
 

 

 

Plantaardige recepten,  

speciaal voor jou geselecteerd door  

Soul Station in samenwerking met 

Cooking & Sharing 

 

Augustus 



 

 

Fermenteren, algemeen 

 

Geschiedenis fermentatie  

Bron: Wikipedia  

 

De voordelen van fermentatie   

Bron: Fermenista  

 

Fermenteren, wat heb ik nodig? 

Bron: de fermenteerwinkel 

 

Zelf fermenteren in 6 stappen 

Bron: Het kan wel 

 

Kant en klare gefermenteerde producten uit de (Aziatische) winkel: 

Tempeh 

Miso 

Tofu  

Zuurkool 

Augurken 

Bier 

Wijn 

 

 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fermentatie
https://fermentista.nl/waarom-fermenteren/
http://www.defermenteerwinkel.nl/producten/het-fermenteer-starterspakket/
https://www.hetkanwel.net/2015/04/21/lekker-en-gezond-een-handomdraai-zelf-fermenteren/
http://www.aziatische-ingredienten.nl/?s=tempeh&x=0&y=0
http://www.aziatische-ingredienten.nl/shiro-miso/
http://www.aziatische-ingredienten.nl/tofu/?highlight=Tofu


 

Fermenteren, zelf aan de slag 

 

Gefermenteerde groenten 

Recept: Instock 

 

Creamcheese 

Recept: Yup it’s Vegan 

 

Zuurdesembrood 

Recept: Wendy Walrabenstein 

 

Bieten Kvas met sinaasappel en gember   

Recept: De Voedzame Keuken 

  

Ananas chilisambal 

Recept: Het Cornersmith kookboek via Lauriekoek 

 

Waterkefir 

Recept: Gezondblog.nl 

 

Kimchi voor beginners 

Recept: Cooking & Sharing 

 

 

 

https://www.instock.nl/zero-waste-tip-koken-met-gefermenteerde-groente/?gclid=CjwKCAjw-dXaBRAEEiwAbwCi5hh0fsSPkjOoavafXkbQ4vXu5wRt1fCypri4Ye0O38tMmIaR25uu8hoC5fkQAvD_BwE
https://yupitsvegan.com/basic-cultured-cashew-cream-cheese/
https://walrabenstein.nl/zelf-zuurdesembrood-maken/
https://www.devoedzamekeuken.nl/bieten-kvas-met-sinaasappel-en-gember/
http://lauriekoek.nl/recept-gefermenteerde-ananas-chilisambal/
https://www.gezondblog.nl/waterkefir-hoe-zelf-maken/


 

 

Kimchi voor beginners 

Voor 1 pot van 1000 ml 

 Bereidingstijd: voorbereiding 3,5 uur, fermentatie 48 uur   

 

Mijn eerste ervaring met kimchi (uit de Koreaanse supermarkt) was veel te heftig.  

Te heet, te zuur, bbbrrr…Vandaar mijn eigen recept van kimchi die veel milder en 

toegankelijker is en er wellicht wat later voor zorgt dat je de “gewone” kimchi eens 

probeert.  

 

Ingrediënten:  

1 grote Chinese kool   Handig voor bij het maken: 

200 gram worteltjes   1 weckpot van 1 liter (of 2 van 0,5 liter) 

150 gram daikon / rettich   2 schalen die in elkaar passen   

(bij de toko te koop)    zware pot , bv gevuld met rijst   

2 lente-uitjes     vergiet/zeef 

2 rode uien  

(1 in ringen en 1 in vieren gesneden) 

50 gram (Keltisch) zout 

50 ml sojasaus 

50 ml rijstazijn 

8 teentjes knoflook (in stukjes) 

5 gram gochugaru poeder (ongeveer 1 eetlepel 

4 cm gember (geschild en in kleine stukjes gesneden) 

1 eetlepel kokosbloemsuiker 

 

 

 

http://www.aziatische-ingredienten.nl/koreaans-peperpoeder/


 

 

Bereiding:  

 

Snij de onderkant van de kool af en was de bladeren even onder de kraan. Leg nu 

een koolblad in de grootste schaal en strooi er wat zout op, leg er een ander 

koolblad bovenop en strooi hier ook wat zout op. Herhaal dit tot alle bladeren op 

zijn. Kneed nu de koolbladeren met je handen door en mocht je nog zout over 

hebben, strooi het er dan bij. Leg er de andere schaal bovenop en zet iets zwaars in 

de bovenste schaal (bv een pot met rijst) zodat het vocht beter uit de kool onttrokken 

wordt. Laat de kool minstens 3 uur staan. Meng de kool na 1,5 uur nog even door, je 

zult zien dat er al aardig wat vocht uit is.   

Steriliseer ondertussen de pot(ten) en snij de wortel en de daikon in dunne plakjes,  

1 rode ui in ringen en de lente-uitjes in stukjes van 1 cm   

Maak vervolgens de saus voor de kimchi door de gesneden teentjes knoflook met de 

andere (in vieren gesneden) ui,  de gember, sojasaus, rijstazijn, gochugaru poeder en 

de kokosbloemsuiker in de keukenmachine te doen en te vermalen tot een saus. 

Spoel de koolbladeren daarna heel goed af (ik was ze meestal 3 keer) om al het zout 

te verwijderen. Laat de koolbladeren goed uitlekken in de zeef en knijp ze uit om 

zoveel mogelijk vocht kwijt te raken. Doe ze daarna samen met de andere groenten 

weer in de schone grote schaal. Wrijf de groenten in met de kimchi saus (met de 

hand gaat dit het beste, zorg er wel voor dat je handen goed schoon zijn) en doe ze 

in de gesteriliseerde weckpot(ten) en sluit deze. Laat de pot 24 uur op 

kamertemperatuur staan (bij ongeveer 20 graden is het ideaal) en druk na de eerste 

24 uur de groenten goed aan zodat deze in de allemaal in de saus zitten. Laat 

nogmaals 24 uur op kamertemperatuur staan om verder te fermenteren. Na 48 uur 

kan je gaan genieten van je zelfgemaakte kimchi voor beginners. Zet de pot daarna in 

de koelkast en eet de kimchi binnen 1 week op. Lekker met een beetje (bruine) rijst, 

lente-uitjes en ongebrande sesamzaadjes!           

 



 

 

Groenten en fruit in de maand augustus 

Aardappelen, andijvie, artisjokken, aubergine, bleekselderij, bloemkool, bospeen, broccoli, champignons,  

chinese kool, courgette, groene kool, komkommer, mais, paprika, pompoen, postelein, prei, radijs, sla, 

sperziebonen, spinazie, snijbonen, tomaten, rode bieten, sjalotjes, uien, venkel, witte kool, wortel. 

Appelen, abrikozen, bosbessen bramen, druiven, kersen, meloenen, peren, perziken, pruimen, rode bessen. 

 

Standaard in je voorraadkast  

Zout (bij voorkeur Keltisch zeezout), ongebrande ongezouten cashewnoten, tarwe of speltmeel, bloem,  

kokosbloemsuiker, gedroogd fruit, sojasaus, rijstazijn, gochugaru poeder 

 

 

 
 

 

 

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://rubriek.nl/kook/hollandse-appels-in-de-herfst
http://www.aziatische-ingredienten.nl/koreaans-peperpoeder/
https://www.bluebottlegifts.com/

