een koude winterdag heerlijk opwarmen met
een beker Hot Raw Choco, Chai Thee of Espresso Cocktail. Uiteraard weer suiker- en zuivelvrij!-
Feestelijke desserts zonder suikerBij gezellige lange avonden met familie en vrienden kan een lekkere
dessert natuurlijk niet ontbreken! We geven je tien heerlijke en feestelijke desserts zonder suiker om
lekker en verantwoord van te genieten. Dit is hét receptenboek van december! Met wel 50 suikervrije
recepten zit je natuurlijk gebakken met pakjesavond, Kerst en tijdens de jaarwisseling.Het is een gedrukt
exemplaar in handige ringband zodat het receptenboek makkelijk op de juiste pagina open blijft liggen.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Gordon is op een suikervrije missie. Zijn nieuwe keukenprincipes betekenen niet een rantsoen van droog
brood en water, ... Suikervrije feestdagen.

Suikervrije Feestdagen recepten! Dit is hét receptenboek van december! Met wel 50 suikervrije recepten
zit je natuurlijk gebakken met pakjesavond, ...

Met de feestdagen in zicht duik ik de keuken in om o.a. heerlijke zelfgemaakte snoepjes te verzinnen.
Snoepjes maken is heel simpel en natuurlijk suikervrij
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