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De Vegetariërsbond zet zich al meer
dan 125 jaar met hart en ziel in voor
een gezonde vegetarische voedingswijze.

ONS DOEL: IN 2040
IS IN NEDERLAND DE
VLEESCONSUMPTIE
MET DE HELFT
VERMINDERD.
Mede door de inspanningen van de Vegetariërsbond is het
aantal vegetariërs en vooral vleesminderaars de afgelopen
jaren flink gestegen. Honderdduizenden mensen hebben we
op weg geholpen in de vegetarische keuken. Ruim 15.000
mensen hebben zich opgegeven voor de nieuwsbrief ´30 dagen
vegetarisch´ en hebben zo de stap gezet naar een vegetarische
levensstijl. Er zijn inmiddels circa 2.000 producten in de winkel
met het V-Label Keurmerk. Hiermee zie je in één oogopslag
dat een product gegarandeerd vegetarisch is. Met jouw steun
bouwen we aan een mooiere wereld!

DOE OOK MEE
•

Geef je op voor de gratis "30 Dagen Lekker Vega". Lekker
vega én gemakkelijk, een maand lang elke dag een heerlijk
recept in je inbox, met allerlei weetjes, tips en hacks:
www.vegetariers.nl/lekker/30-dagen-vegetarisch

•

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief met o.a.
speciale win-acties: https://www.vegetariers.nl/organisatie/
nieuws/aanmelden-nieuwsbrief

•

Word vrijwilliger bij de Vegetariërsbond; dat kan al vanaf 2
uur per week en je gaat doen wat je zélf graag wilt doen én
je krijgt er heel wat voor terug. Dit zijn momenteel onze
wensen: www.vegetariers.nl/organisatie/vacatures
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読者の皆様へ
新しい Lekker Vega X マガ
ジンはあなたの目の前にあ

Geniet van onze heerlijke
Aziatische vega recepten.
Vanaf pagina 30.

ります。ご覧のとおり、今
回のテーマは日本です。私
たちはこれまで以上に家か
ら遠くへ行きます。オラン

‘Wat je van ver
haalt is lekkerder’ に従っ

ダの格言

たすべてのもの。多くの人
が知らないのは日本が長いベジタリアンの伝統を持
っているということです。長い間、野菜、穀物、そ
して小さな魚がメニューの主な要素でした。残念な
がら、これはオランダの日本食レストランのメニュ
ーにはあまり見られません。肉や魚がそこで主導的
な役割を果たしています。それにもかかわらず、私
たちはあなたがベジタリアン料理を食べることがで
きるいくつかのレストランをお勧めします。しか
し、家で和食を作ることもできます。

Peter van

Berckel はこれについて美しく例示された本を書き
ました。そのため彼の本からたくさんのおいしいレ
シピを出版しています。

Foodies は、この雑誌の

他の多くのレシピのサプライヤです。私たちはこの
料理雑誌とパートナーシップを結び、レシピをさら
に充実させました。
あなたの食事を楽しんでください。

specials
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DE ECHTE PRIJS
VAN VLEES

22

‘T KOOKEILAND!
JAPANS VEGA MENU

50

JAPANSE SPOTS
IN NEDERLAND

VASTE RUBRIEKEN:
OP DE VOORKANT:
Banh-Mi pizza met
gebakken ei. Ons zomer cover
recept vind je op pagina 32.

Vega factchecker: p. 18. • Natuurzuiver: p. 20.
Cover recept: p. 32. • Historie: p. 55.
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TEKST: HEIDI VAN DUUREN

Actualiteiten & nieuws waar je blij van wordt.

VLEESVERVANGERS
IN OPMARS
Beyond Meat, een Amerikaanse producent van
vleesvervangers, is ook op Wall Street een smaakmaker.
Het bedrijf is inmiddels negen miljard dollar waard. Bij
de beursgang begin mei was dat nog ‘slechts’1,5 miljard.
Beyond Meat heeft nagenoeg dezelfde structuur als vlees
en maakt bij bakken een zelfde geluid.
Sectoreconoom Menkveld van ABN AMRO meldt
in de Telegraaf dat ze verwacht dat in Nederland het
marktaandeel van vleesvervangers nog sneller zal groeien
dan met de aanvankelijk voorspelde 10 % per jaar. Wel is het
marktaandeel nog steeds relatief klein. Een huishouden gaf
vorig jaar gemiddeld dertien euro uit aan vleesvervangers
tegen 224 euro aan bewerkt vlees.

Vivera, dat onder dezelfde merknaam in Nederland
vleesvervangers op de markt brengt, heeft inmiddels haar
slagerijtak verkocht. ‘De toekomst is plantaardig’ meldt het
bedrijf in een persbericht. Dit heeft de nodige symbolische
waarde, want het merk Vivera werd in het verleden juist
door de slagerij-tak Enkco (Eerste Nederlandse Keurslagers
Cooperatie) op de markt gebracht. Vivera is ook de maker
van de eerste commercieel verkrijgbare plantaardige
biefstuk ter wereld.
Sinds april 2018 heeft Domino’s drie veganistische pizza’s
op het menu staan. Deze pizza’s zijn zo’n groot succes, dat
er tijdelijk een vierde vegan pizza aan het menu wordt
toegevoegd.

“30 DAGEN VEGETARISCH”

GEHEEL VERNIEUWD

Ruim 14.000 mensen hadden al de smaak te pakken en deden mee aan
onze gratis service “30 Dagen Vegetarisch”. Om eigentijds te blijven en
in te spelen op de huidige ontwikkelingen in vegetarische voeding,
lanceert de Vegetariërsbond een nieuwe versie van deze receptennieuwsbrief.
Nieuwe recepten worden geserveerd met foto’s, weetjes, tips en kookhacks. Het geheel heeft een ander sausje, en een
nieuwe naam: “30 Dagen Lekker Vega”. De vernieuwde service (ook voor niet-leden en -donateurs toegankelijk) blijft
gratis, en het houdt automatisch op. Zo wordt vegetarisch eten nóg makkelijker en nóg lekkerder!
Ken jij iemand die wilt starten met vegetarisch eten, of wil je zelf nog een keer meedoen?
Hou dan de aankondigingen in onze Nieuwsbrief, op Facebook of website in de gaten.
Je moet de groenten van mij hebben,
www.vegetariers.nl/lekkervega
8 | ZOMER 2019

Joukje

follow us
#VEGETARIERSBOND #LEKKERVEGA

Terrasana
WINACTIE

Biologisch sushipakket winnen t.w.v. € 50?
Mail je adres naar actie@terrasana.nl o.v.v.
BIO SUSHI en maak kans op een verrukkelijk
sushipakket van TerraSana.

WINACTIE
JOKE DeBOON
vega optie
Het nieuwe kookboek van Joke Boon.
Maak het zelf! Vega worstjes,
burgers, ballen, beignets & meer.

Elke dag vlees eten is niet meer van deze tijd. Supermarkten
speelden de afgelopen jaren al handig in op deze trend: het
schap vleesvervangers is flink uitgedijd. Maar wat als al dat
prefab voedsel je tegenstaat? Geen probleem, met dit boek
maak je die lekkere vegaburger of de ultieme bal voor bij je
stamppot gewoon zelf. In De vega optie vind je 50 heerlijke,
originele burgers, ballen, schnitzels enzovoort die je zelf
maakt met peulvruchten, paddenstoelen, noten, kaas, ei,
tahoe en zelfs zeewier. Een aantal recepten zijn variaties op
bekende vleesfavorieten: satéburgers, Spaanse worstjes of
nuggets. Van verstokte vleeseter tot veganist, hier vindt
iedereen iets van zijn gading.
Lezers van Lekker Vega maken kans op een
exemplaar van De Vega Optie (winkelprijs €
20,99) stuur een mailtje naar win@vegetariers.nl:
o.v.v. winactie vega-optie.

Tahoe in nori
met misosaus.
Het recept
vind je op:
www.vegetariers.nl/
lekker/recepten
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Even bijkomen?

6 of 7 bladen
vanaf

€ 7,95

Te koop in de winkel
en in onze webshop:

www.tijdschriftenpakket.nl

voedingsdebat.
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Het echte p es
van vle
Tijd voor verandering. Met de consumptie en productie van vlees zijn nu
astronomische kosten verbonden. Veel mensen denken daarbij in de eerste plaats aan
de impact van vlees op het milieu en op klimaat. Maar vergeet ook de kosten op het
gebied van gezondheid niet! Waarschijnlijk zullen de zorgkosten tussen 2015 en 2040
verdubbeld zijn. Gezondere voeding met minder bewerkt rood vlees kan helpen die
zorgkosten omlaag te krijgen. Hoe bereiken we dat?
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TEKST: FLORIS DE GRAAD

‘V-HEFFING’
De Vegetariërsbond pleit voor een ‘V-heffing’ op vlees en zuivel. Door deze heffing wordt de ‘echte prijs van vlees
en zuivel’ betaald. De negatieve gevolgen van de vleesproduct en consumptie kunnen met de opbrengst bestreden
worden, terwijl de vleesconsumptie daalt. Omdat er nog weinig aandacht is voor de samenhang tussen vleesconsumptie en zorgkosten organiseerde de Vegetariërsbond in april het ‘Voedseldebat vlees en gezondheid’ in pakhuis
de Zwijger in Amsterdam. Een mooi moment, want er zijn inmiddels weer verse cijfers beschikbaar.
Dr. Marco Springmann van de universiteit van Oxford berekende de gezondheidskosten van vleesconsumptie voor
de Nederlandse situatie. Springmann was ‘key note speaker’ tijdens het debat en onderstreepte het belang van een
heffing op vlees. Ook de bekende professor Jaap Seidell pleitte tijdens het debat voor een zo’n heffing.
BEWERKT ROOD VLEES
De conclusie van de Wereldgezondheidsorganisatie deed in
2017 veel stof opwaaien: het is zeker, de consumptie van
bewerkt rood vlees vergroot de kans op dodelijke ziekten.
Hoewel Springmann een aantal tekortkomingen aan het
onderzoek ziet (hartaanvallen zijn niet meegenomen, er is
een te grote rol toegedicht aan zout) onderschrijft hij de
algehele conclusie: een slecht dieet veroorzaakt meer doden
dan roken. En binnen dat ‘slechte’ dieet speelt bewerkt vlees
zoals salami een niet te ontkennen rol. Drie procent van alle
kankers wordt op dit moment aan vlees toegekend. Ander
recent onderzoek komt tot dezelfde conclusie. Vijfenveertigduizend Britse vleeseters en vegetariërs werden gedurende
twaalf jaar gevolgd. Vegetariërs hadden gemiddeld een lagere
bloeddruk, een lager cholesterolgehalte en wogen minder (4
kilo minder bij een lengte van 1,80 m). Hun kans om met een
hart- of vaatziekte in het ziekenhuis opgenomen te worden
of daaraan te sterven was 32 procent lager dan die van
vleeseters. Jaap Seidell ziet de vleesconsumptie in een breder
perspectief van een ongezonde levensstijl. Wereldwijd neemt
het aantal ziektes dat met de levensstijl verband houdt toe.
Het wrange is dat gezond eten, zoals groente en fruit, steeds
duurder wordt ten opzichte van ongezond eten. Als we de
inflatie meerekenen zijn suiker, snoep, maar ook vlees steeds
goedkoper geworden. In supermarkten is 70% van het
aanbod bewerkt voedsel met weinig goede voedingswaarde
(vezels, vitaminen, eiwitten), maar wel veel calorieën en
verslavende smaakstoffen. Het budget dat naar de promotie
van ongezond voedsel gaat is 2000 keer groter dan het
budget voor promotie van gezond voedsel.
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Het reclamebudget voor ongezond
voedsel is 2000 keer groter dan
voor gezond voedsel
GEZONDHEIDSKOSTEN
Volgens de nieuwste berekening van Springman kan in
Nederland 5% van de sterfgevallen toegerekend worden aan
bewerkt en rood vlees. Het gaat om 8000 vroegtijdige
sterfgevallen per jaar. Met de behandeling is 1,78 miljard euro
per jaar gemoeid, wat op ongeveer 2% van de totale uitgaven
in de gezondheidszorg neerkomt.
Vanzelfsprekend heeft de overheid ook belang bij het terugdringen van deze kosten. In het kader van het Convenant
Gezond Gewicht worden allerlei preventieprogramma’s
over Nederland uitgerold. Deze programma’s zijn weinig
effectief en behoorlijk kostbaar. Het zou daarom interessant
zijn om een heffing op vlees in te voeren, zoals de Vegetariërsbond voorstelt. De berekeningen van Springman stemmen
wat dat betreft hoopvol. Hij gaat hierbij voor Nederland uit
van een heffing van 115% op bewerkt vlees en 27% op rood
vlees. Het voorspelde gevolg: 1680 vroegtijdige doden
minder en een besparing van 364 miljoen euro aan
zorgkosten. Hoogleraar Peter Koorenman stelde in een
eerdere publicatie nog drastischere maatregelen voor. Hij
suggereert zoveel belasting te heffen dat de vleesconsumptie
met de helft afneemt.

voedingsdebat.

Dit zou dan leiden tot een daling van de zorgkosten voor
hart- en vaatziekten met 16 procent. Daarnaast dalen de
kosten voor de behandeling van kanker, diabetes en artrose.
Het klinkt misschien allemaal nog als toekomstmuziek, maar
de belasting op suiker in het Verenigd Koninkrijk laat zien dat
dit wel degelijk een realistisch scenario is. De belasting van
20% die daar geheven zorgt er naar schatting voor dat er in
2025 3,7 miljoen minder mensen last van obesitas zullen
hebben.

In Nederland sterven jaarlijks
8000 mensen vroegtijdig door
bewerkt rood vlees.
POSITIEF EFFECT
Naast directe gezondheidswinst kan een heffing op vlees
ook op andere manieren de mogelijkheid scheppen om
positieve veranderingen in gang te zetten. De gezondheidsheffing die Koorenman voorstelt levert een extra
belastingopbrengst van zo’n drie miljard euro op. De
consument geeft jaarlijks zo’n zes miljard euro aan vlees uit.
Bij een verdubbeling van de winkelprijs en een halvering van
de consumptie blijven de uitgaven
gelijk en is de helft daarvan accijns. Deze kan worden ingezet
voor een dusdanige lastenverlichting dat de reële voedselprijs
gemiddeld niet stijgt en voor het bevorderen van duurzame
landbouw.

De verwachting is dat een deel van de huishoudens rood en
bewerkt vlees zal vervangen met ander vlees (en zuivel) en
in dat geval gaan de kosten voor deze huishoudens voor
boodschappen iets omhoog. Alleen als mensen overstappen
naar meer plantaardig eten dan gaan de kosten voor
huishoudens omlaag.
Jaap Seidell gaf aan dat het ook belangrijk is om gezondere
alternatieven goedkoper te maken en beleid te maken op
het gebied van labelen van ongezond en gezond eten. Ook
wordt de kans van slagen groter als het gekoppeld wordt
aan gezondheidsvoorlichting en het compenseren van lage
inkomens. De opbrengsten van een V-heffing kunnen hieraan
bijdragen. Natuurlijk zal een V-heffing naast de kosten voor
gezondheidszorg ook andere negatieve effecten van vlees en
zuivelproductie mee moeten nemen, zoals op het gebied
van milieu, ontbossing en bodemerosie.
STEUN VOOR EEN V-HEFFING
De Vegetariërsbond liet een representatief onderzoek doen
naar de steun voor een heffing op vlees.
Veel mensen blijken hiervoor open te staan: 33% van de
mensen staat hier positief tegenover, terwijl 29% het idee
niet ziet zitten. Het overige deel van de ondervraagden had
hier nog geen oordeel over, wat niet zo verbazend is
aangezien er nog nauwelijks een maatschappelijk debat over
dit onderwerp is gevoerd. Dat gaat natuurlijk veranderen!
Een vergelijkbaar resultaat komt uit een enquête van
Kieskompas uit 2018. Een ruime meerderheid van de
bevolking wil best iets meer betalen voor vlees om het
duurzamer te maken. Ook stemmers op CDA en VVD
willen dat in meerderheid. De politiek is dus aan zet.
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BRANDENDE KWESTIES
Een vegetariër staat bewuster en dus kritischer in het leven dan de alleseter.
Hij heeft een bewuste keus gemaakt en signaleert op grond daarvan misstanden
en vormen van bedrog, waar de alleseter achteloos aan voorbij gaat. Ik noem ze
brandende kwesties en ga er duidelijkheidshalve van uit, dat een vegetariër
iemand is, die geen producten van het gedode dier wil gebruiken.
1. KOEMEST MET SLACHTAFVAL

De eerste brandende kwestie raakt iedere vegetariër, die er
een moestuin op na houdt en gewend was zijn grond te
bemesten met wat gedroogde koemest, in poedervorm of
korrelvorm. Dit product is sinds kort vervangen door een
samengesteld product, dat onder de naam Culterra of Culturra
in de handel wordt gebracht. Bij dit product is aan de koemest
slachthuisafval toegevoegd, in de vorm van bloedmeel, beendermeel, hoefmeel en hoornmeel. Zo dwingt men de vegetarische
tuinder alsnog via zijn groenten dieren te consumeren. Ik heb
hierover de handelaar in dit product een brief geschreven en
er op gewezen, dat 4% van de bevolking vegetariër is, maar na
anderhalve maand nog steeds geen antwoord ontvangen.
In slachthuizen zit men met enorme hoeveelheden bloed,
beenderen en andere onderdelen die niet worden geconsumeerd. Gedroogd en gemalen wordt dit al tientallen jaren
aangeboden in tuinbouwgidsen. Nieuw is echter, dat deze
producten als vaste bestanddelen aan koemest worden
toegevoegd, zodat er van vrije keus geen sprake meer is.
De professionele biologische tuinder zal deze gedroogde en
gemalen dierlijke stoffen als aanvullende bemesting gebruiken.
De gemiddelde biologische tuinder en landbouwer is geen
vegetariër en zal tegen het gebruik geen bezwaar hebben.
Biologisch is dus niet hetzelfde als vegetarisch!
Ook de compost die men koopt, is vaak ‘verrijkt’ met bloedmeel,
beendermeel e.d. Dan staat op de verpakking bijvoorbeeld, dat
eiwitten zijn toegevoegd, of alleen maar dat het is verrijkt. Men
blijft vaag over de aard van de verrijking, maar het gaat meestal
om producten als bloedmeel en beendermeel.
Hoe kan men dit probleem omzeilen. Zelf ga ik nu alleen met
keukenafval en tuinafval aan de gang, al dan niet vercomposteerd.
Pas na jaren moet blijken of dit voldoende is en de vruchtbaarheid op peil blijft.”
Natuurlijk moet je met tuinafval oppassen, dat je geen zaaddragende planten en bloeiend gras er bij doet, want dan creëer
je een onkruidplaag op je moestuin!
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2. DAADWERKELIJKE VLEESCONSUMPTIE
LIGT HOGER

Een tweede brandende kwestie is de foutieve berekening van
de gemiddelde vleesconsumptie. Men gaat daarbij uit van de
totale vleesconsumptie en deelt dat door het aantal inwoners.
Bij die inwoners zit ook die 4% vegetariërs en ook alle kleine
kinderen en zelfs baby’s die nog alleen melk drinken. Als je de
berekening corrigeert en dus de vegetariërs en de baby’s er af
trekt en twee kleine kinderen als één volwassene telt, dan
ontstaat een getal dat veel hoger ligt. De werkelijke consumptie
per volwassene is dus aanzienlijk hoger dan het berekende
gemiddelde. Zo verschuilt de vleeseter zich achter de
vegetariërs en achter de kleine kinderen en de baby’s en kan
hij denken: mijn vleesconsumptie valt wel mee…
3. PARTIJ VOOR DE DIEREN:
VOORAL SYMBOOLPOLITIEK

Een derde brandende kwestie betreft de Partij voor de Dieren.
Deze partij hoort het vegetarisme tot speerpunt van haar
beleid te maken. Doet zij dat niet, dan heeft zij niet het recht
zich Partij voor de Dieren te noemen. Aardig zijn voor hondjes
en katjes en voorstander zijn van biologische
veeteelt overstijgt nauwelijks de gemiddelde
dierenbescherming. In de mentaliteit van de
bestuurders van die partij zou een vleugje
Dierenbevrij-dingsfront niet misstaan. Slap gedoe is
er al genoeg. Als de partij het vegetarisme tot speerpunt
van haar beleid maakt, dan wordt ik meteen lid en ik denk
met mij vele vegetariërs. Waarom houdt de partij zich op de
vlakte? Omdat zij in de eerste plaats groot wil worden en dus
vooral niet-vegetariërs aan zich probeert te binden en dat is
fout en bovendien een misrekening. De Partij voor de Dieren
zal nooit een grote partij worden. Met een gematigde houding
vervreemd je de echte idealisten van je en de grote massa
krijg je toch niet mee. Doel moet zijn zuiverheid en
geloofwaardigheid en dat is zonder het vegetarisme niet
mogelijk. Want het vegetarisme is niet een bepaald dieet,
maar zonder meer de juiste voeding voor de mens.

hartman.

TEKST: NICOLAAS HARTMAN

Aardig zijn voor hondjes en katjes
overstijgt nauwelijks de gemiddelde
dierenbescherming
De mens is in de schepping gezet als fructivoor en niet als
omnivoor. Het eten van dieren is voor de homo sapiens
volstrekt onnatuurlijk gedrag en dus ongezond. Als vlees voor
de mens bestemt is, dan moet hij beginnen te watertanden bij
het zien van een koe of varken en dat doet niemand!
Als vlees voor de mens bestemd is, dan moet hij graag in een
slachthuis willen werken. Het slachthuis is de hel op aarde.
Daar werken vooral buitenlanders en die doen dat vreselijke
werk, omdat ze dan verzekerd zijn van een verblijfsvergunning.
Als de degenen die vlees wilden eten, de dieren zelf zouden
moeten slachten, dan werd het overgrote deel meteen
vegetariër!

Oproep!

Denker/schrijver Nicolaas Hartman is 84 jaar en wil niet,
dat zijn levenswerk verloren gaat. Welke overtuigde
vegetariër met liefde voor boeken wordt straks de
behoedster of behoeder van zijn geestelijke
nalatenschap en zet de uitgeverij voort?
Reacties per e-mail aan uitgeverijpetra@kpnmail.nl of
schriftelijk aan zijn huisadres Noorderdiep 489,
7876 EB Valthermond.

Nicolaas Hartman
Nicolaas Hartman is denker en filosoof
met speciale aandacht voor dieren
en vegetarisme.
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TEKST: FLORIS DE GRAAD

BOERENACTIEGROEP TEGEN
OVERDREVEN MILIEUCLAIMS
Het boerenbedrijf heeft er een nieuwe waakhond bij. Wie overdreven cijfers publiceert over het effect
van de agrarische sector mag per omgaande een verzoek tot rectificatie verwachten.
Is STAF (Stichting Agrifacts) ontstaan uit onvrede over de manier
waarop de landbouw in de media wordt belicht? Voelen boeren
zich in het verdomhoekje gezet? Voorzitter John Spithoven, zelf
melkveehouder, wil zover niet gaan. ‘Het gaat ons er om dat de
discussie over landbouw eerlijk en op basis van feiten gevoerd
wordt. En we willen daarbij duidelijkheid over wat de samenleving
van ons verwacht.’. Spithoven is voorzitter van het bestuur dat
bestaat uit twee melkveehouders, een akkerbouwer en een
wetenschapper. STAF lijkt daarmee een boeren grassroots
organisatie, onafhankelijk opererend van de bestaande grotere
belangenorganisaties. De jonge organisatie heeft in de korte tijd
dat ze bestaat al meer stof doen opwaaien dan de gevestigde
belangenorganisaties in de afgelopen tien jaar.
Maar roering is niet het doel. Al claimt de website van de
organisatie triomfantelijk haar successen, het gaat uiteindelijk om
de feiten. Geesje Rotgers, wetenschappelijk medewerkster, stelt
dat STAF geen publieke discussie aangaat, maar alleen een
feitencheck doet. ‘We kijken of het onderzoek coherent is, of de
gekozen methodiek consequent wordt toegepast. Meestal doen
de onderzoekers overigens hun werk wel goed, maar gaat het
om de manier waarop de conclusies worden gepresenteerd. Het
gezaghebbende Planbureau voor de Leefomgeving schreef op
haar website dat het 25 tot 40 procent aan uitstoot van
broeikasgassen zou schelen als de helft minder dierlijke producten
gegeten zouden worden. Dat klinkt heel indrukwekkend, maar
het gaat alleen over de uitstoot die met landbouw te maken
heeft. Het heeft ons heel wat moeite gekost voordat ze dat
duidelijk op de website hebben vermeld, terwijl de zaak toch zo
eenvoudig ligt.’ Inderdaad stelde het Planbureau later explicieter
dat een halvering van de vleesconsumptie twee tot vier procent
van de in Europa geproduceerde broeikasgassen scheelt.
Alleen een feitencheck. STAF weigerde daarom een plek in een
discussiepanel tegenover Armanda Govers van Even Geen
Vlees. Zo’n opzet gaat uit van een niet bestaande tegenstelling,
stelt Rotgers:
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‘Wij willen dat de milieubelasting van vlees eerlijk en zuiver
wordt gecommuniceerd. We zijn geen organisatie voor
vleespromotie. Het is niet onze rol het eten van vlees te
verdedigen’.
In de Week Zonder Vlees vergeleek de Jumbo de milieubelasting
van vlees eten en autorijden. Het eten van vlees kwam er zeer
negatief uit. De cijfers waren overgenomen van de organisatie
van de Week Zonder Vlees. ‘Volgens Jumbo zou één dag geen
vlees eten hetzelfde effect hebben als 1.250 km minder auto
rijden. Aan vlees werd alle relevante uitstoot toegeschreven en
opgeteld. Voor de auto werd alleen naar de uitstoot door de
brandstof gerekend. De raffinage en het transport van de
brandstoffen werden niet meegeteld, evenals de fabricage van
de auto.’ Reden voor STAF om ook de Jumbo aan te schrijven.

‘Een paar gehaktballen minder
bespaart geen zwembad vol water’
Geen zinnig mens kan er op tegen zijn dat een discussie zuiver
gevoerd wordt. Het feit dat veel van de aangeschreven partijen
uiteindelijk een rectificatie plaatsen geeft aan dat STAF een
functie vervult. ‘De voedselproductie staat kennelijk zo ver af van
organisaties, dat zij niet opmerken dat een zwembad vol water
(ruim 45 duizend liter) besparen door een paar gehaktballen
minder te nuttigen, een onrealistisch grote hoeveelheid is’. Maar
hoewel STAF de overdreven claims ter discussie stelt, blijft het
argument van de bezwaarlijke milieubelasting door vleesproductie in principe gewoon overeind staan. Rest natuurlijk nog
de vraag waarom de bestaande belangenorganisaties zoals de
LTO dit nooit zo opgepakt hebben. Spithoven: ‘Ik heb ook geen
idee, bel ze maar’.
NB: dhr Spithoven heeft inmiddels zijn bestuursfunctie neergelegd.
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column voeding historisch.

TEKST: CAROLINA VERHOEVEN

THEERITUELEN
In Nederland is de Japanse matcha thee nu een trend. Maar
koffie en thee liggen ook diep verankerd in de Nederlandse
cultuur en historie. Al eeuwen geleden brachten Nederlandse
handelslieden koffie en thee mee uit exotische oorden.
Deftige joffers dronken hun thee niet uit een deftig geheven
theekopje met sierlijk pinkje geheven naar boven, maar goten de
hete thee in een schoteltje en slurpte het geurige vocht op.
Later werd het drinken van thee een luxe modeverschijnsel met
veel gebruiken er omheen. Om te beginnen de aanschaf van de
thee. Uit oude toneelstukken weten we dat thee evenals suiker
en gember bij de apotheek verkocht werd. Later verplaatste de
verkoop van de thee zich van de apotheek naar de “komenijs”
zoals de kruidenierswinkels toen genoemd werden.
Zo rond 1750 werden er speciale theewinkels geopend.
Huisvrouwen vertrouwden het kopen van thee niet toe aan de
dienstbodes maar deden dit zelf. Stel je voor dat er een
grammetje verdween!! De prijzen van de thee waren voor de
gewone man te hoog. Voor een pond thee betaalde men tien
tot 100 gulden. De verschillende theesoorten werden thuis in
de ‘theedoos’ gedaan die meestal van tin was. Deze theedoos
had zes à zeven busjes voor de verschillende smaken thee en
voor saffraan. Men dronk in de zeventiende eeuw de thee met
een aftreksel van saffraan, of in het voorjaar met een aftreksel
van jonge perzikblaadjes. Deze blaadjes werden vaak in een turf
gestookte kas gekweekt.
Suiker gebruikte men wel, maar de melkkan verscheen pas in
1680, naar Frans voorbeeld, op de theetafel. De theevisite begon
met het proeven van de verschillende soorten. Hiervoor
werden kleine kopjes gebruikt.Was de keuze gemaakt, dan werd
de thee geschonken in een gewone kop met twee schoteltjes.
Eén schoteltje werd gebruikt om het kopje mee af te dekken
opdat de geur niet verloren ging. In die tijd was het niet
ongemanierd om de thee uit het kopje op het schoteltje te
gieten en deze hieruit te slurpen. Nederlanders drinken thee
door ongemerkt een zakje in een glas heet water te laten zakken
en dat er na korte tijd weer uit te halen. Maar voor Britten is het
drinken van thee een traditioneel ritueel. Boeken zijn
volgeschreven over hoe een perfecte cuppa te maken. Theedrinken is het symbool van huiselijkheid.

Carolina Verhoeven is
culinair etnoloog bij het
Culinair Erfgoed Centrum,
een centrum dat zich
bezighoudt met alles op
culinair gebied.

Als een gesprek ergens stokt, roept er altijd wel iemand in het
huisgezin ‘Who likes some more tea’ of ‘I’ll put the kettle on’.
Bij de nomaden in Azië en Oost-Turkestan -Mongolië en Tibet
bestaat de theecultuur als traditie nog. Een klein beetje van het
gedroogde theepoeder werd in een voorverwarmde kom
gedaan, vervolgens goot men daar een beetje boven het vuur
gekookt water op en met een bamboe theekloppertje moest
er al roerend een soort pasta ontstaan. Vervolgens werd de
rest van het enigszins afgekoelde water erbij gedaan.

Sumoworstelaars drinken voor de
wedstrijd matcha thee
Het drinken van thee is in vele landen aan talloze tradities en
gedragsregels gebonden. Ieder land heeft zijn eigen rite.
Ondanks dat de thee van origine uit China komt en door
reizigers is meegenomen naar Japan, is de groene thee, ‘matcha’
als meest heilzaam en geneesmiddel gebruikt. De matcha thee
veroverde Japan.
Eerst werd het vooral gebruikt door de boeddhistische
monniken. Maar al snel werd het als levensverlengend middel
door het gewone volk overgenomen. Thee werd door
zenmeesters gebruikt en voor worstelaars symbolisch voor
een wedstrijd geserveerd. Japan kent een bijzonder theecultuur.
Er zijn veel klassiekers, maar favoriet is de matcha. De beroemde
groene thee van zeer hoge kwaliteit wordt gemaakt van de
fijnste Senchablaadjes van de eerste pluk.
De matcha thee heeft een lange en bijzonder droogwijze.
Vandaar dat deze thee ook zo kostbaar is. De echte matcha
thee is rijk aan antioxidanten, vitaminen en mineralen. Daarom
drinken de Sumoworstelaars voor aanvang van de wedstrijd
een kop thee.
Carolina Verhoeven
Culinair Erfgoed Centrum
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TEKST: SYTSKE DE WAART

SOJA:VAN ALLE PEULVRUCHTEN HEBBEN
SOJABONEN HET HOOGSTE EIWITGEHALTE

We eten soja vaak in de vorm van tahoe of tempeh, verwerkt
in vegaburgers, en tegenwoordig is het ook hip om verse
sojaboontjes te eten: edamame, overgekomen met de Japanse
keuken. We drinken soja als zuivelvervanger in de vorm van
sojadrank, sojayoghurt etc. En sojaolie is een veel gebruikte
(goedkope) slaolie.

Duidelijk is wel dat zowel de hoop als vrees van voor- en
tegenstanders van soja ongegrond is bij het slechts
consumeren van bijvoorbeeld sojamelk en tofu als
volwassenen. Dan krijg je simpelweg te weinig isoflavonen
binnen. Bij supplementen is dat een ander verhaal: natuurlijke
stoffen zijn ontzettend effectief in hoge dosis.

Peulvruchten (waaronder sojabonen) zijn rijk aan koolhydraten, eiwitten, B- vitamines en mineralen, zoals ijzer, calcium,
molybdeen en fosfor. Daarnaast bevatte peulvruchten veel
vezels. Peulvruchten (waaronder sojabonen) verlagen volgens
het Voedingscentrum het LDL-cholesterol, wat helpt om je
bloedvaten gezond te houden. Door hun hoge eiwit- en
ijzergehalte zijn peulvruchten (en sojabonen, tahoe en tempeh
dus ook), bovendien een volwaardig vleesalternatief. In de
schijf van vijf staat het advies om 1x per week peulvruchten te
eten, als alternatief voor vlees.

Consumentenadvies
• Peulvruchten, dus ook soja, zijn gezond. Het zijn
volwaardige vleesalternatieven. Eet dus minstens 1x per
week een ruime hoeveelheid peulvruchten (2 tot 3
opscheplepels).
• Met twee porties soja per dag zijn geen problemen te
verwachten van de fyto-hormonen in soja. Een portie is:
een glas sojamelk (200-250 ml), een kwart blok tahoe,
een halve kop tempé, sojabonen of soja’vlees’.
• Slik je schildkliermedicatie? Overleg dan met je huisarts
als je je sojaconsumptie wilt veranderen.
• Eet peulvruchten, dus ook sojabonen, nooit rauw. Ze
bevatten de natuurlijke gifstof lectine, die onschadelijk
gemaakt wordt door weken en koken. Ook verse
sojaboontjes moet je eerst koken.
• Geef zuigelingen niet zonder reden (zoals een bewezen
koemelkallergie) sojavoeding. Ze krijgen dan namelijk
relatief veel fyto-oestrogenen binnen. Borstvoeding is
natuurlijk altijd goed!
• Het is onduidelijk of soja in gewone voedingsmiddelen
helpt tegen overgangsklachten (opvliegers).
Supplementen die minstens 15 mg genisteïne per dag
bevatten, lijken wel effectief te zijn.

Van alle peulvruchten hebben (gekookte) sojabonen het
hoogste eiwitgehalte (22%), wat vergelijkbaar is met het
eiwitgehalte van vlees. Sojadrank bevat evenveel eiwit als zuivel
(3%), maar veel minder calcium, en geen vitamine B12. Als
deze twee voedingsstoffen er aan toegevoegd worden, is het
een volwaardige zuivelvervanger. Bij vegaburgers op basis van
soja hangt het van de hoeveelheid gebruikte soja af, en van
eventueel toegevoegde ijzer en vitamine B12, of het een
volwaardige vleesvervanger is.
Qua voedingswaarde en gezondheidseffecten is soja een
interessant voedingsmiddel. Dit komt onder andere doordat in
soja isoflavonen (fytohormonen) zitten: een groep
oestrogeenachtige plantenstoffen die lijken op het menselijke
hormoon estradiol. Het is volgens toxicoloog Tinka Murk heel
moeilijk algemene conclusies te trekken over de werking van
fytohormonen.
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Voor de milieuaspecten van de sojateelt zie www.
milieucentraal.nl/milieubewust-eten/tropische-producten/soja/.
Voor achtergondinfo bij dit artikel zie het factsheet op de
website van de Vegetariërsbond.
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Heb je een voedingsvraag die
Sytske kan bespreken? mail
deze ovv 'vraag Sytske'
naar info@vegetariers.nl

HI J F

VOEDINGSVRAGEN
Wat is macrobiotiek,
en is het gezond?
Macrobiotiek is een voedingsleer die
ontwikkeld is door de Japanner George
Ohsawa (1893-1966). De leer is
een combinatie van het Japanse zen,
boeddhisme en de westerse wetenschap
en is gebaseerd op de filosofie dat er
evenwicht dient te zijn tussen yin en
yang.
Het macrobiotische voedingspatroon ziet
er als volgt uit (bron: Wikipedia):
• helft granen en graanproducten
• kwart groenten
• achtste peulvruchten en zeewier
• rest: (miso)soep en andere
producten
Macrobiotische voeding is in hoofdzaak
veganistisch. Dan mis je vitamine
B12, wat alleen in dierlijke producten
zit (vlees, vis, zuivel, eieren), en in
voedingssupplementen. Lange tijd
dachten macrobioten vitamine B12
uit zeewier te kunnen halen, een veel
gebruikt ingrediënt in de macrobiotische
keuken. Onderzoek van de Wageningen
Universiteit, eind jaren 80, toonde echter
aan dat dit om een niet-bruikbare
variant van vitamine B12 gaat.
Hierdoor liepen met name macrobiotisch
gevoede kinderen tekorten op.
Geschrokken van deze uitkomst hebben
veel macrobioten destijds hun voeding
aangepast met meer zuivel, vlees en
vette vis, zodat deze nu volwaardiger is.

Inmiddels is
macrobiotische
voeding
volwaardiger
Ik heb een bakje edamameboontjes gekocht, maar nu heb ik
een raar trekkerig gevoel in mijn
mond. Hoe kan dat?
Dat komt door de natuurlijk gifstof
lectine, aanwezig in alle peulvruchten,
dus ook in sojabonen. Voldoende
verhitting maakt de lectine onschadelijk.
Maar veel (verse) snack-sojabonen in
de supermarkt worden verkocht als
‘geschikt om direct te eten’, terwijl ze
nauwelijks verhit zijn. Onderzoek van
Volkskrantjournalist Loethe Olthuis
liet zien dat de sojabonen van Jumbo
zelfs rauw zijn, en Plus en Albert Heijn
hun sojabonen alleen blancheren:
maximaal 90 seconden bij 96 tot 98
graden Celsius. Volgens professor Jaap
Seidell is blancheren veel te kort om
de lectine onschadelijk te maken. Het

Voedingscentrum adviseert in ieder geval
om de sojabonen thuis nog minstens 6
tot 8 minuten te koken.
Teveel lectine is giftig. Hoe kan het
dat die bonen gewoon te koop zijn?
Volgens de supermarkten en de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
voldoen verse sojabonen aan ‘alle
microbiologische en wettelijke eisen.’
Maar dat zegt weinig, omdat er
helemaal geen eisen zijn voor de
hoeveelheid lectine in peulvruchten.
Na onderzoek bleek er in de verse
sojabonen van Albert Heijn 9 mg lectine
per 100 gram bonen te zitten. Veel of
weinig? Daar is niets over te zeggen,
zolang er geen ‘drempelwaarde’ is
vastgesteld: de minimum hoeveelheid
lectine die een mens binnen mag krijgen
zonder gezondheidsproblemen te krijgen.
Hoeveel zeewier moet ik eten
om van die gezonde vis-vetzuren
binnen te krijgen?
Om te beginnen: het is niet verstandig
heel veel zeewier te eten, je kunt jezelf
dan vergiftigen met teveel jodium.
Bepaalde algen (die uit kweek komen),
bevatten grote hoeveelheden van de
gezonde omega-3 vetzuren DHA en EPA.
Beperk je dus tot supplementen met
deze algen als je extra omega-3 vetzuren
denkt nodig te hebben. Overigens kun
je ook voldoende omega-3 vetzuren
uit voedingsmiddelen als walnoten,
lijnzaad(olie) of koolzaadolie halen.

TEKST: DANIELLE OOTEMAN

AYURVEDA
“WETENSCHAP
VAN HET LEVEN”
Op 19-jarige leeftijd werd ik ziek, belandde in het
ziekenhuis. Vanaf toen stond mijn leven op zijn
kop. Na maanden van onderzoeken vertelde mijn
arts mij dat ze niet wisten wat ik voor aandoening
had en ze niets meer voor mij konden betekenen.
Ongelofelijk, maar achteraf is dat het beste wat mij
ooit is overkomen. Mijn zoektocht naar gezondheid
hervatte ik in de complementaire (alternatieve)
geneeskunde en ik kwam uit bij een Ayurvedisch
arts. Vanaf toen speelde Ayurveda een grote rol
in mijn leven en inmiddels ook in mijn praktijk.
Graag deel ik mijn passie voor Ayurveda. Met de
kortingscode kun je mijn ‘favourites’ bestellen!
AYURVEDA
Ayurveda is al meer dan 5000 jaar de levenswijze,
geneeswijze en filosofie van India. Het begrip “ayurveda”
komt uit het Sanskriet en is een combinatie van “ayur”
wat “leven” betekent en “veda” wat “wetenschap”
of “kennis” betekent. De Ayurveda beschouwt een
persoon als een geheel en richt zich op het in evenwicht
brengen van lichaam en geest. De Ayurvedische kennis
laat zien dat er een duidelijke verband bestaat tussen
alle elementen van het lichaam, waaronder de huid, en
de verschillende vitale processen die zich in het lichaam
afspelen: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. De
Ayurveda ziet de mens in drie types (dosha’s: Vata, Pitta
en Kapha. Wij bezitten allemaal deze drie dosha’s maar
het zijn er vaak één of twee die de boventoon voeren.

Danielle Ooteman (1971), eigenaresse van Studio Natuurzuiver, is specialist op het gebied van 100% natuurlijke huidverzorging, voeding en leefstijl. Zij helpt je om een natuurlijke
bewuste leefstijl te ontwikkelen en aandacht aan jezelf te
geven middels wellness behandelingen en beauty/food/
health coaching. Ontspanning, welbehagen, biologische
100% natuurlijke producten, aandacht en eerlijkheid zijn de
speerpunten van Danielle en haar praktijk.
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DOSHA’S
Vata (lucht, ether) heeft een ranke, lichte lichaamsbouw,
droog-krullend haar, een droge ruwe koele huid met
aanleg voor rimpeltjes. Spreekt snel en veel, werkt snel
en is zeer initiatiefrijk. Reageert nerveus en is twijfelachtig
bij stress. Heeft een onregelmatige behoefte aan eten,
beweegt snel en heeft een hekel aan koud weer en aan
wind. Dit type heeft behoefte aan warmte, ontspanning
en regelmaat. Qua voeding is het verstandig om geen
maaltijden over te slaan en te kiezen voor warm eten
dat rijk is aan natuurlijke oliën. Soepen, warme groenten,
zoete en zachte vruchten werken aardend en
verwarmend op de rusteloze Vata spijsvertering. Koude
dranken, sla en rauw voedsel worden beter vermeden.

108 olie

natuurzuiver.

VPK synergie essentiële olie

VPK olieserum voor het gezicht

VPK body-massage olie

VPK thee

Tridosha facecleansing-cream

Lezers van Lekker Vega bestellen nu met 15% korting!
KORTINGSCODE: LAKSHMIAYURVEDA
www.namaste.lakshmiwinkel.nl

Bij geboorte zijn de
dosha’s in balans
Pitta (vuur) heeft een middelmatige lichaamsbouw, blondrood-grijs haar en is snel kaal. Heeft een gevoelige- dunnewarme huid met aanleg voor couperose, spreekt scherp en
goed, werkt middelsnel en is precies. Reageert kwaad en
geïrriteerd bij stress. Heeft een sterke behoefte aan eten,
beweegt exact en zeker en heeft een hekel aan warm vochtig
weer. Dit type heeft behoefte aan koelte en kalmering. Qua
voeding is het verstandig om geen scherp, vet en te gekruid
eten te nuttigen, de vlam slaat dan letterlijk in de Pitta pan. De
hittepetit raakt lichamelijk en mentaal ‘oververhit’ en reageert
dan ook zeer geprikkeld tot agressief. Verkoelende voeding
(groene (blad) groenten, zoete vruchten, kruiden, koude
dranken zijn de beste remedie om het vuur getemd te houden.
Alcohol en rood vlees zo min mogelijk!
Kapha (water, aarde) heeft een zware krachtige lichaamsbouw, dik-vet haar, dikke-vette-zachte-gladde huid, spreekt
afgewogen en langzaam, werkt rustig en geduldig, bij stress is
de Kapha type niet snel uit evenwicht, stabiele emotionele eter,
beweegt langzaam en heeft een hekel aan vochtig weer. Dit
type heeft behoefte aan stimulans en prikkeling. Qua voeding
heeft de Kapha vaak aan twee maaltijden per dag voldoende.
Door de trage stofwisseling heeft men minder behoefte aan
eten, maar overgewicht ligt wel op de loer bij dit type. Lichte,
droge, verwarmende voeding met voldoende groente en
rauwkost werkt stimulerend op de trage spijsvertering.
Chocolade, koek, gebak zijn favoriet bij de kapha maar zijn zeer
af te raden, net zoals noten en vette zuivel geen goed idee zijn.

HOLISTISCH
Wat mij bijzonder aanspreekt aan Ayurveda is de brede
holistische visie. De Ayurveda vertrouwt daarbij op het eigen
herstellend vermogen van de mens. Voeding is als ‘medicijn’ in
de Ayurveda, een (h)eerlijke vegetarische keuken met zalige
recepten die supergezond én lekker zijn.

De belangrijkste algemene voedingstips zijn:
• Dagelijks op regelmatige tijden drie verse maaltijden
nemen.
• De lunch is de grootste maaltijd van de dag; ontbijt de
kleinste.
• Water warm drinken, met regelmaat kleine slokjes
warm water.
• Warm eten: altijd vers, uit eigen streek.
• Vooral voedsel eten dat de hoogste dosha’s kalmeert.
• Geen alcohol en/of koffie.
• Voorzie iedere maaltijd van de zes smaken: Zoet, zuur,
zout, bitter, scherp, wrang.
Bekende kruiden uit de ayurveda die tegenwoordig ook buiten die traditie ingang vinden als voedingssupplementen zijn
onder meer de adaptogenen ashwagandha en tulsi (holy basil).
Naast deze voedingsfilosofie vinden bepaalde vormen van
meditatie, yoga, en abhya massage hun oorsprong in de
Ayurveda. Dit pallet biedt ‘easy healthy living’ voor mij, een
levensstijl die een leven lang vol te houden is en vitaliteit en
schoonheid geeft. Ayurveda draag ik in mijn hart en ik voel mij
gezegend dat ik ook in mijn praktijk mijn cliënten mag
onderdompelen in deze práchtige oude wijsheid.
Namasté
Daan Ooteman
www.studionatuurzuiver.nl
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Lekker vega online:

het kookeiland.

INHOUD
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DE SMAAKMAKER
Peter van Berckel
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COVERRECEPT
Lekker Vega

44

LEKKER VEGA.
ONLINE
Japanse Vegan Ramen

LEKKER VEGA
MÉÉR DAN EEN MAGAZINE

Omdat we je alles willen vertellen over lekker vegetarisch eten zet Lekker Vega vanaf nu de kookstudio centraal.
De beste foodvloggers en –bloggers komen in onze studio te gast. Je volgt ons op de voet via ons youtube kanaal.
Iedere twee weken kun je in de kookshow kennis maken met een bekende foodvlogger of -blogger.
Talloze handig tips en tricks passeren de revue, maar in de opnames van het aansluitende interview
leer je de gast pas écht kennen. Randy Hereman presenteert de show en interviewt onze gasten.
In het magazine Lekker Vega vragen we nog verder door.
De show, interviews, recepten en receptenfilmpjes vind je op www.lekkervega.nl
Geef je op voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven!
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TEKST: FLORIS DE GRAAD
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TSUKÉMONO
Tsukémono-een Japanse verzamelnaam voor
gefermenteerde groentes én de titel van het prachtig
vormgeven boek over fermenteren van Peter van Berckel.
Een gesprek met een fermentatie-pionier.
‘Fermenteren zit in mijn genen. Mijn voorvaderen waren
fermenterende jeneverdestilleerders en bierbrouwers.
De familie Van Berckel was vanaf 1700 eigenaar van
Bierbrouwerij de gekroonde P in Delft.’ Aangeboren of
niet, Peter heeft zijn eigen weg naar de mysterieuze wereld
van de fermentatie afgelegd. Als manager bij Natudis
(groothandel en winkelketen in biologische producten)
verzorgde hij kookdemo’s om de producten uit de winkel
beter aan de man te kunnen brengen. Na een poosje
‘scharrelkok’ geweest te zijn koos hij voor gerichtere scholing
in de het koken met natuurvoeding. En zo is Peter nu, na
zeven jaren van oefenen en experimenteren een autoriteit
op het gebied van fermenteren geworden.

Miso heeft zich gedurende
honderden jaren tot in de
perfectie ontwikkeld
ALCHEMIE
Met evenveel recht zou je Peter een alchemist kunnen
noemen. ‘Door fermenteren wordt voeding meer dan het
oorspronkelijk was. Door micro-organismen en enzymen
worden er nieuwe stoffen aangemaakt’. Natuurlijk vormt zich
tijdens de fermentatie geen compleet nieuwe materie, maar
er ontstaan wel B-vitamines, het gevreesde fytinezuur wordt
afgebroken en vitamine C blijft beter bewaard.
‘Fermenteren past uitstekend bij natuurvoeding. Het is
hypergezond en de kwalitatief hoogwaardige ingrediënten
kun je er uitstekend mee bewaren. Daarbij is het een
prachtige manier om zelf met vitale voeding bezig te zijn.
De tijd is er rijp voor, het past helemaal in het beeld van
de revival van de groentetuin en de trend om weer zelf
te gaan koken’. Hoewel er overal ter wereld al honderden
jaren gefermenteerd wordt, is deze kunst in Japan technisch
geperfectioneerd. Waar technische perfectie in de Westerse
samenleving betekent dat het proces gestandaardiseerd wordt
en alle aspecten onder controle worden gehouden, betekent
dit in Japan vooral: met volle aandacht vanuit het hart.

MISO
Koning van de fermentatie is zonder meer de miso: gefermenteerde sojasaus. Miso is onmisbaar in de Japanse keuken
en kent een lange aan regels gebonden traditie. Verschillende
maatschappelijke standen hadden hun eigen soort miso.
Overigens gebruikt men in Japan uitsluitend gefermenteerde
soja. Omdat in Azië ook geen sojamelk gedronken wordt,
heeft het debat over de gezondheidseffecten van soja maar
in geringe mate betrekking op de Japanse consumptiewijze.
Voor zijn eigen gemaakte miso gebruikt Peter overigens
haver of Nederlandse lupine: een peulvrucht die net als soja
37% eiwitten bevat.
De miso neemt een centrale plaats in op het Japanse menu
dat van oorsprong grotendeels plantaardig was, aangevuld
met vis. De koe is geen Japans dier. Rijst en gerst vormden
de basis. Bij het ontbijt wordt umeboshi gegeten: een
gepekelde onrijpe pruim. De wrange smaak roept een
samentrekkende beweging op die een effect teweeg brengt
dat wat lijkt op koffie: het stimuleert en maakt wakker. De
typische Japanse maaltijd bestaat verder uit rijst, misosoep
en een groentepickle. De miso, die soms wel twee jaar heeft
gefermenteerd, zou hierin een zuiverende werking hebben
en je vitaal en gezond houden. Het zou zelfs minder vatbaar
maken voor de gevolgen van radio-activiteit en verklaren
waarom sommige slachtoffers van de atoombommen
op Hiroshima en Nagasaki toch een hoge leeftijd konden
bereiken. Belangrijk is wel dat het om niet gepasteuriseerde
miso gaat.
Hoewel gepasteuriseerde miso nog steeds een mooi
product kan zijn, voldoet het in minder mate aan het
belangrijkste criterium: vitale voeding. Goede miso mag dan
een onmisbaar zijn, een maaltijd is meer dan een opsomming
van ingrediënten. Maar wie zijn eten bereid met het
enthousiasme van Peter krijgt sowieso vitale voeding.
FERMENTATIEWORKSHOPS.
Wil je zelf aan de slag met fermenteren? Peter van Berckel
geeft workshops waarin je in een aantal uren zelf leert met
deze technieken aan de slag te gaan. De workshop geeft je
tevens het zelfvertrouwen om veilig met micro-organismen
om te gaan. Verwonder je over de smaaktransformaties die
in het proces ontstaan. In zijn fermentatielaboratorium in
Amersfoort of op locatie geeft Peter diverse workshops.
Meer informatie is te vinden op
www.petervanberckel.nl.
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Kies je smaakmakers
SOJASAUS: SHOYU EN TAMARI
In Nederland zijn we al lang bekend met ketjap. Dat
is de Indonesische variant van sojasaus, waar altijd
suiker aan toegevoegd is. Het waren Hollandse
kooplui die in de 17e eeuw in Nagasaki als eersten
Japanse sojasaus exporteerden naar Europa. De
traditioneel gebrouwen Japanse varianten zijn
meestal ongezoet en dun van consistentie. Sojasaus
is de belangrijkste smaakmaker in de Japanse keuken:
‘door sojasaus wordt het eten opnieuw geschapen’.
Shoyu en tamari zijn met koji gefermenteerde zoute
sojasauzen met veel umami. Shoyu is een milde
saus bereid uit soja, geroosterde tarwe, zeezout en
koji. Shoyu dringt niet zozeer zijn aroma op, maar
accentueert en versterkt de smaak van gerechten.
Tamari wordt geheel van soja gemaakt en is krachtig
van smaak. In het algemeen geldt: tamari kan mee
verhit worden in gerechten en de delicatere shoyu
wordt meestal aan het eind van een bereiding
gebruikt. Het fermentatieproces van traditionele
sauzen duurt zes tot achttien maanden in enorme
cederhouten vaten.
Goedkope sojasauzen zijn binnen een paar dagen
kunstmatig geproduceerd vanuit gehydroliseerd
sojaeiwit, zoutzuur en suikers om de chemische
reactie op gang te krijgen. In een toko zag ik een
flesje ‘naturally brewed’ shoyu staan met o.a. de
toevoegingen E640, E631, E627, E211, E150c en
een kunstmatig aroma. Welke kwaliteit kies jij?
MISO
Miso is een gefermenteerd mengsel van sojabonen,
zout en soms een graanvariant, zoals gerst of rijst.
Letterlijk betekent miso ‘bron van smaak’. Het heeft
een aromatische, gelaagde smaak en geur, met soms
zelfs een diepe aardse smaak. De productiemethode
is al meer dan 2500 jaar bekend in China en wordt
in Japan al 1400 jaar toegepast. Het is een zeer
verfijnde en ambachtelijke kunst en vergelijkbaar met
de Europese kaas- en wijnbereiding. Deze pasta is
fermentatiemagie van het hoogste niveau, aan het
werk gezet door de koji-schimmel. Miso is een van
de belangrijkste basisingrediënten in de Japanse
keuken. Het wordt daar iedere dag gebruikt, o.a.
voor de misosoep. Er bestaan vele soorten miso, van
donker tot licht van kleur en van zout tot mild zoet.
Het fermentatieproces duurt van zes weken tot wel
drie jaar. Shiro-miso, ofwel witte miso met rijst, is
licht en zoet en is geschikt voor pickles en dressings.
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UMEBOSHI
Ume is met niets te vergelijken, ume is ume … Vraag
je het een Japanner dan krijg je als antwoord: ‘Het
is geen pruim, noch een abrikoos, maar een ume’.
Het woord boshi is afgeleid van het werkwoord
hosu, wat drogen betekent. De ume wordt niet vers
gegeten. Ze worden in juni onrijp geoogst van de
Prunus mume-boom en met zout in vaten gepickled.
Het zout onttrekt vocht aan de steenvruchten en
ze worden twee maanden samen met shisoblad in
deze pekel gefermenteerd. De rode shiso geeft de
karakteristieke magentakleur af.
De wrange, zure en zoute smaakt wekt en activeert
je hele systeem. ‘Als je ’s-ochtends ume gebruikt, ben
je de hele dag beschermd tegen boze geesten.’
Umeboshi was in de middeleeuwen alleen bestemd
voor de samurai-ridders. Ze gebruikten ume als
preventie voor ziekten en als krachtvoeding om lange
marsen vol te houden. In de Japanse geneeskunde
wordt ume gebruikt om vermoeidheid te bestrijden,
om drinkwater te zuiveren en als ondersteuning bij
ziektes als voedselvergiftiging, tyfus en dysenterie.
Om deze reden wordt ume traditioneel in sushi
gebruikt. Niet alleen vanwege de heerlijke smaak,
maar ook om voedselbederf te vertragen. Ume-pasta
is het ontpitte, gepureerde vruchtvlees. Ume-su,
ofwel ume-azijn is het pekelvocht.
SU – AZIJN
Rijstazijn wordt gebruikt om voedsel te
aromatiseren en te conserveren. De zuurgraad
werkt als een alternatief voor zout, wat dan in
lagere hoeveelheden toegevoegd kan worden. Mijn
voorkeur voor een goede rijstazijn gaat uit naar
genmai-su. Het wordt gemaakt van zilvervliesrijst en
koji, waar saké van wordt gebrouwen. Vervolgens
wordt de alcohol door azijnzuurbacteriën omgezet
in een aromatische, milde azijn van hoge kwaliteit.
Deze soort rijpt zes tot tien maanden in grote
aardewerken vaten. Gebruik als alternatief cider- of
witte wijnazijn, maar bedenk dat deze de zachte
subtiliteit van rijstazijn mist.
GEMBER - shōga
In de Japanse keuken wordt alleen de verse wortel
gebruikt. Bekend zijn de gari gemberpickles die altijd
bij sushi geserveerd worden. Om te picklen wordt
bij voorkeur jonge stemgember gebruikt. Deze is
sappig en mild van smaak, nog niet vezelig, de schil
is dun en het geeft een mooie roze kleur af.

TEKST: PETER VAN BERCKEL

MOSTERD
Van het bruine zaad van de Japanse mosterdplant
wordt hete karashi gemaakt: het wordt in een
suribachi-vijzel tot poeder gevijzeld, met wat
water aangelengd en wordt direct gebruikt om te
voorkomen dat er smaak verloren gaat. Gebruik als
alternatief een niet te zure ongezoete Europese
mosterd, of mosterdzaad. Mosterd heeft een
conserverende werking.
SHISO - Perilla frutescens
Dit kruid is familie van de munt. Je komt het ook
tegen onder een wonderlijke naam die iedere
veganist in de gordijnen jaagt: ‘beefsteak plant’,
vanwege de magentarode bloedkleur. De smaak is
een mix van anijs, tijm, basilicum en steenvrucht. Je
snapt haast niet waarom deze plant bij ons relatief
onbekend is. Het is verkrijgbaar als vacuümverpakt
gepickled blad. Verse shiso is niet altijd verkrijgbaar,
maar je kunt het zelf kweken.
SHIITAKÉ-PADDENSTOEL
Shiitaké is de bekendste en meest gebruikte
paddenstoelensoort in Japan. Deze is een vlezige
paddenstoel die op eikenstammetjes groeit
in bergachtige en bosrijke gebieden. Shiitaké
wordt twee keer per jaar handmatig geoogst
en vervolgens 24 uur in de zon gedroogd. De
paddenstoel is een rijke bron van umami, vooral
als ze in gedroogde vorm wordt gebruikt. Als de
paddenstoel vijf tot tien uur in koud water op een
koele plek geweekt wordt, komt die umamismaak
optimaal tot zijn recht. Het wordt gebruikt om
de smaak van (dashi)bouillon te
versterken. Donko is de beste
kwaliteit en heeft een dikke,
gesloten kap. Als alternatief kun
je gedroogd eekhoorntjesbrood
gebruiken.

kookeiland.

SESAMZAAD - goma
Zowel wit (shiro goma) als zwart (kuro goma)
sesamzaad wordt veel toegepast in de Japanse
keuken. Rooster het zaad voorzichtig in een droge
koekenpan tot het licht kleurt en de geur vrijkomt. De
scheidslijn tussen goed roosteren en bitter verpesten
is flinterdun.
KOMBU (KELP)
Kombu is een bruinwier die verdieping in smaak
geeft door de natuurlijk aanwezige glutamaten
(umami) en het is rijk aan mineralen (o.a. jodium) en
sporenelementen. Dit wier kan langer dan tien meter
worden en groeit in onderwaterbossen. Kombu wordt
ook wel het vegetarisch soepbeen genoemd en is de
basis van dashibouillon. Was of spoel kombu voor
het gebruik niet, want juist de oppervlakte bevat
veel smaak. Een gebruikte strip kombu kan gedroogd
en opnieuw gebruikt worden. Een paar centimeter
kombu meegekookt met peulvruchten en granen
verbetert de smaak, verkort de kooktijd en maakt ze
beter verteerbaar. Een strip geweekte en dus zachte
kombu wordt ook gebruikt als dekblad om pickles
onder de pekelvloeistof te houden, het voegt dan
tevens smaak toe.
PICKLE PERS
De pickle-pers is het hulpmiddel dat gebruikt wordt
om tsukémono te maken. Traditioneel werd er in
Japan gepickled in houten vaatjes met een drukplank,
een verzwaring van stenen en een deksel.De essentie
van de pickle-pers is dat de hoge druk op gezouten
voedsel het proces van chemische en fysieke
verandering van groente flink versnelt. Groenten die
gemengd worden met zout of een zoute
vloeistof zoals sojasaus worden in de
kom gedaan, de deksel wordt erop
gezet, vervolgens aangedraaid en
de pers doet het werk voor
je. De pers wordt bij voorkeur
voor minimaal de helft gevuld,
zodat er voldoende druk kan
ontstaan tijdens het proces.
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KOMKOMMER-WAKAMÉ-PICKLE
Deze salade met een azijndressing (su) is een Japanse
klassieker.
BEREIDINGSTIJD: 15 MINUTEN
WACHTTIJD: 45 MINUTEN IN DE PICKLE-PERS
HOUDBAARHEID: 2 - 3 DAGEN IN DE KOELING
• 1 komkommer
• zeezout (2% van het groentegewicht)
• ½ eetlepel sesamzaad
• 1 eetlepel instant wakamé-zeewier
• 1 mandarijn
• 2 eetlepels rijstazijn (genmai-su)
• 3 eetlepels mirin
• scheutje geroosterde sesamolie
Weeg de komkommer en bereken de hoeveelheid zout.
Schaaf de komkommer op een mandoline in dunne plakjes.
Doe de plakjes in een kom, strooi het zout erover en kneed
de groente shio momi zodat de celstructuur kneust.
Doe de komkommer met het pekelvocht in de pickle-pers.
Zet de deksel op de pers en laat 45 minuten onder druk
op kamertemperatuur picklen.
Rooster ondertussen het sesamzaad in een droge
koekenpan tot het begint te geuren. Week de wakamé 5
minuten in een beetje koud water. Pel de mandarijn en
verdeel deze in partjes.
Laat de komkommer en wakamé in een vergiet uitlekken en
knijp er zo veel mogelijk vocht uit. Meng in een serveerkom
de rijstazijn, mirin en sesamolie door de groenten. Garneer
met de partjes mandarijn en het geroosterde sesamzaad.
TSUKÉMONO
In dit boek leer je om op een eenvoudige en snelle
manier groente-pickles te maken. Je kunt kiezen uit
meer dan vijftig - veelal vegan – traditionele Japanse
recepten en pickles uit de westerse keuken.
Tsukémono, Peter van Berckel, 200 pagina’s, Rineke
Dijkinga Books, 28,95 euro.
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TSUKÉMONO

TSUKÉMONO
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ZOETZURE RETTICH EN APPEL-PICKLE
Daikon is de Japanse naam voor de grote, lange witte
wortel die wij rettich noemen. Rauw heeft het een pikante,
mosterdachtige smaak die vergelijkbaar is met radijs. Schil
de rettich niet. Boen de wortel met een groenteborstel
schoon en schrap eventuele lelijke plekjes weg. De schil
heeft veel smaak en zorgt voor een knapperige pickle.
BEREIDINGSTIJD: 30 MINUTEN
WACHTTIJD: 1 UUR IN DE PICKLE-PERS + 30
MINUTEN MARINEREN
HOUDBAARHEID: 1 WEEK IN DE KOELKAST
• 3 eetlepels rijstazijn (genmai-su)
• ½ eetlepel sojasaus (shoyu)
• 1 eetlepel zoet (gerstemoutstroop)
• 50 ml water
• 2-3 repen citroenschil
• 2½ cm kombu
• 250 gram rettich (daikon)
• 5 gram zeezout (2% van het groentegewicht)
• 1 theelepel sesamzaad
• 1 kleine zure (rode) appel
Meng voor de marinade de rijstazijn, sojasaus, gerstemoutstroop, water en citroenschil in een kom. Voeg de kombu
toe en laat 15 minuten weken. Boen de rettich met een
groenteborstel af en snijd deze hangetsu: in de lengte
doormidden en vervolgens in dunne halve maantjes.

Doe de rettichplakjes met ruim de helft van het zout in de
pickle-pers en meng. Zet de deksel op de pers en laat een
uur onder druk op kamertemperatuur picklen.
Rooster intussen in een droge koekenpan de sesamzaadjes
tot ze gaan geuren. Laat ze afkoelen en maal ze grof
in een (suribachi-)vijzel. Verdeel de appel met schil in
vieren, verwijder het klokhuis en snijd de partjes op de
groentemandoline in zeer dunne plakjes.
Doe de appelplakjes samen met de rest van het zout
in een kom en meng voorzichtig met de hand. Laat 10
minuten op kamertemperatuur ‘zweten’. Dit heet shio
furi. Laat de rettich en appel in een vergiet uitlekken.
Schep beide door de marinade en leg het stukje
kombu erbovenop. Marineer minimaal 30 minuten op
kamertemperatuur.
Neem voor het serveren de appel en rettich uit de
marinade en laat ze in een vergiet uitlekken. Doe de pickle
in een serveerkom en garneer met het sesamzaad.
TIP: De marinade kun je binnen een week nog een keer
opnieuw gebruiken. Zeef hiervoor de marinade, kook deze
1 minuut en laat afkoelen. Doe de marinade in een schone
glazen pot en voeg een paar druppels citroensap toe.
Droog de kombu en gebruik deze opnieuw in een ander
recept.
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Vegetarisch Japans
Oftewel: Eet smakelijk!
Geniet van dit vegetarische
Japanse menu.

Okonomiyaki (hartige pannenkoek)
BEREIDINGSTIJD: CA. 30 MIN.
INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 eieren
50 g bloem gezeefd
1 el dikke zoete sojasaus
30 g verse gember geschild en geraspt
125 g Chinese kool schoongemaakt
en in dunne reepjes
125 g taugé
2 lente-uitjes in dunne ringetjes
1 teentje knoflook geperst
1 winterwortel schoongemaakt en grof geraspt
zout en peper
rijstolie
furikake (Japans strooisel) of seseamzaadjes
Japanse mayonaise
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BEREIDINGSWIJZE
Klop met een garde de eieren in een kom los. Voeg de
bloem toe en klop met de garde tot een glad beslag.
Voeg de sojasaus, de gember, de Chinese kool, de taugé, de
lente-ui, de knoflook en de wortel toe en roer door het
beslag. Breng het beslag op smaak met peper.
Verhit een scheutje rijstolie in een koekenpan. Schenk de
helft van het beslag in de pan en bak de omelet aan beide
kanten gaar en goudbruin. Herhaal met het overige beslag
zodat je 2 pannenkoeken hebt.
Garneer de pannenkoeken met de furikake of
sesamzaadjes en de Japanse mayonaise.

Receptuur & foodstyling: Jacqueline Sluijter Foto’s: Willem van Santen Styling: Femke van Waveren
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Gegrilde miso-aubergines met
zoetzure rettich
BEREIDINGSTIJD: CA. 50 MIN.
INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN
• 30 ml rijstwijn
• 30 ml saké
• 65 g witte misopasta
• 25 g fijne kristalsuiker
• 5 baby-aubergines
• sesamolie
• zout
Voor de zoetzure rettich
• 5 el rijstazijn
• 1 el fijne kristalsuiker
• 1 grote rettich in dunne slierten
• sesamzaadjes
• 1 lente-uitje in dunne ringen
• gekookte witte rijst om te serveren
• bakpapier
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BEREIDINGSWIJZE
Breng voor de zoetzure rettich de azijn, de suiker en 30
ml water in een steelpan aan de kook. Giet het mengsel
over de rettich en laat ca. 30 minuten staan.
Verwarm de oven voor (elektrisch: 200°C / hetelucht:
175°C). Meng de rijstwijn, de saké, de misopasta en de
suiker tot een marinade. Snijd de aubergines in de lengte
doormidden. Bestrijk de aubergines met wat sesamolie en
bestrooi met een snufje zout.
Verhit een grillpan op middelhoog vuur. Gril de aubergines
met de snijkant naar beneden 2-4 minuten tot ze bruin
beginnen te kleuren. Leg de aubergines op een met
bakpapier beklede bakplaat met de snijkant naar boven.
Smeer de aubergine in met de misomarinade en bak ca.
25 minuten in de oven. Bestrijk de aubergines halverwege
de baktijd nogmaals met de misomarinade. Garneer de
aubergines met de sesamzaadjes en de lente-ui. Serveer
met de zoetzure rettich en eventueel gekookte witte rijst.
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Japannsu
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Fluffy cheesecake met rood fruit
BEREIDINGSTIJD: CA. 20 MIN. + 1 UUR EN 15
MIN. WACHTTIJD
INGREDIËNTEN VOOR 4-6 PERSONEN
Voor de cheesecake
• 50 g + extra boter
• 100 ml slagroom
• 250 g roomkaas
• ½ citroen schil geraspt
• 1 tl vanille-extract
• 1 el saké
• ¼ tl zout
• 7 eieren gesplitst
• 70 g bloem
• 20 g maïzena
• 150 g fijne suiker
• poedersuiker om te garneren
• vers fruit naar keuze
• springvorm (ca. 20 cm Ø)
• bakpapier
• aluminiumfolie

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor (elektrisch: 160°C / hetelucht:
140°C). Zet een grote braadslee met een laag (ca. 5
cm) kokend water in de oven. Smeer de springvorm in
met boter en bekleed de bodem met bakpapier. Pak de
onderkant en de zijkanten van de springvorm goed in met
aluminiumfolie, zodat er geen water in de vorm kan lopen.
Verwarm 50 g boter en de slagroom in een steelpan op
laag vuur. Haal de pan van het vuur zodra de boter is
gesmolten. Laat het roommengsel afkoelen.
Klop de roomkaas, de citroenrasp, het vanille-extract, de
saké en het snufje zout in een kom tot een romige massa.
Voeg 7 eidooiers toe (bewaar de eiwitten) en klop nog
een paar minuten verder.
Voeg het afgekoelde roommengsel toe aan het
roomkaasmengsel. Spatel de bloem en de maïzena
erdoorheen en zorg dat het beslag mooi luchtig blijft.
Klop in een andere (vetvrije) kom de eiwitten met de
suiker tot zachte pieken. Klop de eiwitten niet te lang.
Spa-tel eerst een deel van het opgeklopte eiwit door het
beslag. Voeg, als het goed gemengd is, de rest erdoorheen.
Schep het beslag in de springvorm en zet de springvorm
in het waterbad. Zet het geheel in de oven en bak de
cheesecake ca. 1 uur en 15 minuten in de oven. Zet na
de baktijd de oven uit en zet de ovendeur op een kier.
Laat de cheesecake zo nog ca. 30 minuten staan. Haal
de cheesecake uit de oven en laat hem afkoelen op een
rooster. Bestuif de cheesecake met poedersuiker en
garneer met vers fruit.
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kookeiland.

Japannsu
vega me
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kookeiland.

Bekijk de aflevering op:
Kookshow-host Randy met Thera (l) en Tristan (r).

Fotografie: Colin Eusman
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Japanse Vegan Ramen
Dit recept voor een werkelijk heerlijke Japanse noedelsoep werd in de Lekker Vega Kookshow van 4 mei jl. gekookt door
Thera en Tristan, veganisten en ondernemend voor een betere wereld (zie ook www.vetjebol.nl). "Vorig jaar zijn we
voor langere tijd op reis geweest en hebben we onder andere Japan bezocht. Daar hebben we meerdere keren een vegan
variant op Japanse ramen gegeten. Omdat we sindsdien gek zijn op deze noedelsoep besloten we het zelf te maken.
En dat is met dit recept aardig gelukt!"

INGREDIËNTEN
VOOR 2 PERSONEN
Gebruik zoveel mogelijk de biologische variant
voor nóg meer smaak.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 liter water
1 kruidenbouillonblokje
4 eetlepels sojasaus
Stukje gember (4cm)
3 teentjes knoflook
Half blok tofu (250 gram)
1 broccoli
Paar handjes taugé
Ramen noodles (270 gram)
250 gram kastanjechampignons
1 stengel bos- of lenteui
2 eetlepels sesamolie (échte; niet de
gewone olie met sesam-geurtje)
Zonnebloemolie
Half vel nori (zeewier)

BEREIDINGSWIJZE
BEREIDINGSTIJD: 45 MIN
Maak de bouillon met behulp van het water en het
kruidenbouillonblokje. Snij de kastanjechampignons in
kwartjes. Doe wat sesamolie in een soeppan en bak de
kastanjechampignons aan op laag vuur totdat ze bruin
zijn. Haal ze nu met een lepel uit de pan en leg apart. Laat
zoveel mogelijk van de sesamolie achter, zodat de bouillon
meer smaak krijgt. Voeg aan dezelfde pan nu het water toe
en breng aan de kook.
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Pel de knoflook en schil de gember en snij beide in grove
stukken, zodat je die weer makkelijk uit de pan kunt
halen. Voeg deze toe aan de pan met kokend water. Laat
minimaal 15 minuten pruttelen op laag vuur. Hoe langer
hoe beter, want dan geven de knoflook en gember meer
smaak af.
Haal aan het einde van de 'prutteltijd' de gember en
knoflook er uit en voeg daarna het kruidenblokje en de
sojasaus toe. Goed roeren totdat beide zijn opgelost.
Snij nu de tofu in dunne plakken en wrijf in met wat
peper en zout. Verhit een laagje zonnebloemolie in een
koekenpan en bak de tofu aan beide kanten goudbruin.
Snij de broccoli in roosjes en kook of stoom deze beetgaar.
Snij de bos- of lenteui in ringetjes, het nori-blad in kleine
vierkante velletjes en leg de taugé vast klaar.
Kook de vegan ramen noodles volgens de verpakking en
spoel af met koud water.
Afronden en serveren: Serveer in grote kommen en doe
in iedere kom een hand ramen noodles. Giet er bouillon
bij totdat de noodles onder water staan.
Voeg nu de toppings toe: Een klein handje taugé, een paar
velletjes nori, een paar plakjes tofu, een paar eetlepels
kastanjechampignons en als laatste de bosui-ringetjes.

itadakimasu!
NOG EVEN NATAFELEN?
Behalve lekker koken, kunnen ze mooie verhalen vertellen,
zoals bijvoorbeeld over hun laatste culinaire reis. Kijk op
www.lekkervega.nl. Geniet ervan!

Fotografie: Colin Eusman

THERA & TRISTAN

kookeiland.

Bekijk de aflevering op:
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keurmerkproducten.

KEURMERK.
Het wordt steeds makkelijker om in de supermarkt een bewuste vegetarische keuze te maken.
De Vegetariërsbond keurde deze veelal nieuwe producten goed. Binnenkort liggen ze ook met het
V-label in het schap. Er zijn nu in Nederland al meer dan 1000 producten met het V-label verkrijgbaar!

SNACKS
Mc Donalds homestyle crispy chicken sweet honey mustard
NewForrest Buitenhuis Vega Mix		
Topking Vlammetjes vegan
Jos Poell Krokantje cupjes vegan
Jos Poell Suikerschelpen vegan
Jos Poell Toast Olijf vegan
Jos Poell Toast Ovaal vegan
KAAS
Brandrood
Cono-beemster
Fryske
Lildl Geitenkaas jong
Lidl Geitenkaas belegen

46 | ZOMER 2019

Aldi Hete Ketel Champignonsoep
Unox runderstoofpotje
		
Unox stoofpotje met kip 		
Unox vegetarische ragout met kip
A.Vogel Vitamine D3 vegan
JAPANSE PRODUCTEN MET HET V-LABEL:
Honig- basis voor roerbakmie Teriyaki

TEKST: SYTSKE DE WAART

eerste hulp bij etiketten.

sporen van vis in
nori-vellen?
Op veel etiketten zie je een waarschuwing staan: ‘kan sporen
bevatten van ..’ of ‘geproduceerd in een fabriek waar ook …
wordt verwerkt’ . Deze waarschuwing geeft aan dat er risico
is dat het voedingsmiddel een allergeen bevat. Als je niet
echt allergisch bent voor dit ingrediënt, lees je hier over het
algemeen overheen. Maar de verpakking van nori (gedroogd
en geroosterd zeewier) geeft wel een heel bijzondere
waarschuwing: “van nature kan dit product sporen van vis,
week- en schaaldieren bevatten”. Hoezo?

ETIKET VOLDOET AAN DE WET
Omdat er allergische reacties zouden kunnen optreden
als er in een product kleine zeedieren zitten terwijl je ze
niet verwacht (deze nori wordt nota bene als veganistisch
aangeprezen), schrijft de warenwet voor dat er allergieinformatie op het etiket moet staan. En dat staat er dan ook
keurig: Van nature kan dit product sporen van vis, week- en
schaaldieren bevatten. Daarmee is dus voldaan aan de
allergenen-wetgeving.

NEP-VITAMINE B12
Plantaardige voedingsmiddelen als zeewier en lupine lijken
vitamine B12 te bevatten, maar dit is een niet-werkbare
vorm. Hier moet je dus niet op vertrouwen voor je B12voorziening. Werkzame vitamine B12 zit ‘van nature’ alleen
in dierlijke producten, en als je geen vlees of vis eet moet
je dit dus uit zuivel en eieren halen. Mensen die geen zuivel
en eieren gebruiken moeten een vitamine B12-supplement
slikken, of met B12 verrijkte producten in voldoende mate
moeten gebruiken zoals sojadrank met toegevoegde
vitamine B12 en calcium.

DUS, GEEN NORI ETEN ALS VEGETARIËR?
Fabrikanten gebruiken de formulering ‘kan sporen bevatten
van…’ meestal om zich in te dekken tegen claims. Het
betekent niet dat het allergeen ook echt in het product
zit. Maar dat er werkzame vitamine B12 aangetroffen
wordt in nori, is toch wel een aanwijzing. Kortom, je hebt
geen zekerheid dat de nori vegetarisch is, maar ook geen
zekerheid dat hij het niet is.

BIJ DE OOGST VAN ZEEWIER KOMT OOK VIS MEE
Nori lijkt in onderzoeken de uitzondering op de regel
te zijn dat plantaardige producten zoals zeewier alleen
niet-werkzame vitamine B12 bevatten. De verklaring
hiervoor is echter redelijk prozaïsch: bij het oogsten van het
zeewier worden kleine zeedieren (vis en kreeftachtigen)
mee gevangen. Deze worden samen met het zeewier
verpoederd, waarna er gelijk in de papierproductie norivellen van gemaakt worden. Zo komt de vis dus in de nori.
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toetje.

KIJK.
PROEF.
ERVAAR.
DOE.
NL SPOTS
FAVORIETE
BESTEMMINGEN

volgens Peter

VRAAG HET HELGA
HISTORIE
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Foto's: Unsplash

Peter Breedveld is journalist
op allerlei gebied
frontaalnaakt.nl
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toetje.

TEKST: PETER BREEDVELD

LEKKER VEGETARISCH
BIJ DE JAPANNER:
Amsterdam en Den Haag

volkse izakaya-hapjes, laat er op zijn
website weinig misverstand over bestaan
dat het voor vegetariërs en veganisten niets
kan doen.
Een andere favoriet, het dure Yamazato in
het Amsterdamse Okurahotel, serveert
wel een vegetarisch kaisekimenu dat
beslist de moeite waard is, met
seizoensgebonden groenten. Je moet er
diep voor in de buidel tasten, maar het is
echt heel erg goed.

Foto: tripadvisor

Yamazato heeft ook een uitmuntende
sushibar, echt kwaliteit zoals je die ook in
de beste sushirestaurants in Tokio krijgt,
maar voor vegetariërs zit er niet veel bij,
behalve de bekende nigiri sushi omelet en
de maki met komkommer of avocado. Naar
verluidt is het teppanyaki-restaurant van
Okura, Sazanka, wel geschikt voor
vegetariërs en veganisten.

Foto: Toko Ramen Iki

De Japanse keuken heeft vegetariërs van
oudsher heel veel te bieden, vanwege het
boeddhisme dat sinds de zesde eeuw een
zeer bepalende factor is geweest in de
Japanse cultuur. In Japan kun je daarom
alleen al bij veel boeddhistische tempels en
kloosters waanzinnig goed vegetarisch eten.
Niet alleen heeft Japan de lekkerste tofoe
(de zachte, delicate smaak is op geen enkele
manier te vergelijken met de tofu/tahoe die
je hier in Nederland kunt kopen), maar zelfs
de vellen die ontstaan bij het maken van
tofoe (te vergelijken met de vellen die
ontstaan bij het maken van pudding of
room) zijn een speciale delicatesse met een
werkelijk verrukkelijke smaak.
Daarnaast weten ze in Japan het
smakelijkste te halen uit de meest banale
groenten. Waar je het in veel Nederlandse
restaurants nog steeds moet doen met een
fantasieloze slamix, geraspte wortel of wat
droge schijfjes komkommer, verheug ik me
in Japan altijd op de ingelegde groenten die
je als bijgerecht krijgt bij bijvoorbeeld
tempura. Ook serveren ze in Japan
groenten die je hier in Nederland niet snel
krijgt. Eén van de lekkerste gerechten ooit
vind ik een stuk gegrilde bamboe, dat qua
structuur wel iets vlezigs heeft, en barst
van de smaak. Vaak zit er wat geschaafde
bonito op, je zou als vegetariër dus moeten
vragen die weg te laten, en niet veel meer
dan dat. Zá-lig.

Dat geldt voor de meeste sushirestaurants
in Nederland: weinig vegetarische opties,
terwijl ik in Japan toch interessante en
innovatieve vegetarische sushi heb gehad,
zoals ingelegde aubergine met wasabi en
sushi met tonburi ofwel ‘landkaviaar’
[gemaakt van Kochia zaden – red.].

Ik heb voor dit artikel wat gegoogeld naar
vegetarische sushi in Nederland, maar
vond niks dat ik durf aan te raden.
Ramenliefhebbers zijn beter af. Ramen, de
van oorsprong Chinese noedelsoep vol
In Nederland moet je wat beter zoeken
lekkernijen, is de laatste jaren enorm
naar vegetarische opties in Japanse
restaurants. Eén van mijn favorieten, Yama populair geworden en de ramenrestaurants
schieten als paddestoelen uit de grond. Ik
in Rotterdam, dat innovatieve gerechten
heb ramen in Tokio ontdekt en vond tussen
serveert die het midden houden tussen de
supersjieke klassieke kaiseki-keuken en de het Nederlandse aanbod maar weinig dat
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zelfs maar in de buurt komt van wat je in Tokio krijgt. Eén
restaurant sprong er tot nu toe uit en dat is Tokyo Ramen
Iki aan de Amsterdamse Vijzelstraat. Beetgare noedels in
een smakelijke bouillon en rijk gevuld met allerlei soorten
groenten. Er zijn zelfs twee vegetarische varianten.
Een heel aardig Japans restaurant is Issa aan de
Amsterdamse Stadionweg. Niet hemelbestormend, maar
eerlijk, authentiek Japans. Issa serveert prima vegetarische
tempura. Issa heeft ook een vegetarisch menu met onder
andere pompoen-tempura, aubergine met miso en
vegetarische dumplings.
Verder is het altijd wat zoeken in Nederland. In Amstelveen,
waar zowat alle Japanse expats in Nederland wonen, zijn
verschillende Japanse restaurantjes die heel sympathiek zijn,
maar vaak niet erg goed. Ik probeer er weleens één maar het
contact met de Japanse uitbaters is meestal leuker dan het
eten. Toch vind je in dit soort restaurantjes vaak vegetarische
gerechten die de chef van thuis kent, zoals vegetarische
curries (curries zijn de favoriet van zowat alle Japanners) of
gegrilde groentegerechten. Voorbeelden zijn Kokusai in de
Stadstuinen en Tanuki aan de Pieter Lastmanweg. Geen
hoogvliegers, wel heel erg gezellig.
Buiten Amsterdam zijn niet heel erg veel goede Japanse
restaurants, voor zover ik weet. De sushirestaurants zijn vaak
in handen van niet-Japanners en die mijd ik meestal, op een
enkele uitzondering na. Zo’n uitzondering is Oni aan de
Haagse Prinsenstraat, dat heel smakelijke Japanse gerechten
serveert, ook een paar van die typisch Amerikaanse variaties op
sushi zoals Califonia-rolls en zo en ik ken Japanners die meteen
Kill Bill op je gaan als je er zelfs maar over durft te beginnen,
maar af en toe vind ik ze stiekem wel lekker. Uitgesproken
vegetarisch is Oni niet, maar het heeft wel een paar
vegetarische gerechten op de kaart staan die erg lekker zijn.

LEKKER VEGETARISCH
BIJ DE JAPANNER:
Twente
www.jasmingarden.nl
Joukje van der Klis
Sushi.. Nigiri.. Maki.. Miso.. Tempura.. Teriyaki.., wie kent de
Japanse keuken niet? Japanners hebben oog voor
schoonheid en natuur en dit vertaalt zich in gerechten. En
het moderne jongleren met messen blijft vermakelijk, maar
smaak steelt de show.
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Ik ging voor Lekker Vega naar 'de Japanner' en maakte
kennis met de 'vegetarische eend'.
De Japanse keuken is van oorsprong gezond. Het niet eten
van vlees is voor Japanners al eeuwenlang de normaalste
zaak van de wereld geweest. Daardoor zijn ze nooit afgeleid
in het perfectioneren van vegetarische gerechten. Rijst heeft
een prominente plaats, evenals soep op basis van
gefermenteerde bonen (Miso), die dagelijks wordt gegeten.
Onder invloed van het boeddhisme en shintoïsme, was het
eten van vlees lange tijd taboe in Japan. Het slachten van
dieren was immers verboden. Zuivel maakte eveneens lange
tijd geen deel uit van het Japanse voedingspatroon.
Maaltijden bestonden voornamelijk uit groenten en rijst. Ook
het gebruik van olie en dierlijke vetten kende men
nauwelijks. Het beperkt gebruik van olie is nog kenmerkend
voor de Japanse keuken. Japanners vinden het gebruik van te
veel vet namelijk een roofbouw op de natuurlijke smaak van
de voeding. Op Okinawa, het Japanse eiland met het hoogste
percentage vitale 100 plussers ter wereld, ontbreekt zuivel
nog steeds volledig en spelen vlees en eieren een minimale
rol (3%) in de voeding.

Vegetarisch eten in de Japanse tuin
In Twente zet het restaurant Jasmin Garden expliciet een
vegetarisch menu op de kaart. In dit menu wordt onder
andere 'vegetarische eend' geserveerd en dit gerecht alleen al
prikkelt mijn nieuwsgierigheid. Bij aankomst in de vestiging
in Borne worden we vriendelijk ontvangen en krijgen we zelfs
een privétafel. Het voorgerecht bestaat uit sushi. De sushi
ziet er prachtig uit, met aandacht gemaakt en smaakt
fantastisch! Daarna een miso-soep. Op de teppanyaki bakt
onze privékok (wat een luxe!) ondertussen 'kyosa': deeg
gevuld met groenten, en daarbij een toren van ui, courgette
en champignon. Heerlijk! Daarna volgen groentes, de
vegetarische 'eend' is uiteraard plantaardig en voorzien van
een lekkere teriyaki-smaak.
De eigenaresse komt persoonlijk vertellen dat ze zelf een
'kip' maken, die nauwelijks van echt te onderscheiden is.
Deze wordt opgediend en.... WAUW! Ze heeft geen woord
gelogen! Superknapperig aan de buitenkant en mals aan de
binnenkant. Dit smaakt niet 'een beetje naar kip', dit smaakt
volledig naar kip! Voor de zekerheid vraag ik na of het niet
stiekem gewoon kip is? Nee, zeker niet, zegt ze, ‘Dit is ons
geheime familierecept’. Dat ik niet ontfutsel, ondanks
pogingen. Ze mogen er trots op zijn!
Ik maak de balans op; voor slechts 35 euro voor een menu
heb ik een complete avond genoten! Het eten was heerlijk,
gezond, overvloedig en met aandacht voor schoonheid.

TEKST: MIRO KLOOSTERMAN

DE JUISTE
VOEDING
IS HEEL
PERSOONLIJK

column.

Model en acteur. Speelde
onder meer in Goede Tijden
Slechte Tijden en de musical
The Bodyguard

Ben jij weleens in Japan geweest? Ik helaas nog niet. Maar dat
gaat er zeker nog eens van komen. Ik heb altijd iets met
Japan gehad. Vroeger toen ik nog heel jong was, wilde ik
Ninja worden. Ik heb altijd een interesse gehad voor
vechtsporten. Ondanks dat ik geen talenknobbel heb en
ook niet altijd het beste geheugen, heb ik me er over
verbaasd dat ik nog steeds de woorden en zinnen ken, die
ik op 21-jarige leeftijd heb geleerd van Japanners in Australië.

De blue zones zijn gebieden waar veel mensen lang gezond
leven en boven de 100 jaar oud worden. De bewoners van
Okinawa eten ongeveer 80% koolhydraten, die ze met
name uit zoete aardappelen en uit fruit halen. Ze eten
slechts 2% dierlijke producten. Wanneer je dat vergelijkt
met andere volkeren, is dat weinig. Hieruit blijkt dat men
heel goed gezond oud kan worden zonder veel dierlijke
producten en eiwitten te eten.

Een van de dingen die me altijd heeft aangesproken, is het
eten. Ik heb rond diezelfde tijd in Australië ook sushi ontdekt.
Heerlijk!! En het leuke is dat je het ook heel makkelijk vegan
kan maken. Ik doe dat al vele jaren. En veel mensen hebben
ervan genoten. Een vriendin van me vond het zelfs de beste
sushi ooit. Zij reist aardig wat rond en is dol op sushi. Dus
dat was een mooi compliment. Ook fijn dat het gewoon kan
en lekker is. Zelf gebruik ik vaak de ronde zilvervliesrijst,
zodat het nog wat voedzamer wordt. Die moet je wel wat
langer koken dan de gewone sushi rijst.

Een andere blue zone bevindt zich in Californië, NoordAmerika, waar een groot gedeelte van die mensen ook
veganistisch leeft. Dit is nog een bewijs dat het voor veel
mensen werkt. Waarschijnlijk zal pas over enige tijd duidelijk
worden wat de effecten van veganisme op de lange termijn
zijn. En dat het misschien niet voor iedereen werkt.

Ik zie vaak afkeurende
reacties op social media

Ik merk dat er veel mensen vrij radicaal kunnen zijn in hun
visie. En omdat het voor hen NU werkt, men ervan uitgaat
dat het voor iedereen werkt. Zoiets is heel persoonsgericht.
Het is onmogelijk om iemand anders zijn lijf te voelen. Ik zie
vaak afkeurende reacties op social media. Ik zelf zie ook
graag zo snel mogelijk een verandering, maar ik denk dat we
dit eerder zullen bereiken door geduld en liefde. We zouden
niet alleen met de dieren liefdevol moeten omgaan, maar
ook met onze medemens.

Interessant is ook dat de mensen op het eiland Okinawa het
dichtstbij een plantaardige eetgewoonte zaten, vergeleken
met de rest van de wereldbevolking. Naar mijn idee is
veganisme een volgende stap in de evolutie van de mens. En
voor veel mensen vrij nieuw. De bewoners van Okinawa
behoren tot één van de vijf blue zones.
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vraag het helga

TEKST: HELGA VAN BUREN

VRAAG HET HELGA!
Het leven van veganisten en vegetariërs kan uitdagend zijn. Denk aan onbegrip bij
(potentiële) partners, restaurants die niet klantvriendelijk zijn of schoonfamilies die
niet meewerken. Allemaal issues die op je pad kunnen komen. De vraag is hoe je
daarmee omgaat. Journalist Helga van Buren beantwoordt al je vragen!

"Ik ben zwanger
en heb zin in vlees"
Beste Helga,
Sinds ik twee jaar geleden de stap heb genomen om
vegetarisch te gaan eten, zet ik me daar honderd procent
voor in. Mijn vriend aarzelde in het begin maar sinds we
samen de keuken induiken om lekkere, creatieve recepten
te bedenken, is hij helemaal om. Toch begin ik te twijfelen
of ik het vol kan houden. Aan mijn motivatie zal het niet
liggen, maar ik ben op dit moment vier maanden zwanger
en merk dat ik zin krijg in knakworstjes en pizza met
salami. Mijn verstand zegt dat ik het niet moet gaan eten,
omdat ik dat niet wil, maar ik heb het gevoel dat mijn
lichaam het nodig heeft. Hoe kan ik hier het beste mee
omgaan? Toegeven omdat mijn lichaam erom vraagt of
volhouden omdat ik het beter vind voor dier en milieu en
vlees normaal gesproken niet lekker vind? Ik weet het even
niet meer.

Beste Krista,
Allereerst gefeliciteerd met je zwangerschap! Ik snap je twijfel,
ik heb er zelf ook mee geworsteld. Tijdens je zwangerschap is
het extra belangrijk om gezond en gevarieerd te eten omdat
jouw ongeboren kindje afhankelijk is van de voeding die je
binnenkrijgt. Dat betekent niet dat je ineens vlees hoeft te
gaan eten of een dubbele hoeveelheid naar binnen moet gaan
werken. Als vegetariër moet je goed opletten dat je goede
vleesvervangers kiest en gevarieerd blijft eten zodat je de
benodigde eiwitten, vetten, koolhydraten, voedingsvezels,
vitaminen, mineralen en vocht binnenkrijgt. Ik hoor vaker dat
vrouwen die vegetariër zijn, zin krijgen in het eten van vlees als
ze zwanger zijn. Dat het net zo onweerstaanbaar wordt als
een augurk met slagroom of andere ‘cravings’. Ik kan je daarin
helaas niet adviseren, dit is iets wat je zelf moet beslissen. Het
enige wat ik kan zeggen is: kijk naar wat het beste is voor jou
en je kind en luister goed naar jouw gevoel.

Krista (30), Leeuwarden

Helga van Buren is journalist (41),
woont samen, heeft twee
kinderen en is vegetariër. Stuur je
vragen aan Helga naar info@
vegetariers.nl o.v.v. 'vraag aan Helga'

54 | ZOMER 2019

Tip! Informatie over vegetarische
voeding en jonge kinderen vind je
in de brochure ‘Vegetarisch voor
moeder en kind’.
Gratis te downloaden op
www.vegetariers.nl/gezond

historie.

BEZOEK AAN
EEN SLACHTHUIS
De Russische graaf en filosoof Tolstoj heeft een onschatbare bijdrage aan
de verspreiding van het vegetarisme geleverd. Toen hij rond 1880 als nihilist
tot het geloof kwam vielen hem de schellen van de ogen. Hij begon steeds
duidelijker te zien dat zijn eigen leven decadent was en dat het rijke leven
van de adel in schril contrast stond met dat van de eenvoudige boerenstand.
Hij besloot zijn eigen leven eens kritisch in detail te bekijken en waar nodig te
corrigeren. Ondanks sterke tegenwerking van zijn gezinsleden gaf hij jagen,
roken, drinken, gokken en overvloedig eten op. Hij werd zelfs vegetariër.
In alle werken van Tolstoj komt de klassieke deugdenethiek
aan de orde. En omdat deugden een tijdloos verschijnsel
vormen, dat de mensheid, ongeacht haar religieuze
overtuiging, altijd sterk heeft bezig gehouden, maken de
boeken van Tolstoj een tijdloze indruk. Dat geldt in het
bijzonder voor het vrij onbekende boekje ‘de eerste
stap’. Het is verbluffend hoe Tolstoj begrippen die wij nu
‘duurzaamheid’ en ‘ketenverantwoordelijkheid’ noemen,
voor iedereen begrijpelijk en invoelbaar maakt. Vanwege
deze onvergankelijke actualiteit van dit boekje uit 1892
maakte Sieuwert Haverkoek een nieuwe Nederlandse
vertaling.

Deugd is onverenigbaar
met biefstukken
In het boekje vraagt Tolstoj zich af hoe een deugdzaam
leven kan worden geleid en doet hij verslag van zijn
bezoeken aan een slachthuis. Het sterkt hem in de
overtuiging dat een deugdzaam leven en het eten van
vlees op gespannen voet met elkaar staan : ‘En dit wordt
voortdurend bewezen door het feit dat jonge, vriendelijke,
onbedorven mensen –vooral vrouwen en meisjes- zonder
te weten hoe logisch dit logisch er uit volgt, voelen dat
deugd onverenigbaar is met biefstukken. En zo gauw als
wij wensen om goed te zijn geven wij het eten van vlees
vaak op.

Wat wil ik hiermee zeggen? Dat als we moreel
hoogstaande mensen willen worden we moeten stoppen
met vlees te eten? Helemaal niet!
Ik wil alleen maar zeggen dat voor een goed leven een
bepaalde volgorde van handelingen onmisbaar is. Dat
indien een mens een oprecht verlangen heeft naar
het goede leven hij of zij onvermijdelijk een bepaalde
volgorde moet aanhouden. En in deze volgorde is de
eerste deugd, die een mens moet nastreven die van
zelfbeheersing of matigheid.
En in deze volgorde is de eerste stap de zelfbeheersing
met betrekking tot voedsel –vasten. En in het vasten, als
hij tenminste echt serieus zoekt naar een goed leven, is
het eerste ding waar hij afstand van zou moeten doen
het gebruik van dierlijk voedsel. Omdat, om verder te
zwijgen van het opwekken van passies door het eten van
dergelijk voedsel, het gebruik ervan eenvoudig immoreel
is, want het vereist het uitvoeren van een handeling die
rechtstreeks ingaat tegen het morel gevoel, namelijk
doden. ‘
Het boekje is gratis te verkrijgen door de vertaler uit
te nodigen voor een voordracht over Tolstoj en zijn
gedachtengoed. Aanvraag via e-mail: sieuwert.
haverkoek@gmail.com
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