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Voor vier confituurpotten: 

300g Côte d’or melkchocolade 

125g Planta 

125g Boter 

10 eetlepels bloemsuiker 

4 eetlepels melk 

2 eieren 

 

Werkwijze: 

Smelt de chocolade samen met de boter en de margarine, tot er geen klonters meer zijn. 

(Indien je dit in de microgolfoven doet, start met 30 sec., roer goed door en voeg telkens 20 

sec. toe tot alles gesmolten is want chocolade verbrand snel in de microgolfoven). 

Meng de bloemsuiker, melk en eierdooiers toe aan het chocolademengsel. Klop de twee 

eiwitten tot sneeuw en meng ze als laatste onder het mengsel. Verdeel alles in potten en 

bewaar in de koelkast. Is een goede week houdbaar in de koelkast, maar geloof me, zolang 

duurt het niet voor alles op is! 
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Voor 20-tal cookies: 

125g zachte boter 

75 g kinnekes suiker (lichtbruine kandij suiker) 

100g kristalsuiker 

1 ei 

1 koffielepel vanille extract  

225g zelfrijzende bloem 

Snuifje zout  

200g chocolade in brokjes gesneden of chocolade druppels 

 

Werkwijze: 

Verwarm de oven op 180 graden 

Klop de boter samen met de twee soorten suiker met een handmixer. Eens romig voeg dan 

het ei en de vanille extract toe. Voeg bloem en zout toe en spatel als laatste de 

chocoladebrokjes eronder . 

Op een bakplaat met bakpapier, maak met een lepel hoopjes zo groot als een pingpong bal. 

Bak 9 minuten af in de oven en laat 10 minuten afkoelen op de bakplaat. De cookies moeten 

krokant aan de buitenrand zijn en zacht in het midden. Indien overal nog zacht, steek nog 

een paar minuutjes is de oven. 

 

Enjoy! 
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Kom binnen en welkom! Zet u! Taske koffie? 

Ik ben Stefanie, mama van stuiterbal Jef (°2015) en de 
ambitieuze (ze wil later zeemeermin worden) Lily (°2013), 
gedreven onderneemster en halve trouwboek van de 
Engelse Iain. 

Jarenlang werkte ik voor een grootbank – totdat er weer 
een grote herstructurering werd aangekondigd. Dit was 
voor mij de schop onder mijn spreekwoordelijke kont die 
ik nodig had om eindelijk mijn ambities als ondernemende 
mama van stal te halen! 

En ik hoefde mijn ondernemersidee niet ver te zoeken: 
met twee opgroeiende kids in huis botste ik bijna dagelijks 
op situaties waarvan ik dacht: ‘goh, als dit of dat zou 
bestaan, hoeveel makkelijker zou mijn leven als 
mama dan niet zijn!’. 

Case in point: het eetritueel van onze jonge spruiten dat vaak eindigde met een ontplofte keuken, 
vieze kleertjes en een vloer vol etensresten. Welke mama heeft zin (of tijd!) om na elke maaltijd 

keuken én kleren én kinderen (én zichzelf 😉) te moeten wassen… de vraag stellen is ze 
beantwoorden! 

 Toen bleek dat er amper slabbetjes op de markt waren die hielpen voorkomen dat elke maaltijd 
gepaard ging met nieuwe outfit(s), ontwikkelde ik Lilipoppy’s eerste (en nog steeds meest 
succesvolle product): de slabbetjes met lange mouwen voor knoeikampioenen. 

  

Het was het startschot voor Lilypoppy: een merk van kwaliteitsvolle accessoires voor baby’s en 
peuters die het leven van mama’s (en papa’s) makkelijker maakt. 

Producten gemaakt door een mama die dag in, dag uit ondervindt waar de mainstream producten 
tekort schieten. In een hip jasje gestoken én uitvoerig getest en goedgekeurd door onze 
professionele testers Jef en Lily, dat spreekt! 
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En ik heb nog véél plannen met Lilypoppy: ik zie het als mijn missie om mama’s échte, clevere en 
leuke handvaten aan te reiken over het mama-zijn: 

• met inspirerende blogs die jou meer vertrouwen geven in je rol als mama 

• met originele producten die de ontwikkeling van je kids stimuleren 

• met activiteiten die jullie samen quality time doen beleven 

 

Als jonge mama vond ik het ouderschap best pittig en met zelf een postnatale depressie door te maken is 
het echt mijn missie om het leven van andere mama’s gemakkelijker te maken. 

Het is mijn ultieme droom om andere mama's te inspireren naar een ontspannen ouderschap waarbij jij 
de dingen kan doen die jij als mama écht belangrijk vindt! 

 x Stefanie 

 Heb je vragen? Wil je iets kwijt? 

Contacteer mij! 

 En lees zeker de Lilypoppy Blog vol tips, inspiratie en handvaten voor mama’s! 

  

  

  

 

https://www.lilypoppy.be/blogs/lilypoppy-nieuws-en-weetjes
https://www.lilypoppy.be/collections/slabbetjes-met-mouwen
https://www.lilypoppy.be/pages/contact
https://www.lilypoppy.be/blogs/lilypoppy-nieuws-en-weetjes

