Bak jouw feestelijke lekkernijen
nu ook gluten- én lactosevrij
met Holland & Barrett
De lekkerste feestelijke baksels maak je nu ook gemakkelijk glutenvrij, met de glutenvrije
bakmixen van De Glutenvrije Bakker, exclusief verkrijgbaar bij Holland & Barrett.
Dit jaar vieren we de feestdagen waarschijnlijk anders en in een kleiner gezelschap dan we
gewend zijn. Extra reden om juist grootser uit te pakken. Kom in de feeststemming met heerlijke
recepten voor speculaas en oliebollen en bak deze lekkernijen zelf of samen met je kids!
Geen zin om dit jaar in de keuken te zwoegen? Geen probleem! Bij Holland & Barrett vind
je namelijk ook verrukkelijke lactosevrije cacaoletters. Probeer ook onze nieuwe gluten- en
lactosevrije kruidnoten met een vleug je kaneel of omhuld in heerlijke chocolade.
Goed nieuws voor vegans: Dit jaar kun je dus ook genieten van de lekkerste kruidnoten
omhuld in vegan melk en witte chocolade!

De feestdagen zonder lekkernijen, dat is
toch niet hoe het hoort?
Die overheerlijke gemberkoekjes en
kruidnoten in elke soort…
Vergeet ook niet de chocoladeletters
én de oliebollen later in het jaar.
Of een lekker stuk speculaas,
daar smachten wij nu al naar.
Nu hoor ik je denken,
dit bevat gluten en is dus niet voor mij.
Maar dan hebben we goed nieuws voor je,
want Holland & Barrett's bakmixen zijn
ook dit jaar volledig glutenvrij!

De Glutenvrije Bakker Speculaasmix
€ 1,99 (300 gr.)

Recept voor speculaas:
Wat heb je nodig?
• 300 gram De Glutenvrije Bakker
speculaasmix
• 1 ei*
• 100 g (room)boter*
*Deze mix kan worden gemaakt met
een ei-, en zuivelvervanger.
Bereiding:
Verwarm de oven voor op 170°C.
Bekleed een bakplaat met bakpapier. Doe de
mix in zijn geheel in een kom en voeg 100 gr.
roomboter of margarine en één ei toe. Kneed het
geheel met een mixer met deeghaken of met de
hand tot een samenhangend deeg. Rol het deeg
gelijkmatig uit op de bakplaat. Bak de speculaas in
het midden van de oven in circa 10 – 15 minuten
gaar. Haal direct na het bakken de speculaas met
het bakpapier van de bakplaat en laat het
volledig afkoelen. Eet smakelijk!
De mix is op basis van
rijst- en boekweitmeel
en is vegan.

De Glutenvrije Bakker Oliebollenmix
€ 1,99 (300 gr.)

Recept voor 9 – 14
oliebollen:
Wat heb je nodig?
• 300 g De Glutenvrije Bakker Oliebollenmix
• 150 g rozijnen (indien gewenst)
• 225 ml magere melk*
• 1 ei*
• 15 g gist
*Deze mix kan worden gemaakt met
een ei- en melkvervanger.
Bereiding:
Wel de 150 gr. rozijnen in heet water, laat ze
uitlekken en bestrooi ze met wat glutenvrij
boekweitmeel. Meng 300 g oliebollenmix met
225ml magere melk en 1 ei, voeg hier 15 gr. gist aan
toe en mix tot een glad beslag. Roer de rozijnen
door het beslag. Laat het beslag 35 minuten rijzen
in een oven op ca. 40°C, afgedekt met plasticfolie.
Verwarm intussen de zonnebloemolie in een
frituurpan op 190°C. Bak de oliebollen aan beide
kanten goudbruin. Bestrooi de oliebollen met
poedersuiker. Eet smakelijk!

Tip! Voor een extra touch kan je
eventueel nog cranberries aan het
beslag toevoegen.

D E L AC TO S E VRI JE S I NT

De Lactosevrije Sint
Cacao Letter 35%
Nieuw bij Holland & Barrett: Cacao Letter
gemaakt van 35% pure biologische chocolade.
Helemaal vegan en gluten- en lactosevrij.
€ 2,99 (100 gr.)

De Lactosevrije Sint
Cacao Letter 42%
Nieuw bij Holland & Barrett: Cacao Letter
gemaakt van 42% pure biologische chocolade.
Helemaal vegan en gluten- en lactosevrij.
€ 2,99 (100 gr.)

De Lactosevrije Sint
Cacao Letter 56%
Nieuw bij Holland & Barrett: Cacao Letter
gemaakt van 56% pure biologische chocolade.
Helemaal vegan en gluten- en lactosevrij.
€ 2,99 (100 gr.)

DE GLU TE NVRI JE S I NT

De Glutenvrije Sint
Kruidnoten Kaneel
Deze nieuwe kruidnoten met een vleug je
kaneel zijn niet alleen gluten- en lactosevrij,
maar ook vegan.
€ 2,99 (200 gr.)

De Glutenvrije Sint
Kruidnoten Melk Chocolade
Deze nieuwe kruidnoten zijn heerlijk omhuld met
melkchocolade en zijn naast gluten- en
lactosevrij ook vegan.
€ 3,99 (200 gr.)

De Glutenvrije Sint
Kruidnoten Melk Chocolade Mix
Krijg je niet genoeg van chocola? Probeer dan deze
heerlijke gluten- en lactosevrije kruidnoten omhuld in
melk en witte chocolade. Ook helemaal vegan!
€ 3,99 (200 gr.)

