
 

 

Plantaardige recepten,  

speciaal voor jou geselecteerd door  

Soul Station in samenwerking met 

Cooking & Sharing 

 

Februari 

  



 

  

                Ontbijt en verwen recepten 

 

 

Spicy tofu scramble 

Recept: Lazy Cat Kitchen 

 

Winterse smoothie met zoete aardappel 

 Recept: Eat.Pure.Love 

 

Ontbijtmuffins 

Recept: Sylvia Vorspaget 

 

Crazy Crackers 

Recept: Lindylicious 

 

Gezonde wentelteefjes  

Recept: HealthiNut/ Anouk 

 

Winterse havermout met cranberry, kaki & kokos 

Recept: Mesa Verde 

 

Vegan Valentijntjes 

Recept: Cooking & Sharing 

 

 

https://www.lazycatkitchen.com/spicy-tofu-scramble/
https://www.eatpurelove.nl/recepten/winterse-smoothie-zoete-aardappel/
http://sylviavorspaget.com/food/recept-gezonde-vegan-ontbijtmuffins/
http://sylviavorspaget.com/food/recept-gezonde-vegan-ontbijtmuffins/
https://lindylicious.net/2015/09/14/crazy-crackers/
https://healthinut.com/gezonde-vegan-wentelteefjes-recept/
https://www.mesaverdeblog.nl/winterse-havermout/


 

 

Avondmaaltijd recepten 

 

 

Goed gevulde zoete aardappel    

Recept: The Love Of 

 

Cauli kale swirl soup 

 Recept: Kyra de Vreeze 

 

Snelle Soep van Pastinaak en Kikkererwten 

Recept: Blij Suikervrij 

 

Groenekool rolletjes 

Recept: Greendreamster 

 

Kerriestamppot met geroosterde spruitjes en amandelen 

Recept: Colours 'n cooking 

 

Pastinaak & wortel friet uit de oven 

Recept: Irms Blog 

 

Tweepersoons Valentijn ijstaartje 

Recept: It's a Food Life 

https://theloveof.nl/2017/11/17/loaded-sweet-potato-vg-gf/
http://www.kyraskitchen.com/cauli-kale-swirl-soup/
http://blijsuikervrij.nl/soepen/snelle-soep-van-pastinaak-en-kikkererwten/
http://greendreamster.nl/vegetarische-koolrolletjes/
http://coloursandcooking.nl/recept-kerriestamppot-met-geroosterde-spruitjes-en-amandelen/
http://www.irmsblog.nl/pastinaak-wortel-friet-uit-de-oven/
http://www.itsafoodlife.nl/recepten/tweepersoons-valentijn-ijstaartje/


 

 

Vegan Valentijntjes  (niet de gezondste koekjes, wel lekker!) 

 Voor ong. 30 koekjes in 3 formaten (ik gebruik ronde uitstekers van 4, 6 en 7 cm    ) 

 Bereidingstijd: 3 uur incl. koelen en bakken (excl. uithardtijd witte chocolade) 

 

Ingrediënten:  

 300 gram bloem + een beetje extra  2 theelepels bakpoeder (10 gram)  

 250 gram plantaardige boter   snufje zout 

150 gram poedersuiker    Handig voor bij het bakken:  

90 gram witte chocolade met aardbei    mengkom, weegschaal, vershoudfolie, 

vanille suiker, zakje of flinke eetlepel   bakpapier, vijzel, deegroller, rietje, 

 gedroogde aardbeien, ongeveer 5 gram  uitsteekvormpjes naar wens 

  

Bereiding:  

Haal de boter, een uurtje voordat je gaat beginnen, uit de ijskast en snij in kleine blokje. 

Maal met de vijzel de gedroogde aardbeien tot een fijn poeder. Weeg alle overige 

ingrediënten en zet ze vast klaar. Meng de bloem met het bakpoeder, de poedersuiker en 

het snufje zout. Meng er de blokjes boter doorheen en kneed tot een soepel deeg (dit gaat 

het best op een koud oppervlak, bv een marmeren plaat). Rol het deeg op tot een rol.  

Snij de rol in drieën en meng een derde deel van het deeg met het gedroogde 

aardbeienpoeder totdat alles goed gemengd is. Wikkel de 2 soorten deeg (apart) in 

vershoudfolie en druk een beetje plat. Laat het deeg 1 uurtje rusten in de koelkast.  

Pak twee vellen bakpapier en bestrooi 1 vel met een beetje bloem. Leg het deeg erop en 

daarbovenop weer een vel bakpapier. Rol het deeg met een deegroller nu uit tot ongeveer 

3-4 mm dikte. Steek er met een koekjessteker de vormpjes uit. Verwarm de oven voor op 

170 graden en bak de koekjes in 15-18 minuutjes gaar. Laat de koekjes afkoelen. Smelt de 

witte chocolade met aardbei (ik doe dit in de magnetron maar het kan ook au-bain marie) 

en doop een aantal koekjes in de gesmolten chocolade. Laat de witte chocolade weer hard 

worden (let op: dit duurt lang). Maak er een mooi kadootje van of eet ze lekker zelf op! 

 

https://www.ah.nl/producten/product/wi404153/veganz-wei-e-rice-choc-erdbeer-crisp
https://www.ah.nl/producten/product/wi425892/tijd-voor-ontbijt-gevriesdroogde-aardbeien


    

 

Groenten en fruit in de maand februari 

Boerenkool, champignons, groene kool, knolselderij, koolraap, pastinaak, pompoen, postelein, prei,  

rode bietjes, rode kool, savooienkool, schorseneren, spruitjes, veldsla, venkel, witlof, witte kool, wortel. 

Ananas, appel, avocado, banaan, citroen, grapefruit, kiwi, mandarijn, peer, sinaasappel. 

 

Standaard in je voorraadkast  

Kurkuma, kala namak, anijszaad, amandelmelk, kokosmelk, ahorn siroop, kokosolie, kaneel, vanille poeder, 

havermout, baking soda, psyllium zaadjes, gebroken lijnzaad, gedroogde groene kruiden, (spelt) bloem,  

pompoen / zonnebloem pitten, paprikapoeder, komijn (djinten), kerriepoeder, mosterdzaad, laurierblad,  

ongebrande cashewnoten, edelgistvlokken, hazelnoten, bouillonpoeder, hennepzaad, cayennepeper,  

blanke amandelen, gemengde ongebrande noten, poedersuiker, agave siroop. 

 

 

 

 

Bronnen: internet, Pixabay en Cooking & Sharing         

 

Cooking & Sharing is een initiatief van Blue Bottle Gifts. Voor meer informatie, kijk op https://www.bluebottlegifts.com/ 

https://www.ekoplaza.nl/producten/product/kala-namak-zout
https://www.kruidvat.nl/kruidvat-psylliumvezels/p/21923
https://www.bluebottlegifts.com/

