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In dit e-book laten we je kennismaken met heerlijke en verantwoorde

receptideeën die passen bij de jaarfeesten Pinksteren en Sint Jan. Je

kunt met deze recepten aan de slag om het feest zo nog lekkerder

en gezelliger te maken.

 

Mijn naam is Chloë Linssen, mijn passie ligt bij 
de verdieping van de verschillende jaarfeesten. 
Ook koken, bakken en gezonde voeding blijven 

mij inspireren en het leek me leuk deze twee 
samen te brengen. Bakrecepten die een stuk 
gezonder zijn dan de gangbare recepten en 

passend bij de symboliek en de sfeer van het 
feest.

Mijn naam is Louisa Hernández Tobias. Voor
de jaarfeesten maakte ik voor mijn gezin een

variant op de gangbare recepten met suiker en
tarwe. Daarvoor zijn zoveel

variatiemogelijkheden en weinig receptaanbod.
Hieruit is onze samenwerking ontstaan. Ik vind
het belangrijk dat jaarfeesten gevierd worden en
dat de traktaties die daarbij horen ook voedend

zijn voor lichaam en ziel.
 
 

Even voorstellen



Pinksteren
Tijdens Pinksteren dansen we om de meiboom met kleurige linten. Het

huwelijk wordt gevierd. Het huwelijk tussen hemel, de zon en onze

aarde, moeder aarde. Door hun huwelijk (samenwerking) kan de natuur

opbloeien. 

Dit huwelijk kan gevierd worden met een prachtige bruidstaart. 

Pinksteren staat voor het mensenwerk wat nodig is om de wereld steeds

wat mooier te kunnen maken. De taart mag best een kunstwerkje zijn

met mooie kleine versieringen.



De meeste bloemen zijn eetbaar. Voor een bruidstaart zijn viooltjes en

Oostindische kers of roos een feestelijke en smakelijke aanvulling op de

taart. Let op: de rauwe cashewnoten moeten minstens 3 uur in water

geweekt zijn voordat je de topping kunt maken. Houd hier rekening

mee. 

Benodigdheden

Bruidstaart: 

300 gram kastanjemeel

100 gram kokosmeel

1 tl bakpoeder

½ tl vanillepoeder of wat vanille extract

12 eieren

100 ml ahornsiroop

120 ml vloeibare kokosolie

Voor de vulling:

200 gram pure choco (min 75% cacao)

200 ml kokosroom

Voor de topping:

150 gram rauwe cashewnoten 

(3 uur in water geweekt)

100 ml kokosmelk

1.5 theelepel vanille extract

25 ml rauwe honing (of ahornsiroop)

Evt. vers fruit of bloemen ter versiering…

Bruidstaart

Wist je dat kastanjemeel rijk 

is aan vezels en trage 

suikers bevat. Het heeft 

daardoor een zoete smaak 

en bevat geen gluten.



Je gaat twee bodems bakken zodat de taart goed hoog wordt. Je

kunt er dus voor kiezen ze om de beurt te maken maar als je twee

springvormen van (22 cm) hebt kun je ze tegelijk bakken. Liefst

verdeel je het deeg over twee vormen zodat het luchtig blijft.

Combineer alle droge ingrediënten van de taart met elkaar.

Meng in een andere kom de natte ingrediënten van de taart en

mix de beide samen met een keukenmachine.

Verdeel het beslag over beide springvormen en bak ze in

ongeveer 30 minuten af. Als je een satéprikker in de taart steekt

en deze komt er droog uit is de taart gaar.

Laat de taarten afkoelen.

Maak nu de vulling klaar. Warm de kokosroom au-bainmarie op

(een kom in een pan met heet water) en smelt de chocolade erin. 

Besmeer de bovenkanten van taarten met de chocoladevulling en

plaats de taarten op elkaar en zet het weg in de koelkast om op

te stijven.

Maak nu de topping klaar. Meng de ingrediënten voor de topping

met een keukenmachine tot een smeuïge massa. Schenk deze als

topping over de taart en versier de taart met de bloemen of het

fruit.

Bereiding

Verwarm de oven voor op 175 graden. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

twee mooie 

laagjes



Als symbool voor de maagdelijke moederaarde kun je een witte wafel

maken met daarop heerlijke zonnejam die symbool staat voor de

hemel en de zon.

Benodigdheden voor 4 wafels:

125 gram fijngemalen volle* havermout of

havermeel

100 gram kokosyoghurt

50 ml plantaardige drink

2 eieren

1 1/2 theelepel (wijnsteen)bakpoeder

1/2 theelepel kaneel of koekkruiden

snufje zout

1 banaan (als zoetmaker)

evt. 2 eetlepels honing of rijsstroop voor de

echte zoetekauw

Haverwafels 

Een mooi extraatje: haver 

zorgt voor langere 

verzadiging en daardoor 

minder trek!
 

*Volle havermout herken je 
aan de volle vlokken, dus 
niet de gebroken stukjes 

havermout.

https://www.natuurlijkvida.nl/?s=haverwafels


Meng de banaan met de havermeel in een keukenmachine en voeg

de rest van de ingrediënten toe. Het deeg mag wat lobbig zijn. 

Vet een wafelijzer de eerste keer in met wat kokosolie. Bij ons

wafelijzer hoeven we eigenlijk geen vet te gebruiken. Bak de wafels

af.

Meng de gesneden appel met de kaneel en evt. een drupje citroen.

Bak de appeltjes in een droge pan of wat roomboter tot ze wat

lichtbruin zijn.

Je kunt natuurlijk zelf een jam maken of kopen (zonder suiker

fruitspread genaamd.) Je kunt dan kiezen voor abrikozenjam, die

kleur komt dicht in de buurt van de kleur van de zon maar

aardbeien, bosbessen of frambozenjam zijn ook gemaakt van

zonnevruchten.

Bereiding

1.

2.

3.

4.

Wat natuurlijk nog veel leuker is, is je eigen jam maken!
 
 

 

Wist je dat haver een fijn graan is dat goede vezels,
eiwitten en een anti-oxidant bevat die de cholesterol in
het bloed verlaagt, ontstekingsremmend werkt en als je
het regelmatig eet de bloeddruk kan helpen verlagen?

 

https://www.youtube.com/watch?v=RySn65YUfdc


Benodigdheden

200 gram (ontdooide) frambozen, 

3 eetlepels chiazaad, 

2 mandarijnen, 

eventueel *oerzoet

Mix de frambozen in een blender.

Voeg het chiazaad en mandarijn/citroensap erbij en proef de

jam. Mocht het niet zoet genoeg zijn dan zou je er evt. nog wat

oerzoet in kunnen doen. 

Doe alles in het potje en plaats het in de koelkast. Na een uur is

de jam stevig doordat de chiazaadjes zijn gaan opzwellen in het

vocht.

Bereiding

1.

2.

3.

frambozenjam

 *Oerzoet  is gedroogd suikerrietsap in 
ongeraffineerde vorm. Het sap wordt 

gedroogd waarna er kleine korrels van 
worden gevormd. Bij de bereiding van 

oersuiker gaan geen vitamines en 
mineralen verloren



 

Tijdens de zomermaanden trekken we er op uit. We nemen de natuur in

ons op en verbinden ons met de verschillende elementen zoals aarde,

water, vuur en lucht. Broodjes bakken boven het vuur is een fijne

activiteit om je met de fysieke warmte van het vuur te verbinden. Je

ziet hoe het brood gaar en bruin wordt boven het vuur en beleefd

daardoor ook het bakproces een stuk aandachtiger.

Zonnebroodjes maak je met zongedroogde vruchtjes in het deeg. De

zon is tijdens Sint Jan het meest aanwezig en de zonnevruchten staan

hier mooi symbool voor. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om de

broodjes boven een vuurtje te maken dan kun je ze ook in de oven

afbakken.

Sint Jan



Benodigdheden

175 gram speltbloem

125 gram speltmeel

160 ml water

30 ml olijfolie

1/2e theelepel(4,5 gr) zeezout

mix van 25 gram ongezwavelde  

 rozijnen en abrikozen in klein stukjes

2 eetlepels lijnzaad

3,5 gram gist (half zakje)

0,5 theelepel gemalen anijs 

0,5 theelepel gemalen venkelzaad 

0,5 theelepel kardemom

 

Zonnebroodjes

Wist je dat anijs de maag- 
darmkanaal stimuleert en dat 
venkel een kalmerend effect 
heeft op  je darmen en geest. 

Het geeft je moed en het leert 
je los te laten en opnieuw te 

verbinden in liefde. 
Maken van een deegje te veel

werk? Gebruik dan
speltbladerdeeg. Vouw een vel
ontdooit speltbladerdeeg om je
tak heen en houdt dit boven het

vuur.



 

Meng de bloem en het meel. Doe het zout aan de ene kant en

de gist aan de andere kant (zout vermindert de werking van gist

bij direct contact). Voeg dan de overige ingrediënten toe.

Als je geen broodhaken hebt moet je flink kneden zodat de

eiwitten (gluten) hun werk kunnen doen. Is het deeg nog wat te

plakkerig dan voeg dan wat extra meel of bloem toe.

Vet de kom in met de olie en ook de deegbal met olijfolie, leg de

deegbal terug in de kom, dek hem af met een droge, schone

theedoek en laat hem 1 uur rijzen op een warme plek.

Kneed het deeg daarna goed door en rol in 8 langwerpige

balletjes. Deze verdeel je en laat je nog 15 minuten op het

aanrecht rusten.

Rol het deeg om het einde van een stok en hou deze boven een

vuurtje tot dat hij mooi bruin is en gemakkelijk van de stok te

verwijderen is.

Bereiding

1.

2.

3.

4.

5.

 

Aardbeien groeien in de tijd van
Sint Jan, heerlijk om je

zonnebroodje versierd met stukjes
aardbei op te peuzelen.

 
 

Mocht je geen vuurtje in de buurt hebben dan kun je de 
broodjes altijd nog in 30 minuten afbakken op 180 graden in de 

oven



Niet alleen aardbeien maar ook ander rood fruit rijpt op het

hoogtepunt van de zomer. Je kunt heerlijk fruitwater maken om je

dorst mee te lessen. Rode vruchten zijn bloedzuiverend omdat deze

vruchten veel ijzer bevatten. Het helpt ons om tijdens de zomer niet

te veel buiten onszelf te treden. Deze zomerse vruchten staan

symbool voor de krachten en werking van de zon. De vruchten nemen

zonnekrachten op die wij tot ons mogen nemen. 

Een heerlijk verfrissend drankje kun je maken met de volgende

ingrediënten.

 

bowl

Aardbeien/framboos drankje

1 liter water

5 in tweeën gesneden aardbeien

5 in tweeën gesneden frambozen

handje bessen

een paar gekneusde

kardemompeulen

Munt framboos drankje

1 liter water

½ bakje frambozen

2 takjes munt

Doe alle ingrediënten in

het water. Liefst laat je

de smaken op

kamertemperatuur nog

even intrekken voordat

je de drankjes serveert.



Mijn naam is Chloë Linssen en ik inspireer je graag door middel van

de jaarfeestcursussen, creatieve workshops en inzichten in het

ouderschap.

De antroposofie is een grote inspiratiebron voor mij en geeft mij

naast rijke inzichten in het leven ook een sturing in mijn persoonlijke

ontwikkeling.

Mijn passies zijn; persoonlijke groei, de belevingswereld van het kind,

creativiteit, zingen, de verdieping in de antroposofie, leven in

verbinding met de natuur en het inspireren van anderen.

Ik ben Louisa en mag in mijn praktijk ouders en kinderen begeleiden

op hun zoektocht naar goede voeding. Ik focus me vooral op jonge

ouders omdat ik heel erg geloof dat een Gouden Start de gezonde

toekomst van je kind betekent. Als AD(H)D-expert begeleid ik

kinderen met breinuitdagingen waarbij voeding net het missende

stukje in de puzzel kan zijn van een optimale ontwikkeling. Hiervoor

geef ik workshops, trainingen en persoonlijke consulten.

 

Meer over ons?

Meer informatie vind je op:
www.natuurlijkvida.nl

Meer informatie vind je op:
www.iliasofia.nl

http://www.iliasofia.nl/
https://www.natuurlijkvida.online/
http://www.iliasofia.nl/


We vinden het ontzettend leuk dat je ons e-book wilde ontvangen en

lezen. We hopen je te inspireren zodat je thuis aan de slag kunt met

heerlijke, gezonde recepten die passen bij de jaarfeesten Pinksteren

en Sint Jan. 

Wij hebben er ontzettend van genoten dit receptenboek samen te

stellen en het lijkt ons geweldig om dit uit te breiden naar een groot

jaarfeestenreceptenboek met verantwoorde baksels en mooie

achtergronden van de jaarfeesten zodat deze met aandacht en vol

bewustzijn kunnen worden beleefd. Zo willen we het een feest

maken voor lichaam en geest.

Laat ons weten als je nieuwsgierig en enthousiast bent geworden

door onze plannen. Dit helpt ons enorm om in te schatten of er

belangstelling naar zo'n waardevol jaarfeestenreceptenboek is.

Ook jouw feedback of leuke ideeën voor een echt kookboek zijn van

harte welkom en kun je achter laten op ons e-mailadres of via onze

Instagram.

 

Dankjewel

info@iliasofia.nl contact@natuurlijkvida.nl

iliasofia.nl natuurlijkvida

http://www.iliasofia.nl/
mailto:contact@natuurlijkvida.nl
https://www.instagram.com/iliasofia.nl/?hl=nl
https://www.instagram.com/natuurlijkvida/?hl=nl

