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Coöperatie met idealen
Deel jij onze liefde voor gezond en eerlijk eten? En voel jij je
medeverantwoordelijk voor de wereld waarin we leven?
Steeds meer klanten worden mede-eigenaar van Coöperatie Odin
en betalen minder aan de kassa. Doe je mee?

biologische foodcoop
Odin is de grootste biologische foodcoop van Nederland en bestaat sinds 1983.
Consumenten kunnen lid worden van de coöperatie en hebben inspraak via de
ledenraad. Odin heeft een groothandel en een bezorgdienst. Onze producten
worden door winkels en gastronomie in Nederland en België verkocht.
Ook hebben we eigen winkels, een imkerij en een boerderij voor zaadteelt &
plantenveredeling. Alles 100% biologisch en het liefst biodynamisch.
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HET GRATIS DONATEURS
WELKOMSTPAKKET
+ een Lekker Vega keukenschort
+ Startersbrochure Tasttoe
+ Vegatopia het kookboek

EN ONTVANG NOG MEER
DONATEURSVOORDEEL:

• gratis persoonlijke voedingsscan, door voedingskundige Sytske de Waart
• gratis 4x per jaar het Lekker Vega Magazine
• 10% korting op o.a. vega(n) vleesvervangers en snacks van It's Greenish
• 5% korting op de vega(n) producten van De Vegetarische Slager
(De korting ontvang je na bevestiging van je aanmelding.)
• 10% korting bij restaurants, kookcursussen en vakantiebestemmingen vermeld op vegetariers.nl

WWW.VEGETARIERS.NL/VOORDEEL
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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.

WelkomstgLeeskkchenk:
e
keuke r Vega
nschort

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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voorwoord.

125 jaar! Zo lang
is het geleden dat
de Nederlandse
Vegetariërsbond opgericht
werd. Maar weinig
organisaties kunnen op
zo’n lange geschiedenis
bogen. Destijds was het de
avant-garde die zich voor
het vegetarisme interesseerde. Talloze schrijvers en
kunstenaars sloten zich aan en de beweging groeide
gestaag. Van Den Haag tot Moskou ontstond een
nieuwe beweging, het deftige hotel Pomona in
Den Haag was geheel vegetarisch en een trefpunt
voor filosofen en schrijvers. Tot in 1914 de ‘oercatastrofe’ plaatsvond. Met het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog verdween het vegetarisme
snel uit beeld. Het vegetarisme leidde ruim honderd
jaar een sluimerend bestaan, tot het enige jaren
geleden werd wakker gekust. Althans, zo lijkt het
voor de buitenwereld. In werkelijkheid is het
natuurlijk andersom. Het vlammetje is honderd jaar
brandend gehouden door mensen die zich volledig
bewust waren van het belang en de noodzaak van
vegetarische voeding. En pas zeer recentelijk is de
rest van de wereld aangestoken door het besef dat
er met onze voeding veel op het spel staat.
Dat laatste is eigenlijk pas echt reden tot feest.
Geheel in stijl hebben we daarom in ons nummer
een forse verjaardagstaart bij de recepten gevoegd.
Laat hem je smaken!

inhoud.
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TEKST: ANNELIES HESS-BOSCH

Actualiteiten & nieuws waar je blij van wordt.

PADDENSTOELENWEELDE
Nog altijd worden paddenstoelen geassocieerd met de herfst.
Maar de natuur is veel ruimhartiger: (eetbare) paddenstoelen
groeien het hele jaar door. Toegegeven, elk seizoen kent zijn
specifieke soorten – zo is de morielje een echte voorjaarspaddenstoel en vind je cantharellen voornamelijk in de zomer
– maar er zijn ook soorten die minder seizoensgebonden zijn en
bijvoorbeeld zowel in de zomer als de herfst de kop opsteken. En
zelfs in de winter trakteert de natuur ons op eetbare paddenstoelen
als het gewoon fluweelpootje of de gewone oesterzwam.
Zelf de natuur intrekken voor een maaltje paddenstoelen,
gewapend met een rieten mand, een goede veldgids
en mes annex borsteltje, is een bijzondere ervaring. De
flamboyante Italiaanse chef-kok Giorgio Locatelli (bekend
van zijn Londense sterrenrestaurant Locanda Locatelli, tvprogramma´s en kookboeken) spreekt in dit verband van de
‘stille jacht’. Uit Made in Italy: “Als je wilde paddenstoelen of
truffels vindt, voel je de blijdschap die een jager of visser ook
kent, maar er hoeft geen dier voor te lijden. Niemand heeft
ooit een paddenstoel horen schreeuwen.”
Voor je op pad gaat, is het wel zaak je goed te informeren
of de pluk in het desbetreffende gebied – bos, duin of
weide – is toegestaan (check wie de eigenaar is en wat de
voorschriften zijn). Kwetsbare paddenstoelensoorten die
op de rode lijst vermeld staan moeten uiteraard met rust
gelaten worden. Pluk altijd een bescheiden hoeveelheid en
laat bij twijfel de paddenstoel staan; consumptie van een
giftig exemplaar kan ernstige gevolgen hebben. Wie om
deze of een andere reden afziet van de wildpluk, kan zijn
hart ophalen in de keuken.
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Gekweekte paddenstoelen zijn het hele jaar door
verkrijgbaar en paddenstoelen passen goed in zowel de
vegetarische als veganistische keuken. Het aanbod van
gekweekte en wilde paddenstoelen wordt bovendien
steeds gevarieerder, zeker op de (biologische) markt. Naast
de shiitakes, oesterzwammen, cantharellen en porto bello’s
treffen we steeds vaker de koningsoesterzwam (duinvoetje
of ) aan, een paddenstoel in opkomst, net als de pruikzwam
(pompom blanc), eikhaas (maitake) of roze oesterzwam.

follow us

actueel.

#VEGETARIERSBOND #LEKKERVEGA

De vruchtlichamen bevatten nuttige
voedingsstoffen als foliumzuur,
vitamine B2, kalium en vezels.

En sommige kwekers vullen, ter kennismaking, hun bakjes
gemengde paddenstoelen aan met bundelzwammetjes
(nameco of goudkopje) of beukenzwammetjes (shimeji):
een uitnodiging tot experimenteren. Deze zwammetjes zijn
net als het fluweelpootje (enoki-take) ook nog eens heel
decoratief.

Ten slotte nog een gouden tip: culinaire paddenstoelen kun je
heel goed zelf drogen (5 uur in de oven bij een temperatuur
van 40-50°C of eventueel in de zon). Vermaal de zwammen
vervolgens in een koffiemolen of keukenmachine en bewaar
het poeder in weckpotten. Eenmaal gedroogd, ontwikkelen
de paddenstoelen zich tot ware smaakbommetjes. Een betere
bouillonpoeder bestaat niet.

In de herfst wordt het assortiment meestal verrijkt met
wilde paddenstoelen als de gele stekelzwam (pied de
mouton), de hoorn van overvloed (trompette de la mort)
en het eekhoorntjesbrood (porcini), volgens kenners de
lekkerste onder de boleten. Deze paddenstoel is zowel
gedroogd als vers een geweldige smaakmaker in gerechten
als risotto met eekhoorntjesbrood, een echte klassieker,
maar de boleet smaakt gegrild ook fantastisch in een salade.
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TEKST: ANNELIES HESS-BOSCH

CONSUMENTENTRENDS!
De Nederlandse consument toont steeds meer interesse
in de veganistische levensstijl. De informatiebehoefte naar
veganisme steeg met maar liefst 645% ten opzichte van
2014! Daarmee is ons land koploper binnen Europa, aldus
Ceuta Group, een platform van consumentendiensten dat
onderzoek doet naar consumententrends. Op de tweede
plaatst staat Griekenland waar het aantal geïnteresseerde
consumenten met 590% toenam, gevolgd door Portugal
(+552%) en het Verenigd Koninkrijk (+469%). Rusland
kende de kleinste groei (+9,15%).
Maar niet overal in Europa is deze tendens zichtbaar. In
Italië nam de belangstelling voor veganisme juist af, te weten
met ruim 20%. Alhoewel dit Zuid-Europese land een hoog
aantal vegetariërs heeft (10%), kan een mogelijke verklaring
voor de trendbreuk zijn dat melk en eieren belangrijke
bestanddelen vormen van een groot aantal typisch
Italiaanse producten. Ook in Bulgarije is er sprake van een
dalende interesse (-13%).
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Ceuta komt met nog meer consumentengegevens over
ons land. In de eerste 11 maanden van 2018 spendeerden
we met zijn allen € 97 miljoen euro aan vleesvervangers.
Zeventien procent van de Nederlanders zegt vegetarisch
of veganistisch te zijn en een kwart geeft aan zijn vleesconsumptie gereduceerd te hebben.
Ceuta deed ook onderzoek naar de motivatie van de
Europese consument om te kiezen voor een veganistische
levenswijze. Milieuoverwegingen vormen het belangrijkste
motief (+159%), gevolgd door gezondheidsredenen
(+61%) en dierenwelzijn (+30%).
Bron: Vegconomist, the vegan business magazine,
vegconomist.com.

follow us

actueel.

#VEGETARIERSBOND #LEKKERVEGA

PLANT JE EIGEN
TRUFFELHAAG
In Nederland komen truffels ‘gewoon’ in de natuur voor,
maar ze aantreffen is iets bijzonders. Niet elke truffel die in
het wild groeit, is een culinaire paddenstoel. De inheemse
witte voorjaarstruffel (Tuber borchii, ook wel maartse of
Bianchetto-truffel genoemd) is dat wel: hij wordt
omschreven als zeer aromatisch. Ook de zomertruffel
(Tuber aestivum) maakt zijn opwachting in onze contreien,
mogelijk geholpen door de klimaatverandering. Deze
paddenstoel heeft een delicate, amandelachtige smaak. Zo
beschouwd, zijn deze paddenstoelen Hollandse streekproducten. Maar ook geteelde truffels van eigen bodem
zijn binnenkort realiteit. In 2012 startte levensmiddelentechnologe Judith Evenaar op landgoed Oranje Nassau´s
Oord (vlakbij Renkum) haar eigen truffelgaard, gefascineerd
als ze is door de ondergrondse paddenstoel. Begin 2020
hoopt ze haar eerste voorjaarstruffels te kunnen oogsten.
Een knappe prestatie, want nooit eerder werden truffels
succesvol in Nederland geteeld. Maar Evenaar gaat nog
een stap verder. Iedereen met een lapje geschikte grond
en belangstelling voor het telen van truffels, helpt ze graag
professioneel op weg.

De voorjaarstruffel vereist een zandige bodem, de
zomertruffel juist löss of leem én truffels houden van
kalkrijke grond. De volgende stap zijn bomen waarvan de
wortels geënt zijn met de truffelschimmel.
Keuze is er genoeg. Zo past de sierlijke steeneik prima in
een kleine tuin, net als de hazelaar (met als bonus
overheerlijke noten). Behalve de eik zijn ook de linde,
hopbeuk en haagbeuk goede gastheren voor de
truffelschimmel. De truffelteelt is niet alleen culinair
verantwoord; de bomen halen CO2 uit de lucht en leveren
zo een bijdrage aan een gezonder klimaat. De boom heeft
bovendien baat bij de truffelschimmel want die vergroot
zijn weerstand bij droogte. De truffelteelt is een mooie
teelt en bij een optimale ontwikkeling kun je na 6-10 jaar je
eigen truffels oogsten. Wie wil dat niet? Voor informatie,
advies en rondleidingen: info@truffelgaard.nl
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v-heffing.

Voor het vlees en de zuivelproducten die in de Nederlandse winkelmandjes liggen,
wordt elders een hoge prijs betaald. Gelukkig is er goed nieuws.
Omdat geen enkel weldenkend mens tégen het principe van
‘de vervuiler betaalt’ kan zijn, is de V-heffing bedacht.
Is dit een belasting op vlees en zuivel?
Lees even mee...

V-HEFFING.NL
De ware prijs van vlees- & zuivelproducten

Een duurzamere economie begint bij de basis. De juiste prijs.
Een juiste prijs maakt het mogelijk daadwerkelijk te verduurzamen.
TEKEN VANDAAG NOG DE PETITIE OP: WWW.V-HEFFING.NL
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‘V-HEFFING’

TEKST: FLORIS DE GRAAD

Wij willen de discussie in Nederland aanwakkeren over de nadelige impact die de productie en consumptie van vlees
en zuivel hebben op onze gezondheid, leefomgeving en de planeet én over de kosten die hiermee gemoeid zijn. We
hebben het dan over de échte prijs. Die ‘true costs’ gaan we onder de aandacht brengen middels een petitie en grote
publiekscampagne, waarin wij de werkelijke kosten transparant maken. De manier waarop we nu vlees produceren
en consumeren gaat namelijk gepaard met boskap, verzuring, verlies aan biodiversiteit, gezondheidsproblemen,
oneconomische landgebruik en de uitstoot van broeikasgassen. Deze kosten van de vlees- en zuivelindustrie blijven
vooralsnog verborgen, maar hier gaan wij dus verandering in brengen.
V-HEFFING
Natuurlijk: goede bedoelingen en bewust consumeren zijn
lovenswaardig. Maar het zal niet genoeg zijn, zolang een pervers
mechanisme schuilgaat achter het spel van vraag en aanbod. Dit
mechanisme behelst het feit dat veel kosten die met de productie
en consumptie van vlees en zuivel samenhangen niet bij de prijs
zijn inbegrepen. We betalen, kort gezegd, niet de daadwerkelijke
prijs van vlees.
Deze kosten mogen tot op heden dan vaak onzichtbaar zijn, ze
zijn daarom niet minder reëel. Ze moeten ooit, door iemand
betaald worden. Het kiezen voor een reële prijs, in dit geval van
vlees, is een kwestie van moreel bewustzijn. En dat staat los van
links of rechts. Alleen: de consument kan dit niet zelf organiseren.
Met de invoering van een V-heffing kan dit wel.
Deze V-heffing zou ten minste de maatschappelijke kosten van de
productie en consumptie van vlees en zuivel moeten dekken.
Denk aan klimaatverandering, ontbossing, bodemerosie, antibioticaresistentie, waterverbruik, ammoniakuitstoot, gezondheid, etc.
etc. Op al deze gebieden worden maatschappelijke kosten
gemaakt die nu niet worden verhaald op de veroorzakers. Veel is
al berekend, op sommige onderwerpen is meer onderzoek nodig.
Maar volledig opgeteld werden deze kosten nog nooit.
EEN GROEIEND PROBLEEM
De vraag naar voedsel blijft toenemen. Naar verwachting zal de
wereld in 2050 negen miljard bewoners hebben. Om deze
mensen te kunnen voeden, zullen we ten minste anderhalf keer
zoveel voedsel moeten produceren als we nu doen. Dat is op zich
al een behoorlijke uitdaging. De uitdaging wordt alleen maar
groter als we bedenken dat de bevolking in groeiende economieën
als China en India een steeds ‘westers’ voedingspatroon gaat
volgen. Met meer vlees en zuivel dus.
In verband met de voedselzekerheid denken we in de eerste
plaats aan de risico’s van klimaatverandering. Maar de lijst is veel
langer, en klimaatverandering is niet eens het allergrootste
probleem. De Zweedse wetenschapper Johan Rockström maakte
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een lijst van twaalf ecologische bedreigingen en stelde grenzen
vast die niet overschreden kunnen worden zonder onomkeerbare
gevolgen. Het meest dramatisch is de situatie rond (de teruggang
van) de biodiversiteit. Opvallend was dat alle twaalf vraagstukken
in belangrijke mate met de landbouw verbonden zijn.
Als we het hebben over de verborgen kosten van de veehouderij
dan moeten we onze blik niet alleen tot de bedrijven zelf
beperken. Driekwart van het wereldvoedselareaal wordt gebruikt
voor (de verbouw van) veevoer. Ook de vaak weinig duurzame
manier waarop deze gronden bewerkt worden, kan mede op het
conto van de veehouderij worden geschreven. Voor de
beeldvorming: zouden we wereldwijd overschakelen op een
volledig plantaardige voedingswijze, dan kan een landbouwareaal
ter grootte van het continent Afrika uit de roulatie worden
genomen. (NB: de minst milieubelastende voedingswijze is een
hoofdzakelijk plantaardig dieet met matig zuivelgebruik. In dit
geval wordt niet anderszins bruikbaar grasland in gebruik
genomen).
Bekijken we de consumptiekant van vlees, dan zijn de kosten ook
daar aanzienlijk. Jaarlijks zijn er 1.530.000 doden toe te schrijven
aan (overmatig) gebruik van bewerkt vlees.
PRIJSKAARTJE
De vraag is natuurlijk aan welke kosten je daadwerkelijk een
prijskaartje kunt hangen. In ieder geval is het zo dat er de afgelopen
jaren modellen zijn ontwikkeld waarmee steeds nauwkeuriger de
milieubelasting van ons voedsel kan worden berekend. Voor de
vleesindustrie is de keten dankzij de gezondheidsvoorschriften al
behoorlijk transparant. Naar voorschrift moet voor elk stuk vlees
binnen vier uur de producent kunnen worden achterhaald.
Hiervoor is al een compleet volgsysteem opgetuigd.
Compleet wetenschappelijk onderzoek naar alle kosten van vlees
en zuivel ontbreekt tot op heden nog. De Britse maatschappelijke
organisatie Compassion in World Farming schat de totale kosten

v-heffing.
van de landbouw in de EU die niet op het prijskaartje vermeld
staan op bijna 170 miljard euro. Maar, vermelden ze, niet van alle
landen waren gegevens beschikbaar. Andere onderzoekers
houden er rekening mee dat de kosten aanzienlijk hoger liggen.
Mogelijk belopen alleen de kosten die verband houden met de
uitstoot van stikstof door de landbouw al het dubbele. Zeker lijkt
in ieder geval dat alleen al deze aan stikstof gerelateerde kosten
alle winsten in de landbouwsector teniet doen.
In Nederland berekende bureau CE Delft de werkelijke prijs van
vlees. De kostenstructuur ziet er als volgt uit:

winkelprijs
klimaatschade
milieuschade
landgebruik (biodiversiteit)
subsidies
dierziekten
‘externe baten’
‘werkelijke’ winkelprijs
extra kosten als percentage
van de huidige winkelprijs

VARKEN
€ 7,75
€ 1,06
€ 2,81
€ 0,09
€ 0,02
€ 0,10
€ 0,00
€ 11,83
53%

RUND
€ 12,17
€ 1,29
€ 2,73
€ 0,12
€ 0,42
€ 0,53
€ -0,20
€ 17,06
40%

KIP
€ 7,00
€ 0,62
€ 1,10
€ 0,05
€ 0,01
€ 0,03
€ 0,00
€ 8,80
26%

Bureau CE Delft geeft aan dat het hierbij om ‘voorzichtige’
schattingen gaat. De gezondheidskosten van vlees zijn in ieder
geval niet meegerekend. Marco Springmann, verbonden aan
Oxford University, verklaarde op een door de Vegetariërsbond
georganiseerd symposium dat de gezondheidskosten van rood
vlees wereldwijd jaarlijks 285 miljard dollar bedragen. Peter
Koorenman, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg, schat de
kosten van de behandeling van deels aan vlees gerelateerde harten vaatziekten op zeven miljard euro per jaar.
Wat zou het effect zijn als deze kosten wél in de prijs verdisconteerd worden? Koorenman verwacht dat een verdubbeling van
de winkelprijs leidt tot een halvering van de consumptie. Dit
bespaart een miljard euro op de behandeling van hart- en
vaatziekten. Ook de kosten voor het behandelen van kanker,
diabetes type 2 en artrose zouden dalen. We blijven weliswaar
evenveel aan vlees uitgeven – maar consumeren er minder van
– en spekken zo de schatkist. Het geld kan volgens hem gebruikt
worden om lagere inkomens te compenseren en over te
schakelen op een duurzamere vorm van landbouw.

EEN KWESTIE VAN TIJD
Wie het principe van een werkelijke prijs nog als luchtfietserij
afdoet, laat buiten beschouwing dat grote bedrijven, verzekeraars
en adviesbureaus al enige jaren bezig zijn om de financiële
consequenties van het hanteren van een werkelijke prijs voor
hun bedrijfstak door te rekenen. Dit gebeurt alleen omdat men
verwacht dat de samenleving in de nabije toekomst het gebruik
van een daadwerkelijke prijs zal verlangen. Een vooraanstaande
denktank van investeerders uit de bank- en verzekeringswereld
verwacht dat de tijd voor de invoering van een vleestaks al binnen
vijf jaar rijp is.
Vanzelfsprekend dienen de inkomsten uit een V-heffing besteed
te worden aan maatregelen die de impact van vleesproductie en
-consumptie verzachten of compenseren. Hoe dit gebeurt, zal
steeds in hoge mate afhangen van de politieke kleur van de
bewindslieden. Maar in dit kader zijn ook maatregelen denkbaar
die het koopkrachtverlies van midden- en lagere inkomens door
de V-heffing compenseren.
Door de invoering van een V-heffing kan Nederland zich
onderscheiden met een baanbrekend initiatief op het gebied van
duurzaamheid. Laten we deze toekomst naar ons toe trekken en
met een V-heffing kiezen voor een fundamenteel nieuwe
benadering.
STEUN DE V-HEFFING
De Vegetariërsbond heeft een petitie opgestart waarin we de
Tweede Kamer vragen om een V-heffing in te voeren. Je kunt de
petitie tekenen op www.v-heffing.nl. Tijdens de campagne
brengen we het thema voor het voetlicht. Zo werd begin dit jaar
een wetenschappelijk symposium georganiseerd over vlees en
gezondheidskosten. Ook laat de Vegetariërsbond onderzoek
doen naar de kosten van vlees en de mogelijkheid van een
V-heffing. Dit gebeurt in afstemming met een coalitie waar onder
andere ook Varkens in Nood, Triodos Foundation, Milieudefensie,
Arts en Leefstijl en Even Geen Vlees bij aangesloten zijn.

V-HEFFING.NL
De ware prijs van vlees- & zuivelproducten
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125 JAAR VEGETARISME
IN NEDERLAND
1894

– Oprichting Nederlandsche
Vegetariërsbond
Op 30 september 1894 wordt in Den Haag de
Nederlandsche Vegetariërsbond (NVB) opgericht. Ruim
30 vegetariërs van het eerste uur zijn aanwezig. De
term vegetarianism is in Engeland rond 1840 in het leven
geroepen als aanduiding voor een voedingswijze die vlees
welbewust uitsluit.

1898

– Eerste vegetarische restaurant van
Nederland
In de zomer van 1898 opent het eerste vegetarische
restaurant van Nederland zijn deuren op de Nationale
Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in Den Haag. Alhoewel
het restaurant is bedoeld als iets tijdelijks, blijkt het zo
succesvol dat het initiatief uitmondt in een permanent
vegetarisch hotel-restaurant in de Hofstad, Pomona
geheten. In navolging van Pomona verschijnen vervolgens
in de meeste grote steden vegetarische restaurants. De
Tweede Wereldoorlog maakt echter abrupt een einde
aan deze ontwikkeling. In 1944 sluit Pomona Den Haag als
laatste vegetarische restaurant zijn deuren.

1902

– Spotlied op de vegetariërs
Grondlegger en vroege ster van het Nederlandse cabaret,
Koos Speenhof, lanceert zijn carrière met het ‘Spotlied
op de vegetariërs’. Het refrein: ‘‘t Is zoo deftig en zoo fijn/
Vegetariër te zijn!’
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1903

– Humanitaire School
Met 7 leerlingen gaat in het najaar van 1903 de eerste
vegetarische school van Nederland van start, de
Humanitaire School in Laren. De school is gebaseerd op
vernieuwende pedagogische inzichten en groeit uiteindelijk
naar ruim 60 leerlingen. De leerkrachten dienen vegetariër
te zijn. Ze krijgen (vegetarische) kost en inwoning, maar
geen salaris.

1913

– Wetenschappelijk onderzoek naar
vegetarisme
Het eerste Nederlandse wetenschappelijke onderzoek
naar de vegetarische voedingswijze vindt plaats in 1913
en wordt uitgevoerd bij de Trappisten, een kloosterorde
die al eeuwenlang vegetarisch leeft. Onderzoeker L.H.
van Romunde is positief over zijn bevindingen. Zijn
slotconclusie luidt dat het belangrijk is om “bij het
opstellen van rantsoenen voor volksvoeding, rekening
te houden met de wijze waarop dit vraagstuk door de
Trappisten is opgelost”.

1918

– Nationaal slachtverbod
Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog heeft grote
gevolgen voor de voedselvoorziening. Als gevolg van
massaslachtingen krimpt de veestapel enorm in. Redenen
voor deze grootschalige slacht zijn de stagnerende
import van veevoer, het feit dat varkens en kippen voer
consumeren dat ook voor mensen geschikt is én het
lucratief is geworden om vlees aan Duitsland te verkopen.
De overheid stelt begin 1918 zelfs een slachtverbod in om
te zorgen dat niet alle dieren verdwijnen en te voorkomen
dat de vleesvoorziening op termijn in gevaar komt. Vlees
wordt gerantsoeneerd tot twee ons per week, maar is lang
niet altijd verkrijgbaar. Het betekent dat Nederland in het
voorjaar van 1918 collectief overstapt op een min of meer
vegetarische keuken.

125 jaar vegetarisme.
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1928

– Gouden medaille
Vegetariër Bep van Klaveren bokst zich op de Olympische
Spelen in Amsterdam naar een gouden medaille. Als hij
vervolgens een profcarrière begint, eist zijn nieuwe trainer
dat hij zijn vegetarische voedingswijze staakt (‘die onzin’)
en weer vlees gaat eten. Trainer Huizenaar: “Het heeft me
een hoop moeite gekost om ‘m er weer vanaf te halen.”

1930

Begin jaren
– Rauwkostmode
Vegetariërs hechten er al langer waarde aan, maar rond
1930 breekt het fenomeen rauwkost door bij een breed
publiek. Rauwkostdemonstraties, een rauwkostrestaurant,
kookboeken met rauwkosthoofdstukken of zelfs exclusief
aan rauwkost gewijd, rauwkostfeesten: rauwkost alom. Het
levert soms gemengde gevoelens op. Columnist Bernard
Buitenhof (pseudoniem van Eduard Elias) bekent dat hij
voor het verkrijgen van een slanke lijn rauwkost is gaan
eten waardoor hij nu aan “wonderlijke raspsels knaagde,
die mij schier doen blaten van geitigheid”.

1948

– Record aantal leden NVB
Gedurende de Tweede Wereldoorlog zijn
voedingsmiddelen ‘op de bon’. Omdat leden van de
Nederlandse Vegetariërsbond hun ‘vleesbonnen’ kunnen
inruilen tegen bonnen voor vegetarische levensmiddelen
groeit het aantal leden van de bond sterk. Ook na de
oorlog blijft dit stelsel van voedseldistributie nog enige
jaren van kracht, wat in 1948 tot een record aantal leden
van de Nederlandse Vegetariërsbond leidt, namelijk 5.754.

1955

– Felixoord
Midden jaren ´50 nemen de eerste bewoners hun intrek
in Felixoord. Dit in Oosterbeek gelegen tehuis is het
eerste en nog steeds enige vegetarische verzorgingstehuis
van Nederland. De naam verwijst naar Felix Ortt
(1866-1959), een sleutelfiguur in de vooroorlogse
vegetariërsbeweging.

1963

– Gezondheidshuis
Het eerste naoorlogse vegetarische restaurant – het
Gezondheidshuis – opent in de Haagse Bankastraat. Vanaf
de jaren ’70 neemt het aantal vegetarische en later ook
veganistische restaurants snel toe. In 1980 telt Nederland
er 50. Tegenwoordig is dat opgelopen tot zo’n 200.

1968

– Introductie TVP
Het warenhuis Vroom & Dreesman introduceert met veel
bombarie het uit de Verenigde Staten afkomstige en op
basis van soja vervaardigde ‘kunstvlees’ TVP (afkorting van
textured vegetable protein). De hype is binnen mum van tijd
voorbij, het product flopt.

1972

– Lekker Dier
Op tweede paasdag 1972 vindt er op de Flevohof een
protest plaats tegen de legbatterij. Het is de eerste actie
van Lekker Dier, een actiegroep die kort daarvoor is
opgericht door een groepje jonge vegetariërs. Later groeit
Lekker Dier uit tot de belangrijkste actiegroep tegen
de bio-industrie. In 1998 wordt de club opgeheven en
opgevolgd door Wakker Dier.

1974

– Eten van Moeder Aarde
Het kookboek Eten van Moeder Aarde verschijnt, een
vertaling van de Amerikaanse bestseller Diet for a Small
Planet. Ook in Nederland slaat het boek aan en de uitgave
beleeft in de jaren ’70 en ’80 een serie herdrukken.
Eten van Moeder Aarde biedt een antwoord op de
vraag hoe je als individu via je eetpatroon een bijdrage
kunt leveren aan een rechtvaardige oplossing van het
wereldvoedselvraagstuk.
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1983

– Tv-uitzending Sprekershoek
Voor het eerst wordt op de Nederlandse televisie het
consumeren van vlees expliciet ter discussie gesteld. Dat
gebeurt middels een filmpje van een gezin dat uit eten
gaat in een restaurant. De beelden van de gerechten
worden afgewisseld met bloederige en nare beelden
uit het slachthuis en de vee-industrie. Het levert een
storm aan reacties op – zowel positieve als negatieve –
waaronder bedreigingen met fysiek geweld.

1985

– Gastvrij voor vegetariërs
De Nederlandse Vegetariërsbond start een beeldmerk
voor horecagelegenheden waar vegetariërs goed terecht
kunnen. Een sticker bij de ingang van deze restaurants
maakt duidelijk: ‘Op verzoek vegetarisch menu’. Later
wordt dit veranderd in: ‘Gastvrij voor vegetariërs’. Het
beeldmerk bestaat nog steeds, maar heeft in een tijdperk
van internetplatforms als Happycow en Tripadvisor – waar
relevante informatie snel en gemakkelijk beschikbaar is –
wel aan belang ingeboet.

1988

– De zaak Mahesh
De uit Suriname afkomstige maar tot Nederlander
genaturaliseerde Mahesh Sewgobind krijgt het als
dienstplichtig militair aan de stok met zijn leidinggevenden.
Zijn geloofsovertuiging – Sewgobind is hindoe – schrijft
hem voor vleesloos te eten, maar vegetarisch eten is niet
beschikbaar in het leger. Wanneer de militair aangeeft
uitsluitend op legeroefening te gaan als hij eten zonder
rund- en varkensvlees krijgt, wordt hij in de gevangenis
gezet wegens het weigeren van een dienstbevel. Ook
in hoger beroep wordt hij door de krijgsraad schuldig
bevonden, maar tot strafoplegging komt het niet. In 1988
verlaat Sewgobind gedesillusioneerd de krijgsmacht.
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Jaren ´90

– Vleesvervangers
De jaren ’90 laten een opmars zien van vleesvervangers
in het supermarktschap. McDonalds introduceert
eveneens een groenteburger, in 1993. De Amerikaanse
dierenrechtenorganisatie PETA zorgt voor de nodige
publiciteit door de vegetarische zangeres Chrissie Hynde
van The Pretenders naar Amsterdam te halen om er
eentje te bestellen. Rond dezelfde tijd bereikte het product
Quorn de Nederlandse markt, een vleesvervanger op
basis van een eiwitrijke schimmel die gebonden wordt met
kippenei-eiwit (later komt er ook een veganistische versie).

2003

– Eet geen dierenleed
Op initiatief van Jort Kelder roepen BN’ers mensen op om
na te denken over hun vleesconsumptie. De op kosteloze
advertentieruimte leunende campagne trekt vooral de
aandacht door een foto van Georgina Verbaan en Katja
Schuurmans in bed met een biggetje.

2006

– Sexy vegetariër
Wakker Dier start met de jaarlijkse verkiezing van
de Meest Sexy Vegetariër van het jaar. Winnaars zijn
onder meer Maryam Hassouni, Ancilla Tilia, Nicolette
Kluijver, Antonie Kamerling, Evgeniy Levchenko en
Leon Verdonschot. In 2017 vindt de laatste verkiezing
plaats: vegetarisme is al hip en sexy genoeg, vinden de
organisatoren.

125 jaar vegetarisme.
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2007

– Premiere Meat the Truth
Op 10 december 2007 gaat in theater Tuschinski in
Amsterdam de Meat the Truth in première. Het is een
documentaire over het aandeel van de vleesproductie
in de opwarming van de aarde, geënt op Al Gore’s An
Inconvenient Truth. Marianne Thieme, die een jaar eerder
met haar Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer
gekomen, vertolkt de rol van presentator. Documentaires
met een pro-vegetarische (of pro-veganistische)
boodschap blijken belangrijk voor het creëren van
bewustzijn over de schaduwzijden van de vleesproductie,
zoals onder meer ook Earthlings (2005) en Dominion
(2018) laten zien.

2010

– De vegetarische slager
Op dierendag 2010 vindt de oprichting plaats van
De vegetarische slager, een bedrijf gespecialiseerd in
vleesopvolgers van voormalig akkerbouwer Jaap Korteweg.
Inmiddels verkoopt De vegetarische slager in 15 landen.
Eind 2018 neemt Unilever het bedrijf over.

2013

– Eerste clean meat hamburger
De Maastrichtse wetenschapper Mark Post lanceert
in Londen ’s werelds eerste hamburger gemaakt van
clean meat, vlees dat in het laboratorium is gekweekt uit
koeiencellen. Het project kost drie ton en is gefinancierd
door Sergey Brin, mede-oprichter van Google. De
verwachting is dat de kosten snel en drastisch zullen dalen,
maar of en wanneer clean meat met regulier vlees kan
concurreren is nog onduidelijk.

2016

– Langste vegetarische tafel
De Nederlandse Vegetariërsbond vestigt een nieuw
record ‘langste vegetarische tafel’ met 1.950 mensen die
aanschuiven. Tot 2013 was het record in handen van
Mechelen, met een tafel met duizend gasten.

2017

- Convenant Plantaardige Eiwitten
Op 6 maart 2017 ondertekent minister Ploumen van
Buitenlandse Zaken het Internationaal Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (IMVO-) Convenant
Plantaardige Eiwitten. In dit convenant spreken
Nederlandse producenten en andere betrokken partijen
af om duurzaam geproduceerde plantaardige eiwitten
internationaal beter beschikbaar en aantrekkelijker te
maken.

Dierloos

Meer weten over de geschiedenis van het vegetarisme en
veganisme in Nederland? Dit najaar verschijnt bij uitgeverij
Atheneum Dierloos. Vegetariërs en vegans in Nederland,
een geschiedenis. De auteur, Dirk-Jan Verdonk, promoveerde
eerder op dit onderwerp en won daarmee de dissertatieprijs
Praemium Erasmianum.
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TRENDS IN VLEESVERVANGERS
Toen ik in de jaren ´70 vegetariër werd, verving mijn moeder vlees en vis eenvoudigweg
door eieren, kaas en paddenstoelen (wist zij veel dat paddenstoelen niet voldoende
eiwitten bevatten). Daarnaast was tahoe en tempé verkrijgbaar bij de oosterse winkel in
een dorp verderop. Dat was al heel bijzonder. Tegenwoordig kun je in elke supermarkt
tal van kant-en-klare vleesvervangers kopen: producten die qua naam, uiterlijk en
smaak op vlees lijken, zoals vegetarische worstjes, schnitzels en burgers. Maar hoe
veroverden de vleesvervangers de Nederlandse markt? Hiervoor duik ik in mijn archief
waar veel voorlichtingsmateriaal ligt. Een historisch overzicht.
Sytske de Waart, voedingskundige Vegetariërsbond

NAMAAKVLEES UIT DE CONSUMENTENGIDS
VOORLICHTINGSBUREAU VOOR DE VOEDING
Medio-1992 waren de vleesvervangers kennelijk al zover
Wanneer verschenen de eerste kant-en-klare
doorgedrongen in de winkels, dat de Consumentenbond
vleesvervangers op de Nederlandse markt? Dat is lastig
er een vergelijkende test aan waagde. ‘Namaakvlees goed
te zeggen – helaas ging deze gebeurtenis niet gepaard
geschiedenis van de vleesveralternatief voor echt’, concludeerden ze. Sommige van de
met een ronkend persbericht – maar uit de folders van
vanger geteste merken bestaan nog steeds, zoals Vivera en Tivall, al
het Voorlichtingsbureau voor de Voeding (de voorloper
gaat dat laatste merk als Garden Gourmet door het leven
van het Voedingscentrum) valt het nodige af te leiden.
sinds het aan Albert Heijn verkocht is. Andere namen
Op de eerste Schijf van Vijf, uit 1953, staan weliswaar
doen geen belletje meer rinkelen: Granovita, Heirler, VNR,
geen vleesvervangers, maar in het eiwit-vak worden,
de Vuurdoop en Vegatura. En actuele merken als Quorn,
naast vis en vlees, wel kaas, eieren en peulvruchten
Vegetarische Slager en Valess ontbreken zelfs helemaal.
afgebeeld. Ook in de oudste folder die ik in mijn bezit
heb van het Voorlichtingsbureau van de Voeding uit
TECHNOLOGIE DOET ZIJN INTREDE
1979, kortweg ‘Gezonde voeding’ geheten, ontbreken
Je zou kunnen zeggen dat de producten die de
de vleesvervangers. In de eerste voorlichtingsfolder van
Consumentenbond in 1992 testte, feitelijk de eerste
hetzelfde Voorlichtingsbureau die specifiek op vegetariërs
generatie kant-en-klare vleesvervangers waren. Een soort
was afgestemd (Eten zonder vlees, dat kan!) uit 1987
geknede hamburgers die we, bij wijze van spreken, ook
hebben tahoe en tempé inmiddels hun intrede gedaan,
nog wel zelf hadden kunnen fabriceren. Sterker nog,
evenals de sojabrokjes, omschreven als ‘gedroogd te
jarenlang heb ik volgens een recept van De Kleine Aarde
koop in diverse smaken: hamsmaak, rundvleessmaak en
‘wereldburgers’ gemaakt: een soort hamburgers op
naturel’. Nog weer acht jaar later, in 1995, verschijnen
basis van volkorenbrood, ei, bouillon en havermout, naar
kant-en-klare vleesvervangers in de folder Eet bewust, ….
believen op smaak te brengen met ui, knoflook, kruiden,
minder vlees. Het gaat dan om producten die we ook nu
restjes groenten, een handje kaas etc.
nog kennen – vegetarische schnitzels, worstjes, gehakt,
carrés etc. – gemaakt van een mengsel van granen, soja en
smaakmakers (kruiden, specerijen).

De Kleine Aarde,
ergens jaren '80, zelf een
vegaburger maken.
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geschiedenis van de vleesvervanger.
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Voorlichtingsbureau voor de
Voeding, 1979. Eiwitcomponent
in de Schijf van Vijf

Vleesvervangers die bijna
niet van echt vlees te
onderscheiden zijn op basis
van lupine, een peulvrucht.

In Eet bewust …. Minder vlees uit 1995 wordt Quorn
als nieuw product al genoemd, maar het is dan nog niet
algemeen verkrijgbaar. Quorn is de eerste van een nieuwe
generatie vleesvervangers. Deze vleesvervanger was
een wezenlijk ander product dan de vegaburgers die tot
dan toe op de markt waren verschenen, omdat Quorn
gemaakt wordt van een gefermenteerd schimmeleiwit.
Tegenwoordig zou het eerst de novel foods-procedure
moeten doorlopen, maar halverwege de jaren ´90 van de
vorige eeuw werd het gewoon vanuit Engeland ingevoerd.
Zo’n 10 jaar later gevolgd door Valess, een vleesvervanger
op basis van magere melk. Een Hollandse uitvinding, die
wel wat op kaas lijkt, maar met een vleesachtige structuur.
En ineens is daar, ergens rond 2010, Beeter, onder andere
verkocht door de Vegetarische Slager: vleesvervangers die
bijna niet van echt vlees te onderscheiden zijn op basis van
lupine, een peulvrucht. Van deze bonen wordt volgens een
geheim procedé een vezel gemaakt met een stevige bite.
De overeenkomsten tussen deze drie producten van de
tweede generatie zijn dat ze meer op vlees lijken én dat ze
technologisch gesproken ingewikkeld in elkaar zitten: dit is
niet iets dat je op een achternamiddag in je eigen keuken
bereidt. Er komen octrooien aan te pas waarmee de
producten goed afgeschermd zijn van de concurrentie.

EN DE TOEKOMST?
Wat kunnen we zeggen over de volgende generatie
vleesvervangers? Aangezien je als mens feitelijk geen vlees
nodig hebt om goed te kunnen functioneren en gezond
te blijven, bestaat er ook geen dringende noodzaak
om vlees te vervangen. In het voedingsdebat blijft deze
zoektocht wél legitiem: zodra er plantaardige producten zijn
ontwikkeld die niet langer van echt vlees te onderscheiden
zijn, geef je de verstokte vleeseter een belangrijk argument
in handen om zijn vleesconsumptie te reduceren.
Het Voedingscentrum waagt in het factsheet Nieuwe
eiwitbronnen als vleesvervanger een kijkje in de toekomst.
Vanwege duurzaamheidredenen is het belangrijk vlees in
de toekomst te vervangen door alternatieven. Die hoeven
van het Voedingscentrum niet per se plantaardig te zijn:
naast algen worden ook insecten en kweekvlees genoemd.
Je kunt je afvragen in hoeverre het wenselijk is deze opties
verder uit te diepen. Voor de eiwitcomponent van een
volwaardige vegetarische voeding (die ook nog eens heel
lekker is) volstaan immers peulvruchten, noten, eieren, kaas
en vooruit, af en toe een vleesvervanger. Daar hebben we
geen insecten en kweekvlees voor nodig.
En om terug te komen op de eerste vraag, wanneer de
kant-en-klare vleesvervangers hun intrede deden op
de Nederlandse markt, zou ik zeggen: begin jaren ´90.
Waarschijnlijk in reformzaken en natuurvoedingswinkels
iets eerder.
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WAAROM
FERMENTEREN
WE EIGENLIJK?

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

Fermentatie is een stokoude traditie, er bestaan al geschriften van 6000-7000 jaar voor Christus over deze wijze van
voedselbewerking. In de tijd van voor de koelkast was fermentatie een manier om iets lang te kunnen conserveren. In Vietnam
maakt de bevolking al ruim 300 jaar zijn eigen vissaus. Ook de Romeinen kenden een dergelijke saus, garum genoemd, die
populair was als smaakmaker. Ze noemden het bereidingsproces fervere (koken), omdat het daar het meeste op leek. Hoewel
fermenteren natuurlijk weinig met koken te maken heeft.
Fermenteren is gezond en lekker en wereldwijd wordt er dan ook volop gefermenteerd, denk maar aan Griekse yoghurt of
gezouten citroenen uit Egypte. Zonder het te beseffen, consumeren we veel gefermenteerde producten, waaronder schimmelkaas,
koffie, chocolade, vanille, bier en wijn. Maar ook zuurkool, ingemaakte augurkjes, tofu, tempé en de vele kombucha’s, rijst en
kefir-culturen zouden zonder fermentatie niet bestaan.Het fermenteren van ons voedsel is een techniek met vaak prachtige
smaakresultaten.
Tijdens het fermenteren van voedsel worden met behulp van
natuurlijke micro-organismen stoffen gevormd die de smaak,
geur en het uiterlijk van het voedsel beïnvloeden. Dit om
het goed houdbaar of beter verteerbaar te maken. En het is
e
ook nog eens heel gezond. Zo werd in de 18 eeuw ontdekt
dat zuurkool scheurbuik kon voorkomen. Tijdens de eerste
internationale koloniale handelstentoonstelling in Amsterdam
(1883) werd het accent al gelegd op gefermenteerd voedsel.
Ruim twintig landen presenteerden de vele toepassingen
van de fermentatietechniek. Niet alleen kon je gekonfijte
gele radijs, olijven en lotuszaden aantreffen, maar ook
gierstbrandewijn en het vijfkruidenpoeder, gebaseerd op de
vijf basissmaken: zoet, zuur, bitter, ´prikkelend´ en zout.
Het Culinair Erfgoed Centrum heeft zich ten doel gesteld
om de Nederlandse folklore op tafel, waaronder het
inmaken en bewaren van voedsel, te herwaarderen. Het
wecken, pekelen en fermenteren kan hernieuwde aandacht
goed gebruiken, getuige de teloorgang van de juiste kennis
over deze conserveringstechnieken. Vaak ontbreekt het
aan kennisoverdracht of het in beeld brengen van deze
eeuwenoude methoden om voedsel veilig te stellen.
Om dit doel te bereiken, schrijven wij over de keuken van
het platteland, die helaas nog te vaak in het verdomhoekje zit.
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Toen en nu
We eten weer buiten de deur… Nu noemt men het ´outdoor
cooking´: mannen staan achter de barbecue, ze beheersen het
vuur en rakelen het hoog op. Maar buiten voedsel nuttigen is
natuurlijk zo oud als de weg naar Rome. Steeds vaker zitten
we op het gras in het park te picknicken op een kleed waarop
heerlijke, zelfbereide kleine hapjes uitgestald staan. De huidige
keukens zijn veranderd, uitgerust met de nieuwste technische
snufjes en toch praktisch: ze ontnemen de kok het zware
werk. Ook het fornuis mag weer staan op een centrale plaats
midden in de keuken, zodat familieleden een handje kunnen
helpen, waar nodig. Het roept herinneringen op naar de
aloude maar in sommige landen nog gebruikelijke stook- en
kookplaats.
Eetmomenten zijn er vaker en de mogelijkheden om eten te
vinden zijn legio. Ons dagpatroon is daardoor sterk veranderd.
We hoeven niet meer de boer op of op jacht om iets eetbaars
op ons bord te krijgen. Een rijk assortiment aan voeding ligt
– praktisch binnen handbereik – in de supermarkten, en de
keuzemogelijkheden zijn overweldigend. We kunnen ons
menu nu op kleur en naar smaak samenstellen, aangepast
aan het eetmoment van de dag. Soms bereid volgens de
herontdekte eeuwenoude techniek: fermentatie.
Jacomijna Hetta van den Tol (1826) schrijft in haar
handgeschreven kookschrift Een prachtig recept over uitjes
in het zuur. De uitjes moeten met een zilveren mes geschild
worden, anders worden ze zwart. Wat foelie en een hele
peper ertussen, een zelfgemaakte gekookte azijn koud er op.

column voeding historisch.

Waar ze in bewaard moesten worden staat er niet bij vermeld.
In 1826 was het naar alle waarschijnlijkheid een Keulse pot
die afgedekt werd met een varkensblaas.
Recept: Natuurspijs menu
voor elk jaargetijde door A.S.
Hettema Fennema (1932)
Rauwe groente schotel van
witte kool-biet en kropsla
Hiervoor heeft men nodig een
klein stukje witte kool, ongeveer
een vierde van 1 kool, een biet
van ongeveer een pond en 1
kropje sla. Men wast de kool
en raspt ze op een Bircher-rasp, en even zo de eerst
geschilde rauwe biet (Een Bircher-rasp is vooral geschikt
voor aardappelmaaltijden, maar dankzij het grote lemmet
ook zeer geschikt om kool te snijden.) De kropsla wordt
ontdaan van de ergste stronkjes en gewassen. Nu legt
men de blaadjes kropsla uit op een platte schotel verdeelt
de hoeveelheid biet in vieren en legt deze vier parten op
de sla. Hieromheen legt men een randje witte kool en
tussen de rode biet en witte kool komt de mayonaise.
Hiervoor roert men 100 gram boter tot room, voegt er
druppelsgewijs onder goed roeren 1 dl Delftsche slaolie
(pindaolie) bij en druppelt er dan onder voortdurend
roeren het sap van 1-2 citroenen in.
Carolina Verhoeven
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TEKST: DANIËLLE OOTEMAN

STRALEND DE
HERFST DOOR!
Van buiten naar binnen, van luchtige kleding
naar laagjes en van warm, loom weer naar fris en
onstuimig: DE HERFST! Zelf ben ik altijd verrukt
van de wonderschone natuur (bos en duin liggen
niet ver van mijn huis), die in dit jaargetijde zulke
prachtige kleuren laat zien. De bladeren kleuren
van groen naar okergeel en goud, en zelfs vuurrode
bladeren sieren de takken. Tijdens de bronstijd is
het een spektakel in het duin door het geluid van
burlende herten. Toch kan de herfst ook een lastig
jaargetijde zijn voor mensen die gevoelig zijn
voor onstuimig weer. De weersgesteldheid kan ons
onrustig maken en doordat we minder zonlicht
binnenkrijgen kunnen we ons sneller somber en
gedeprimeerd voelen en ook minder energiek. Ook
onze huid reageert op de seizoenswisseling: hij
kan schraal, droog en gevoelig worden. In deze
column wil ik je graag van tips & tricks voorzien
om ontspannen, blij en gezond van de herfst te
genieten, zowel innerlijk als uiterlijk.

Daniëlle 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 Daniëlle en haar praktijk.
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Elk jaar opnieuw komen, zodra de temperatuur
buiten daalt, veel klanten met hetzelfde probleem
in mijn salon: een rode, schrale huid. Die ontstaat
meestal tijdens buitenactiviteit of sporten in de
buitenlucht (hardlopen, hockey, paardrijden, etc.):
het lichaam warmt tijdens de activiteit op bij een
koudere buitentemperatuur. Koude lucht op de
warme gezichtshuid, eventueel in combinatie met
regen en wind, veroorzaakt dit huidbeeld. De enige
remedie is de huid goed te beschermen tegen de
frisse buitenlucht. Een 100% natuurlijk product dat
uitsluitend uit koudgeperste plantaardige oliën en/
of bijen-wolwas bestaat, biedt deze bescherming én
sluit de huid niet af. De huid blijft ademen waardoor
je ook blijft transpireren.
Mocht je weinig aan buitenactiviteiten doen, maar
toch een ander huidbeeld zien – gevoeliger huid
met roodheden en eventueel jeuk – dan wordt dit
wellicht veroorzaakt door de (centrale) verwarming
in je huis en auto. Binnen wordt de lucht droger en
het is er ook warm. Wanneer je vervolgens de koud
ingaat, krijgt de huid als het ware een ‘klap in het
gezicht’; hij moet flink aan het werk om in balans te
blijven. Mijn advies is om de kachel zowel in huis als

beauty.

de auto niet boven de 20°C te zetten, maar een extra trui
of vest aan te trekken. Dit werkt energiebesparend en is
dus ook nog eens beter voor het milieu!
De huid van ons lichaam heeft behoorlijk wat te verduren
onder al die kleding en vaak te warm douchen. Wat
doen we hieraan? Als eerste raad ik aan om niet té
warm te douchen. Gebruik wekelijks een puur natuurlijke
scrub om je huid van de dode opperhuidcellen te
ontdoen en dagelijks een verzorgende douchecrème.
Na een douchebeurt of lekker bad kun je je lichaam
heb beste verzorgen met een bodylotion of huidolie. Als
gebruiksadvies kan ik je aanraden een beetje olie in het
kommetje van je hand te gieten, de handen vervolgens
op elkaar te drukken en dan te ‘stempelen’. Eerst op het
onderbeen, dan de knie en als laatste op het bovenbeen.
Vervolgens smeer je het product uit. Herhaal deze
handeling op je romp en armen. Hierdoor gebruik je niet
te veel olie en hij trekt direct in, waarna je je meteen kunt
aankleden. Zodra de olie op de huid blijft liggen, is dit een
teken dat je te veel van het product hebt gebruikt. Olie
is van nature verwarmend en daarom een ideaal product
voor de herfst en winter.
Van de huid naar de innerlijke mens. In de zomer drinken
we over het algemeen genomen automatisch meer water
en dat wordt in de herfst/winter vaak stukken minder.
Ook onze vochthuishouding is van invloed op de huid.
Zorg ervoor dat je minimaal 1,5 liter water per dag drinkt,
bij voorkeur gefilterd water. Vanbuiten kunnen we heel veel

ondersteuning bieden aan de huid maar een goede huid
wordt van binnenuit gehydrateerd!
Via onze voeding kunnen we ons lichaam ook van
binnenuit verwarmen en zo gezond en aangenaam de
koude maanden doorkomen. Verwen jezelf met comfort
food als soep en curry’s en nuttig minder salades en
andere koude gerechten. Gezonde vetstoffen zoals
roomboter, kokosolie, ghee en olijfolie zijn onontbeerlijk
voor een gezond lichaam en stralende huid. Specerijen als
kruidnagel en kaneel verwarmen het lichaam en pompoen
is een absolute aanrader als veelzijdige herfstgroente.
Het drinken van een kop verwarmende kruidenthee of
bouillon, terwijl je onder een kleedje op de bank een boek
leest, is een traktatie voor je lichaam en ziel.
Zelf zie ik uit naar binnenshuis cocoonen met een boek
of film, etentjes met vrienden, kaarsjes aan en genieten
maar. Maar heerlijke wandelingen in de natuur met haar
prachtige herfstkleuren en verfrissende wandelingen op
het strand zijn net zo belangrijk en goed voor het lichaam.
Met als afsluiter een heerlijke mok glühwein en een kop
pompoensoep voor optimale ontspanning en gezonde
rode blosjes op de wangen!
Een kleurrijke groet,
Daan Ooteman
Holistisch schoonheidsspecialiste - voedingsdeskundige
www.studionatuurzuiver.nl
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Lekker vega online:

het kookeiland.
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JUBILEUM
KROONTAART
door HEMELSE MODDER

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.
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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30 dagen lekker vega.

FOTOGRAFIE: COLIN EUSMAN
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30 DAGEN LEKKER VEGA

VOOR VEGETARIËRS,
FLEXITARIËRS ÉN
VLEESETERS!
Het is niet eens een challenge meer!
Met onze geheel vernieuwde 30 Dagen Lekker Vega is het gemakkelijker én lekkerder dan
ooit om vegetarisch te eten. Ontvang elke dag een nieuw recept met tips, weetjes
en achtergrondinfo. Meld je nu aan, of wijs iemand anders op deze gratis service.
Je zult merken dat deze 30 Dagen Lekker Vega start met een aantal recepten die ook vleeseters
kennen, maar jij tovert een heerlijke vegetarische variant op tafel. In het derde deel geven we ook
tips om het vegetarische recept te ‘veganizen’.
Per recept geven we kooktips en vertelt onze voedingskundige
Sytske de Waart over de gezondheidaspecten van het recept.
Ook deze vernieuwde service van de Vegetariërsbond is geheel gratis en
houdt automatisch na 30 dagen op. Meld je nu aan, en ontvang je
eerste e-mail morgen al.

Meld je aan op
www.vegetariers.nl
of www.lekkervega.nl
en start direct.

29 29

Lenuikeuws!

Op 31 oktober lanceert de Vegetariërsbond namelijk haar nieuwe
keurmerk voor restaurants: het LEKKER VEGA Keurmerk. Dit keurmerk
vervangt het oude ´Gastvrij voor Vegetariërs´ keurmerk en sluit beter aan
bij de bekende LEKKER VEGA identiteit. Het LEKKER VEGA Keurmerk
heeft grootse ambities: veel meer vegaliefhebbers bereiken én beter
inzichtelijk maken wat het Nederlandse horecalandschap zoal te bieden
heeft aan fantastische vegetarische mogelijkheden.
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lekker vega keurmerk.

LEKKER VEGA
KEURMERK
Met het groeiende aanbod van vegetarische gerechten en de enorme diversiteit, kon een
eigentijds keurmerk niet uitblijven. Een keurmerk dat onderscheid maakt tussen restaurants met
een vegetarisch aanbod en restaurants die een speciale vermelding verdienen vanwege hun
vegetarische en plantaardige inzet. Vandaar dat het LEKKER VEGA Keurmerk drie verschillende
onderscheidingen hanteert: brons, zilver en goud.
Restaurants met de bronzen badge hebben een menukaart die
voor 30% uit vegetarische of plantaardige gerechten bestaat, in elke
categorie (salades, broodjes, soepen, voorgerechten, hoofdgerechten,
borrelhapjes).
De menukaart van restaurants met de zilveren badge bevat 75%
vegetarische gerechten, waarvan 30% plantaardig in elke categorie.
Dit ‘’gouden’’ restaurant heeft een menukaart die uitsluitend bestaat
uit vegetarische gerechten waarvan de helft plantaardig is,
in elke categorie.
Met dit keurmerk zet de Vegetariërsbond alle restaurants die LEKKER VEGA eten serveren op de kaart. Zo
wordt in een oogopslag duidelijk of restaurants vegetarische gerechten aanbieden én hoe groot het vegetarische
en plantaardige aanbod van deze restaurants is. Zo wijst het LEKKER VEGA Keurmerk vegaliefhebbers de weg
door heel Nederland. Of je nu op zoek bent naar een eetcafé met een fijn vegetarisch aanbod, een culinaire
hotspot of een vegan lunchroom, op lekkervega.nl vind je gemakkelijk en snel een restaurant dat verrast met
LEKKER VEGA eten. Waar ga jij van de vegetarische keuken genieten?
Meer informatie over het LEKKER VEGA Keurmerk en aanmelding voor restaurants?
GA NAAR:
lekkervega.nl
facebook @lekkervega
instagram @lekkervegan
youtube Lekker Vega Kookshow
31

RESTAURANT LOFF ONTVANGT
LEKKER VEGA KEURMERK ‘GOUD’
Als eerste restaurant in Nederland ontvangt Restaurant LOFF in
Breda het nieuwe LEKKER VEGA Keurmerk, toegekend door de
Vegetariërsbond. De menukaart bestaat voor 100% uit vegetarische
gerechten, waarvan 80% plantaardig is. Het aanbod valt daarmee binnen
de hoogste categorie (zie ook elders in dit blad) en daarom waardeert
de Vegetariërsbond dit met het LEKKER VEGA Keurmerk ‘Goud’.
100% VEGETARISCH, 80% VEGAN
Goed eten heeft geen vlees nodig vinden ze bij LOFF – en daar
zijn wij het helemaal mee eens. Bij LOFF wordt lekker gegeten én
rekening gehouden met milieu en dierenwelzijn. Chef-kok Marion
Pluimes serveert met haar team een 100% biologisch aanbod van

vegetarische en veganistische gerechten, die dagvers worden bereid.
Met gebruik van zo veel mogelijk lokale seizoensproducten wordt er
uit ruim 400 recepten een buffet samengesteld van 50+ gerechten.
Door zich te verbinden aan het LEKKER VEGA Keurmerk conformeert
het restaurant zich aan de eisen die dit keurmerk stelt en ontvangt
LOFF een pakket aan middelen ter promotie van het restaurant als
ook voor lekker en goed vega ‘uit eten’. Een beste start van deze
campagne van de Vegetariërsbond!
www.restaurantloff.nl
Zie hiernaast de Bloemkoolsoep en Saliebeignets die LOFF’s chef-kok
Marion Pluimes maakte voor onze Lekker Vega Kookshow, of kijk direct
op www.lekkervega.nl

NO-WASTE

kookeiland.

Saliebeignets & Bloemkoolsoep
“Een zacht romige soep waar ook het blad van de bloemkool in verwerkt wordt. Ik werk graag met het hele product, dus
inclusief de schil of het blad. No waste en vol smaak- en voedingsstoffen. De soep wordt geserveerd met een flinke lepel
amandelpasta. Het maken van saliebeignets is een leuk werkje met een krokant en heerlijk geurig resultaat. Geschikt als
voorgerecht of hartig hapje.”
Marion Pluimes, chef-kok van Restaurant LOFF en initiatiefnemer van De Groene Kookacademie
INGREDIËNTEN
(voor 3 personen)
Bloemkoolsoep
• 1 bloemkool, inclusief bladeren
• 1 ui
• 100 g wortel
• sesamolie
• zout
• 2 el ras el hanout
• 1,5 l groentebouillon
• 3 el amandelpasta
• peper + zout
• citroensap
• geroosterde amandelen
• peterselie-olie
Saliebeignets
• 80-100 g (spelt)bloem (1 afgestreken el per beignet)
• 1 tl zelfgemalen lijnzaad
• bruisend bronwater
• 20 salieblaadjes
• 5 el tomatentapenade (1 tl per twee blaadjes)
• (sesam)olie
• zout
• 1 flinke tl bakpoeder
• peper + zout 20 salieblaadjes

Benieuwd naar de Kookshow-video waarin Marion
Pluimes deze recepten bereidt? Kijk dan op:
https://lekkervega.nl/recepten/saliebeignets-bloemkoolsoep-van-kop-tot-staart

BEREIDING
(bereidingstijd: 40 minuten)
Soep
Was de bloemkool en hak hem in stukken. Snipper de
ui en rasp de wortel grof of snijd hem in kleine stukjes.
Zet een soeppan op het vuur en voeg zoveel sesamolie
toe dat de bodem bedekt is. Fruit hierin de ui en wortel
kort aan en voeg het zout toe. Temper het vuur, voeg
de ras el hanout toe en bak 2 minuten mee. Nu kan de
bloemkool in de pan. Giet de bouillon erbij, leg de deksel
op de pan en kook de bloemkool gaar. Pureer vervolgens
de soep en werk de amandelpasta erdoor. Breng de soep
op smaak met peper en zout en verfris met een kneepje
citroensap. Garneer de soep met gehalveerde amandelen
en bedruppel hem met de peterselie-olie.
Saliebeignets
Doe de bloem en het lijnzaad in een kom en voeg wat
bruisend bronwater toe. Mix het geheel met een garde en
laat het beslag even rusten. Controleer ondertussen of de
salieblaadjes schoon zijn. Schep een theelepeltje tapenade
op de ruwe kant van een salieblaadje en leg er een ander
blaadje, eveneens met de ruwe kant, bovenop. Druk
voorzichtig aan. Herhaal deze handeling voor de overige
blaadjes. Verhit een laag van 2 cm olie in een (frituur)
pan. Voeg een snuf zout toe aan het beslag en werk het
pakpoeder erdoor. Haal de salieblaadjes een voor een met
behulp van een vork door het beslag (tik met de vork
op de rand van de kom om het overtollige beslag eraf
te slaan) en bak de beignets goudbruin. Haal de beignets
met een schuimspaan uit de olie en laat ze uitlekken op
keukenpapier.
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RECEPTEN IN SAMENWERKING MET

in samenm-et:
werking
www.foodiesmagazine.nl/thema/lekkervega/
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Cover recept

Jubileum Kroontaart

BENODIGDHEDEN:
2 springvormen van Ø 18 cm
INGREDIËNTEN
Bessenroomlaag
• 2 g agaragar
• 1 el water
• 3 dl slagroom
• 5 g witte chocolade, geraspt
• 100 g blauwe bessen
Cake
• 210 g bloem
• 225 g kristalsuiker
• 2 g zuiveringszout (= baking soda)
• 4 g bakpoeder
• 175 g ongezouten roomboter
op kamertemperatuur
• 3 eiwitten
• 130 ml zure room
• 1,1 dl volle melk
• 3 tl vanille-extract
• rasp van 1 citroen
Ganache van pure chocolade
• 2 dl slagroom
• 200 g chocolade 53%, geraspt
• snuf zout
Ganache van witte chocolade
• 1 dl slagroom
• 200 g witte chocolade, geraspt
Chocoladedruppels
• 2 g agaragar
• 0,25 dl water
• 0,75 dl slagroom
• 0,6 dl water
• 110 g suiker
• 60 g glucose
• 60 g cacaopoeder
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HEMELSE MODDER

BEREIDING
Bessenroomlaag
Los de agaragar op in het water en
laat de oplossing minimaal 15 min.
staan. Meng de substantie vervolgens
door de slagroom en breng het geheel
aan de kook. Klop er met een garde
de chocolade door tot die gesmolten
is. Laat de chocoladeroom afkoelen
en vervolgens ca. 3 uur opstijven in
de koelkast. Klop kort voor gebruik
de room op tot de dikte van een
crème. Spatel de blauwe bessen door
de room en doe het mengsel over
in een spuitzak met een groot, rond
spuitmondje. Leg die tot gebruik in de
koelkast.
Cake
Verhit de oven tot 170°C. Zeef de
bloem, suiker, het zuiveringszout en
bakpoeder boven een kom. Meng
in een andere kom de zachte boter
met de resterende ingrediënten.
Spatel vervolgens het droge mengsel
door het natte mengsel. Vet de twee
springvormen in met boter en bestuif
ze licht met bloem. Schep het beslag
erin en bak de cakes in ca. 25-30 min.
gaar. Laat de cakes volledig afkoelen.
Bewaar ze desgewenst in de vriezer.
Ganache van pure chocolade
Verhit de room en klop met een
garde de chocolade erdoor tot
die gesmolten is. Laat het mengsel
afkoelen tot kamertemperatuur en
voeg een snuf zout toe. Klop de
ganache luchtig met een handmixer en
spatel de massa in een spuitzak. Leg de
spuitzak tot gebruik in de koelkast.

Ganache van witte chocolade
Verhit de room en klop met een
garde de chocolade erdoor tot
die gesmolten is. Laat het mengsel
afkoelen tot kamertemperatuur. Klop
de ganache luchtig met een mixer en
spatel de massa in een spuitzak. Leg de
spuitzak tot gebruik in de koelkast.
Chocoladedruppels
Los de agaragar op in het water en
laat de oplossing minimaal 15 min.
staan. Breng de slagroom met de
agaragar, glucose en de helft van
de suiker aan de kook. Roer de
andere helft van de suiker met de
cacaopoeder en wat water glad. Roer
nu het cacaomengsel door de room
en breng het geheel opnieuw aan de
kook. Zeef de chocoladesaus.
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Restaurant Hemelse Modder bestaat 35 jaar! Ter ere van het jubileum is er een nieuw kookboek uit, bomvol recepten
van de jonge en ambitieuze keukenbrigade en verhalen uit de buurt. De recepten zijn een eigentijdse interpretatie van
klassieke gerechten en dragen zo bij aan de huidige eetcultuur in Amsterdam. Een cultuur die zich verdiept in wat we
eten en openstaat voor invloeden van ver weg en dicht bij huis.
Samen aan tafel is een kookboek dat uitnodigt om thuis zelf aan de slag te gaan en te genieten van de heerlijke
gerechten van restaurant Hemelse Modder. Een toegankelijk kookboek dat veel volwaardige recepten bevat voor de
vegetarische keuken. Het hoofdstuk met nagerechten is een zoete toegift van een restaurant dat zijn naam dankt aan
het populaire chocoladedessert.
Speciaal voor de Lekker Vega lezer delen we drie feestelijke taartrecepten voor vooraf, hoofd en na.
Stroop je mouwen op voor de kroontaart, een nieuw topstuk in je receptencollectie.
Verkoopprijs € 27,50. Uitgegeven door restaurant Hemelse Modder i.s.m. Uitgeverij De Kookboekhandel,
ISBN: 9789082543735. Verkrijgbaar via de boekhandel, bol.com of hemelsemodder.nl. Fotografie: Hotze Eisma

Taart opbouwen
Bouw de taart als volgt op. Snijd de minst perfecte cake
met een taartzaag of een lang, scherp mes horizontaal
doormidden. Spuit de ganache van pure chocolade op
de onderste schijf. Leg de bovenste cakeschijf erop. Spuit
daarop de ganache van witte chocola. Halveer vervolgens
de mooiste cake horizontaal en leg de onderste schijf
op de taart. Spuit hierop de bessenroom. Leg tot slot de
resterende helft op de taart en druk hem voorzichtig aan.
Als er in de rand van de laag bessenroom wat blauwe
bessen `storend’ zichtbaar zijn, druk ze dan voorzichtig
een beetje naar binnen en strijk de bessenroomrand glad
met een even in heet water gedompelde lepel. Giet de
chocoladesaus over de bovenste cakelaag zodat een deel
van de saus langs de taart druipt.
DE KROON
Benodigdheden:
• 1 bakring van Ø 14 cm en 1 van Ø 16 cm
• bakpapier
• plakband
• paletmes
• (boter)mesje
• deegroller of wijnfles
INGREDIËNTEN
• 300 g witte chocolade, geraspt
• 200 g pure chocolade, geraspt
• 200 g melkchocolade, geraspt

BEREIDING
Leg de bakring van 14 cm in die van 16 cm op een vel
bakpapier. Tape de bakringen vast aan het bakpapier zodat
ze niet gaan schuiven. Smelt 2/3 van de witte chocolade
au bain-marie. Haal de kom van de warmtebron als de
chocolade gesmolten is en een temperatuur van 45°C
heeft. Voeg, al roerend, beetje bij beetje de rest van de
witte chocolade toe en blijf roeren tot alle chocolade
gesmolten is en een temperatuur heeft van 27°C. Giet
de helft van de witte chocolade tussen de bakringen
zodat er een ringvormige laag van ca. 1 cm ontstaat.
Laat deze constructie een kwartiertje staan; wanneer de
chocolade volledig is afgekoeld en uitgehard, kunnen de
ringen gemakkelijk verwijderd worden. Snijd een strook
van 10 cm bakpapier en strijk daarop 2 eetlepels witte
chocolade dun uit met een paletmes. Snijd met een (boter)
mesje 6 tot 8 lange, smalle driehoeken in de chocolade.
Leg het bakpapier in de lengte over een stabiel liggende
wijnfles of deegroller en laat de chocoladekrullen in ca.
5 min. hard worden. Bewaar een beetje chocolade om
de kroon te monteren. Smelt ook de geraspte melk- en
pure chocolade op de hierboven beschreven manier
en maak ook daar driehoeken van. Zet, wanneer alle
chocolade goed is uitgehard, de kroon in elkaar. Neem met
een theelepel steeds een druppel van de overgebleven
gesmolten witte chocolade, en plak hiermee, een voor een,
de chocoladedriehoeken op de witte chocoladering. Het is
een delicaat werkje, maar er zijn wat reservedriehoeken!
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Taartje van gekarameliseerde cevennen-ui
MET RUCOLA, WALNOOT EN RODE UIENCOMPOTE
BENODIGDHEDEN:
Bakvormpjes, ramekins of disposables
INGREDIËNTEN
Florentinebeslag
• 60 g bloem
• 200 g amandelpoeder
• 5 eieren
• 200 g gesmolten boter
• zout en peper

Rode uiencompote
Fruit de uien tot ze beginnen te verkleuren. Blus af met het
bietensap en de wijn.
Verwarm het geheel tot alle vocht door de uien is
opgenomen. Schep alles geregeld om, zodat de suikers uit
de biet niet verbranden. Breng de compote op smaak met
zout en peper.

Rode uiencompote
• 400 g rode ui, in dunne halvemaantjes gesneden
• 1 dl rode bietensap
• 1 dl rode wijn
Cevennen-ui in gezouten karamelsaus
• 3 grote zoete uien, gepeld
• 5 kruidnagels
• 75 g boter
• 240 g rietsuiker
• Zout
Afwerking
• 100 g rucola
• 200 g walnoten, geroosterd en fijngehakt

Recepten uit
"Samen aan tafel".
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BEREIDING
Florentinebeslag
Meng alle ingrediënten in een keukenmachine.

Cevennen-ui in gezouten karamelsaus
Verwarm de oven voor op 200°C. Breng water aan de
kook, voeg zout en de kruidnagels toe en pocheer de uien
hierin tot beetgaar. Halveer de uien. Laat de boter smelten
in een steelpan op laag vuur. Voeg de suiker al roerend toe
en laat hem karamelliseren. Blus af met een scheutje water
om een lopende saus te krijgen (pas op voor spetters!).
Geef de karamel een hartige toets door wat zout toe te
voegen. Schep in iedere ramekin een eetlepel karamel en
leg er een halve ui in. Spuit het florentinebeslag erop, zodat
de ui helemaal bedekt is.
Zet de taartjes in de oven en bak ze in 30 min. bruin en
krokant. Haal ze uit de ramekins en serveer ze met de
rode uiencompote, rucolablaadjes en walnoten.

kookeiland.
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Hartig taartje gevuld met snijbiet
BLOEMKOOLCRÈME, BEARNAISESAUS EN GEROOSTERDE PISTACHENOOTJES

BENODIGDHEDEN:
6 eenpersoonsbakvormpjes
INGREDIËNTEN
Deeg
• 200 g bloem
• 100 g zachte boter
• 35 g suiker
• 1 ei
• snuf zout
• 2 el ijskoud water
Snijbiet
• 400 g snijbiet, stelen en bladeren gescheiden
• 2 el geroosterde pistachenootjes, grof gehakt
Bloemkoolcrème
• 1 sjalot, fijngesnipperd
• ½ tl kerriepoeder
• 200 g gare bloemkoolroosjes
• 1 el crème fraîche
Bearnaisesaus
• 1 dl witte wijn
• 2 el witte-wijnazijn
• dragonstelen
• 1 sjalot, grof gesnipperd
• ½ tl zwarte peperkorrels, fijn gestampt
• 1 laurierblad
• 2 eidooiers
• 100 g gesmolten boter
• 1 el fijngehakt dragonblad
• 1 el fijngehakte kervel

48 | HERFST 2019

BEREIDING
Deegbodems
Meng de bloem, boter, suiker, het ei en een snuf zout.
Kneed het deeg snel, maar stevig met de muis van
de hand, er druppelsgewijs het ijskoude water aan
toevoegend. Pak het deeg in folie en laat een uurtje
rusten in de koelkast. Verhit de oven tot 200°C. Kwast
6 eenpersoonsbakvormpjes in met zachte boter. Rol
het deeg uit tot een plak van 0,5 cm dikte en steek
er rondjes uit die wat groter zijn dan de doorsnede
van de bakvormpjes. Het resterende deeg kan telkens
samengevoegd en opnieuw uitgerold worden. Bekleed de
vormpjes met het deeg, prik met een vork gaatjes in de
deegbodem en bak ze in ca. 15 minuten gaar.
Snijbiet
Snijd de snijbietstelen in stukken van ca. 4 cm en kook ze
beetgaar in gezouten water. Laat goed uitlekken. Roerbak
de snijbiet vlak voor het serveren in hete olie en meng er
op het laatst de bladeren en de pistachenoten door.
Bloemkoolcrème
Verhit in een koekenpan een scheutje olie en fruit hierin de
sjalot 1 minuut. Voeg de kerrie toe; roerbak even later ook de
bloemkool mee. Pureer de groenten in een keukenmachine.
Meng er op het laatst de crème fraîche door.
Bearnaisesaus
Giet de wijn en azijn in een pannetje en laat hierin de
dragonstelen en sjalot met de peper en laurier 15 min.
trekken op laag vuur. Zeef het vocht en laat het tot
lauwwarm afkoelen. Klop er met de garde een voor een de
eidooiers door en klop de massa vervolgens op laag vuur
tot een schuimige room (let goed op dat de temperatuur
van de saus onder de 70°C blijft!). Haal de pan van het
vuur en schenk er geleidelijk en voortdurend kloppend de
gesmolten boter door. Roer de dragon en kervel door de
saus en breng hem op smaak met zout en peper.
Presentatie
Plaats de taartbodempjes op de borden en vul ze met
de bloemkoolcrème. Schep daarop de snijbiet, schenk de
bearnaisesaus eroverheen en bestrooi het geheel met nog
wat geroosterde pistachenootjes.

kookeiland.
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VIOLA CENNINI VAN VIOLA’S PATISSERIE

Vegan Chocoladetaart

Heb jij altijd al de ultieme chocoladetaart willen bakken, maar dan volledig plantaardig?
Viola Cennini van Viola’s Patisserie uit Eindhoven legt stap voor stap uit hoe je deze overheerlijke
chocoladetaart kunt bakken met ingrediënten die je vast al in huis hebt.
INGREDIËNTEN
Cake
• 1 el azijn
• 230 ml sojamelk
• 250 g bloem
• 360 g suiker (vegan)
• 80 g cacao
• 2 el bakpoeder
• 2 el baksoda
• 1 tl vanillepoeder
• 110 ml kokosolie (gesmolten)
• 170 ml appelmoes (liefst homemade)
• 230 ml kokend water
Choco-crème
• 300 g plantaardige margarine
• 60 g plantaardige smeermargarine
• 130 g cacao
• 350 g poedersuiker (gezeefd)
• ca. 50 ml sojamelk
BEREIDING
Cake
Bekleed een bakvorm (Ø 18 cm) met een velletje ingevet
bakpapier of gebruik een bakspray. Verwarm de oven voor
op 200°C (heteluchtoven 175°C). Meng de azijn met
de sojamelk en zet apart. Doe alle droge bestanddelen
(bloem, suiker, cacao, bakpoeder, baksoda en vanille) in
een ruime beslagkom en meng goed door met een garde.
Werk de kokosolie door de appelmoes (let op: de stoffen
mengen slecht) en voeg het soja-azijnmengsel toe. Roer
het geheel goed door en doe het mengsel over in de
beslagkom. Mix kort tot een egaal beslag en voeg dan het
kokende water toe. Mix opnieuw kort tot een glad en
luchtig beslag (bij langdurig mixen wordt de cake hard i.p.v.
luchtig). Giet het beslag in de bakvorm en zet hem voor
ca. 20 minuten in de oven (de baktijd is afhankelijk van je
oven). Prik met een cocktailprikker midden in de cake om
te zien of hij gaar is: wanneer de prikker schoon uit de cake
komt, is het baksel gereed. Laat de cake afkoelen voor je
hem| HERFST
uit de bakvorm
haalt.
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Choco-crème
Mix in een keukenrobot of met een handmixer de
margarine zacht. Voeg de smeermargarine toe en mix tot
een romig geheel. Voeg de cacao en poedersuiker toe; mix
eerst op een lage stand en daarna ongeveer 5 minuten
op een hoge stand tot een vaste crème ontstaat. Voeg
ten slotte de sojamelk lepel voor lepel toe tot een zalvige
crème ontstaat. Uiteraard kun je meer of minder melk
toevoegen om de gewenste dikte van de crème te krijgen.
AFWERKING
Snijd met een taartzaag of lang, scherp mes de cake
horizontaal doormidden. Zet een taartplateau of
presenteerschaal klaar. Strijk met een paletmes een kleine
hoeveelheid choco-crème over het midden van het
plateau uit en plaats hierop de onderste cakelaag. Strijk een
ruime hoeveelheid crème over de cakelaag uit en plaats de
andere helft erop (hoe netter je werkt in dit stadium, hoe
mooier het resultaat). Smeer de taart rondom strak af met
de resterende choco-crème zodat hij een volledige ‘crumb
coat’ krijgt (een glad laagje om de taart mooi af te werken
en kruimels vast te houden). Gebruik hiervoor eventueel
een deegschraper. Hoe je de cake nu verder decoreert, is
een kwestie van inzicht en creativiteit: leef je vooral uit!
Wij hebben de
taart aan een kant
voorzien van een
chocoladedrip,
hem bestrooid
met wat cacao
en afgewerkt met
speciale vegan
cookies voor een
extra feestelijk
effect.

TAART VAN EMMA HERNGREEN, FUNKY VEGAN

Fudgy witte chocoladetaart
MET GEMBER EN CITROEN

BEREIDING
Deegbodem
Bekleed de bodem van de springvorm met bakpapier en
vet de randen in. Vermaal de koekjes tot kruimels in een
keukenmachine of wikkel ze in een theedoek en verkruimel
ze met behulp van een deegroller. Smelt de boter in een
pannetje. Voeg de kruimels bij de boter en roer door tot
de kruimels de boter hebben opgenomen. Verdeel het
mengsel over de bodem van de springvorm en druk stevig
aan. Zet de vorm in de vriezer.

INGREDIËNTEN
Benodigdheden
• bakvorm (Ø 20 cm)
• bakpapier
Deegbodem
• 200 g gemberkoekjes
• 90 g vegan boter
Fudgy chocolade
• 150 g vegan slagroom
• 30 ml sojamelk, vanille
• 60 g witte basterdsuiker
• 215 g vegan witte chocolade
• 60 g vegan boter
Gember-citroengelei
• 4 bolletjes bakgember
• geraspte zest van 3 citroenen
• 50 + 200 ml water
• 125 ml citroensap
• 1 tl citroenessence
• 125 g geleisuiker

Fudgy chocolade
Doe de slagroom, sojamelk en basterdsuiker in een
pannetje en breng het geheel op laag vuur, al roerend,
aan de kook. Haal het pannetje van de hittebron. Breek
de chocolade in stukjes en voeg deze toe aan het
slagroommengsel. Blijf roeren totdat alle chocolade
gesmolten is en het mengsel egaal is. Werk nu de boter
erdoor en roer glad. Laat de chocolade fudge een
kwartiertje afkoelen. Haal vervolgens de springvorm uit de
vriezer en verdeel de fudge over de taartbodem. Zet de
taart in de koelkast.
Gember-citroengelei
Snijd de bakgember in kleine stukjes. Breng vervolgens in
een pannetje de geraspte citroenzest met 50 ml water
op laag vuur aan de kook. Voeg nu de rest van het water,
het citroensap en de citroenessence toe, gevolgd door
de geleisuiker. Breng het geheel opnieuw aan de kook.
Laat, wanneer de kooksuiker goed borrelt, nog 5 minuten
doorkoken onder voortdurend roeren. Giet de kooksuiker
in een kom en roer de stukjes gember erdoor. Laat het
geheel geleren en verdeel, wanneer de gelei voldoende is
afgekoeld, deze over de taart. Laat de taart vervolgens een
nacht in de koelkast opstijven. Snijd de taart in punten en
serveer hem.
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DOREEN WESTPHAL
VAN BOTANIC BITES
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TEKST: ANNELIES HESS-BOSCH

kookeiland.

CULINAIRE CREATIES
VAN RESTSTROMEN
Waar sommige mensen tegen de stroom inzwemmen, gaan
anderen met de stroom mee. Doreen Westphal van Botanic
Bites hoort bij de laatste categorie. Al hebben we het dan
wel over reststromen, want mainstream komt niet in haar
woordenboek voor. Het door haar opgerichte Botanic
Bites ontwikkelt innovatieve producten met een kleine
ecologische footprint op basis van pulp, paddenstoelen en
wieren. Zo speelt ze zich in de kijker bij de foodwereld die
volop in beweging is. Doreens vertrekpunt? Smaak!
Ooit startte de van oorsprong Oost-Duitse met een
bedrijf dat afgedankte fietsbinnenbanden upcyclede tot
tassen en rolkoffers. Een groot succes. Maar het gevoel
bleef: het zijn maar spullen en de verspulling is Doreen
een doorn in het oog. En dus maakte ze de overstap naar
voeding waar nog een wereld te winnen is. Goed eten
voor iedereen op de planeet – ook voor toekomstige
generaties – daar maakt Doreen zich hard voor. Eerst via
de kweek van exotische paddenstoelen op koffiedrab.
Maar uiteindelijk vond ze de impact op de voedselketen
te gering. Een financier zette de onderneemster op het
veganistische spoor en zowel privé als professioneel ging de
knop om. Om echt het verschil te kunnen maken, besloot
Doreen zich te richten op reststromen. De volumes van
reststromen in Nederland zijn indrukwekkend – alleen
al bij paddenstoelenvoetjes hebben we het over 305 ton
per jaar – terwijl veel hiervan geschikt is voor verdere
verwerking. Eind 2016 legde Doreen met Botanic Bites
de rode loper uit voor tomaten, wortels, zeewier en
paddenstoelenvoetjes. De creatieve koppen werden bij
elkaar gestoken, waarna een doordachte productlijn het
levenslicht zag. Te bewonderen en vooral te proeven
op de Horecava en Gastvrij Rotterdam (Vegan Food
Lab) en diverse festivals. De horecawereld reageerde
enthousiast: zo werden de umami-stukjes (gemaakt van
paddenstoelenvoetjes) op de Amsterdam Food Pitch 2019
betiteld als ´lekkerste product´ in de categorie duurzaam.

Doreen: “Wij maken circulaire producten. Niets wordt
verspild en niets kunstmatigs wordt toegevoegd. Maar
smaak is natuurlijk het beste verkoopargument. Onze
onbetwiste smaakmaker is de tomaat: hij bevat lekker
veel umami waardoor er weinig zout nodig is. De
vleesvervangers worden verrijkt met plantaardig eiwit uit
granen en peulvruchten en zeewier zetten we in voor een
extra smaakaccent. Hardloper binnen het assortiment is
de tomatenburger maar onze Meaty Fungi-lijn is een klasse
apart. De vlezige paddenstoelenvoetjes zorgen voor die
gewilde bite en sappige structuur. Deze producten zijn
bovendien veelzijdig toepasbaar.”
Aanvankelijk waren de vleesvervangers van Botanic Bites
alleen verkrijgbaar via de groothandel. Maar gelukkig hoeft
ook de consument niet langer op een houtje te bijten.
Bij Marqt kan hij terecht en Doreen is in gesprek met
supermarktketen Lidl, die zich al vaker van zijn innovatieve
kant liet zien. Tijdens de themaweek ´FutureGoods´ lag
Doreens wortel-tomaatburger (met als label Farmer
& Foodie) tussen de eetbare insecten, zeewierwraps
en veganistische ijsjes. Even 40.000 sappige burgers
fabriceren… Doreen stroopte de mouwen op en klaarde
de klus. In de toekomst zullen we zonder twijfel nog veel
van Doreen Westphal en Botanic Bites horen!
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KIJK.
LEES.
LEER.
PROEF.
KEURMERK
PRODUCTEN
BOEKEN
VRAAG
HET HELGA
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Vegadates is al jaren dé plek waar
veggies en vegans elkaar ontmoeten voor
liefde, vriendschap of avontuur.
Maak nu gratis een account aan en wie
weet ontmoet je in de komende weken wel
de liefde van je leven!

Deel de liefde

voor dieren
voor natuur
vegan junkfood

Lees ook de
succesverhalen
op onze

anders ….

website!

www.vegadates.nl

• healthfood restaurant
• biologische kwaliteit
• lunch en diner
• diverse salades & belegde broodjes
• vruchten- en groentesap
• elke dag veganistisch menu
en natuurlijk heerlijke vegetarische maaltijden
• open: elke dag van 12.00 tot 22.00 uur
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keurmerkproducten.

KEURMERK.
47.98

47.98

47.98

SMAECK, postbus 235, 2700 AE Zoetermeer

SMAECK, postbus 235, 2700 AE Zoetermeer

Puur genieten

HAK
Chili sin carne		
Hollandse groenteschotel		
Italiaanse groenteschotel		
Italiaanse saladeverrijker		
Kidneybonen chili schotel		
Kidney-ogen-witte bonen mix

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Gemiddelde voedingswaarde per 100 g:
Energie kJ/kcal: 747/179 ∙ Vetten: 10,4 g ∙ waarvan
verzadigde vetzuren: 0,8 g ∙ Koolhydraten: 10,5 g ∙
waarvan suikers: 6,8 g ∙ Vezels: 3,6 g ∙ Eiwitten:
9,1 g ∙ Zout: 1,9 g ∙ IJzer: 6,0 mg (43%*) ∙
*Dagelijkse referentie-inname. Referentie-inname
van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)

serveersuggestie

serveersuggestie

Wil je lekker en gevarieerd eten? En wil
je wat anders dan vlees of vis? Dan is dit
product een goed alternatief! Deze spread
is gemaakt op basis van Valess. Valess is een
eerlijke grondstof met een sappige bite,
gemaakt op basis van melkvezels en met
toegevoegd ijzer. Lees meer aan de binnenzijde!

serveersuggestie

Wil je lekker en gevarieerd eten? En wil
je wat anders dan vlees of vis? Dan is dit
product een goed alternatief! Deze spread
is gemaakt op basis van Valess. Valess is een
eerlijke grondstof met een sappige bite,
gemaakt op basis van melkvezels en met
toegevoegd ijzer. Lees meer aan de binnenzijde!

Ontdek hoe lekker vegetarisch kan zijn.
Heerlijk op brood, toast
of om te dippen.

smaeckiswatjeproeft

Vegetarische Crème

Vegetarische Crème

Oriëntaals
Gekruid

Vegetarische

Oriëntaals
Gekruid

Dit smaakvolle product is
ontwikkeld in samenwerking met
sterrenchef Jacob Jan Boerma.

150 g E

SMAECK, postbus 235, 2700 AE Zoetermeer
Wil je lekker en gevarieerd eten? En wil
je wat anders dan vlees of vis? Dan is dit
product een goed alternatief! Deze spread
is gemaakt op basis van Valess. Valess is een
eerlijke grondstof met een sappige bite,
gemaakt op basis van melkvezels en met
toegevoegd ijzer. Lees meer aan de binnenzijde!

smaeckiswatjeproeft

Vegetarische Crème rijk aan ijzer

vegetarisch
vegetarisch
vegetarisch

47.98

E260 E326 E330, glucose- en fructosestroop,
havervezel, zout, specerijen, stabilisatoren E412
gefermenteerde suiker, gehydrolyseerde
E452, gefermenteerde suiker, voedingszuur E326,
plantaardige eiwitten (bevat soja), gistextract,
maltodextrine, conserveermiddel E211, glucosegemodificeerd maïszetmeel, maltodextrine,
stroop, specerijextracten (nootmuskaat, kruidnagel,
rijstzetmeel, conserveermiddel E202,
tamarinde), tapiocazetmeel, extract [paprika, gist,
specerijextracten (selderij, paprika,
citroen], ijzer), topping 13% (ui, augurk).
Puur
chilipeper, knoflook), lavas,
ijzer. genieten
Kan sporen van selderij en sojaPuur
bevatten. genieten
Gekoeld bewaren bij max. 7°C. Na openen beperkt
Gekoeld bewaren bij max. 7°C. Na openen beperkt
houdbaar. Verpakt onder beschermende atmosfeer.
houdbaar. Verpakt onder beschermende atmosfeer.
Ten minste
Ten minste
houdbaar
houdbaar
Op zoek
naar meer inspiratie?
Op zoek
naar meer inspiratie?
tot: zie zijkant
tot: zie zijkant
Kijk op:
Kijk op:
verpakking.
verpakking.
www.smaeckiswatjeproeft.nl
www.smaeckiswatjeproeft.nl

Het wordt steeds makkelijker om in de supermarkt een bewuste vegetarische150keuze
te maken. 150 g E
gE
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!

BLUE BAND
Blue Band kookroom cream		
Blue Band kookroom light		
Blue Band kookroom lactosevrij

47.98

gefermenteerde suiker, mosterd (water,
azijn, mosterdzaad, zout, kurkuma),
voedingszuren E326 E330, stabilisator E452,
maltodextrine, dextrose, conserveermiddelen
E202 E211, gehydrolyseerd plantaardig eiwit
(bevat soja), ijzer.
Kan sporen van Selderij bevatten.
Gekoeld bewaren bij max. 7°C. Na openen beperkt
houdbaar. Verpakt onder beschermende atmosfeer.
Ten minste
houdbaar
tot: zie zijkant
verpakking.

Américain
Martino

Crème Oriëntaals Gekruid is een
frisse Oosterse spread met de smaak
Crème
Vegetarische
rijk aan
ijzer
van curry,
is lichtpittig
en op basis
van Valess.

Américain
Martino

Crème Américain Martino is een
spread op basis van Valess. Het heeft

Crème
rijk aan
ijzer
de lekkere
smaak
en bite zoals je van

een Filet Américain Martino gewend
Américain
bent maar is gemaakt van melkvezels.
Naturel
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De knapperige stukjes
toast of om te dippen.
augurk en ui maken
deze spread extra fris.
Valess is gemaakt
Heerlijk op
brood, is
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is
Dit smaakvolle
product
Weidemelk
of om te dippen.
ontwikkeld inweidemelk.
samenwerking
met
ontwikkeld intoast
samenwerking
met
sterrenchefkomt
Jacobvan
Janboerderijen
Boerma.
sterrenchef Jacob Jan Boerma.
waar de koeien van het
Valess is gemaakt van weidemelk.
voorjaar tot
inzijn.
het najaar ten minste
Ontdek hoe lekker vegetarisch
kan
Ontdek hoe lekker vegetarisch kan zijn.
Weidemelk komt van boerderijen waar de
120 op
dagen
per jaar,
Heerlijk
brood,
toastminimaal 6 uur per
Heerlijk op brood, toast
koeien van het voorjaar tot in het najaar
dagof
in om
de Nederlandse
te dippen. wei lopen.
of om te dippen.
ten minste 120 dagen per jaar, minimaal
Een (h)eerlijk product!
6 uur per
dag in de Nederlandse wei lopen.
Puur genieten
Puur
genieten
Een (h)eerlijk product!
Het maken van een Valess melkvezel lijkt
een beetje op het maken van kaas, al is er
Het maken van een Valess melkvezel lijkt
voor kaas meer melk nodig. Tijdens de
een beetje op het maken van kaas, al is er
eerste stap worden de essentiële eiwitten
voor kaas meer melk nodig. Tijdens de
gescheiden van de melk.
eerste stap worden de essentiële eiwitten
Deze melkeiwitten maken Valess een
gescheiden van de melk.
voedzame grondstof. Daarna worden
Deze melkeiwitten maken Valess een
voor een stevige, vleesachtige structuur
voedzame grondstof. Daarna worden
natuurlijke voedingsvezels uit algen
voor een stevige, vleesachtige structuur
toegevoegd.
natuurlijke voedingsvezels uit algen
toegevoegd.
Het overige Valess assortiment kun je
kun je
∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ vinden
∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙in∙ ∙het
∙ ∙ ∙ ∙vleesvervangersschap.
∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ Het
∙ ∙ ∙ ∙overige
∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙Valess
∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙assortiment
∙∙∙∙∙∙
vinden in het vleesvervangersschap.

Gemiddelde voedingswaarde per 100 g:
Energie kJ/kcal: 648/156 ∙ Vetten: 10,8 g ∙ waarvan
verzadigde vetzuren: 1,4 g ∙ Koolhydraten: 6,9 g ∙
waarvan suikers: 5,2 g ∙ Vezels: 3,4 g ∙ Eiwitten:
6,1 g ∙ Zout: 1,7 g ∙ IJzer: 5,1 mg (36%*) ∙
*Dagelijkse referentie-inname. Referentie-inname
van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)

Lasagne groenten		
Bereidingstip
Mediterraanse saladeverrijker
Mexicaanse groenteschotel		
Mexicaanse saladeverrijker		
Pizzagroenten		
Rode bieten saladeverrijker		
Crème Oriëntaal, product uit
smeltkaas met een Oosterse smaak.
Met toegevoegd ijzer.
Ingrediënten: magere melk 40%, water,
plantaardige oliën (raapzaad, zonnebloem),
suiker, specerijen, azijn, zout, getextureerd
tarwe-eiwit, verdikkingsmiddelen E404
E412 E415 E461, gemodificeerd maïszetmeel,
vrije uitloop kippenei-eiwit, melkeiwitten,
paprikagranulaat, aroma's (bevat melk),
havervezel, inuline, scharreleigeel,

Gemiddelde voedingswaarde per 100 g:
Energie kJ/kcal: 1159/280 ∙ Vetten: 23,3 g ∙ waarvan
verzadigde vetzuren: 1,8 g ∙ Koolhydraten: 5,7 g ∙
waarvan suikers: 4,5 g ∙ Vezels: 3,7 g ∙ Eiwitten:
10,0 g ∙ Zout: 1,7 g ∙ IJzer: 5,5 mg (39%*) ∙
*Dagelijkse referentie-inname. Referentie-inname
van een gemiddelde volwassene (8400Bereidingstip
kJ/2000 kcal)

vegan
vegan
vegan
vegan
vegan
vegan

Smeerproduct
de Crème
Heerlijkuit
op een stukje Crème Américain Naturel,
Crème Américain Martino, product
uitAméricain Martino
op een geroosterde
boterham of op
cassave kroepoek
met
smeltkaas met Martinosaus, stukjes
ui
smeltkaas. Met toegevoegd
ijzer.
en augurk. Met toegevoegd
ijzer.
een45%,
knapperige cracker.
fijngesneden
lente-uitjes.
Ingrediënten: magere melk
Ingrediënten: Crème Américain Martino 87%
plantaardige oliën (koolzaad,
Extra raapzaad),
lekker met een gekookt eitje!
(magere melk 33%, martinosaus 24% [mosterd (azijn,
water, scharreleigeel, verdikkingsmiddelen
mosterdzaad, zout, kurkuma), water, tomatenpuree,
E404 E412 E415 E461, getextureerd tarweProbeer ook eens
suiker, azijn, gemodificeerd maïszetmeel,
kool- Naturel, eiwit, aroma's (bevat melk, mosterd),
Probeer ook eens Crème
Crèmezout,
Américain
zaadolie, capsicumextract, stabilisator
E412,Américain
conserveer- Mediterraandextrose, specerijen (bevat mosterd),
zout, Mediterraan of
Américain
Crème
middel E202], water, koolzaadolie, scharreleigeel,
vrije uitloop kippenei-eiwit, azijn,
tomatenCrème Américain Naturel!
Crème Américain Martino!
azijn, getextureerd tarwe-eiwit,of
verdikkingsmiddelen
puree, melkeiwitten, suiker, havervezel,
E404 E461, vrije uitloop kippenei-eiwit, aroma's
stabilisatoren E331 E452, gedroogde groente
[bevat melk], emulgatoren E471 E472b E472c,
(champignon, tomaat), voedingszuren

vegan
vegan
SMAECK
vegan
De achterkant komt
De achterkant komt
180º tegen de voorzijde!
vegan
Crème Orientaals gekruid 		 180º tegen de voorzijde!
vegetarisch
Crème Americain Martino 		
vegetarisch
vegan
LET OP!vegan
BIJ UITLEVEREN
LET
ACHTERZIJDE
OP! Americain
BIJ UITLEVEREN
180°
LET
DRAAIEN!
ACHTERZIJDE
OP! BIJ UITLEVEREN
180° DRAAIEN!
ACHTERZIJDE
Crème
Mediterraan
vegetarisch180° DRAAIEN!
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Te huur: unieke woningen voor vegetariërs

Wooncomplex Felixoord, Ommershoflaan 35-1 t/m 35-40, Oosterbeek

In een prachtige omgeving van monumentale bossen en groene heuvels ligt Felixoord.
Felixoord is onderdeel van het Vegetarische Woonpark Ommershof te Oosterbeek,
Gelderland. Het is een unieke woon- en leefgemeenschap met zelfstandige woningen
voor vegetarische senioren vanaf 55 jaar.
Woningen
Er zijn nog enkele van de 22 sociale huurappartementen beschikbaar. De appartementen zijn
circa 35 m2 groot met een woonkamer met open keuken, slaapkamer en badkamer.
• eigen berging en gemeenschappelijke fietsenberging
• gezellige ontmoetingsruimte met groot terras met ruimte voor activiteiten en ontmoeting
• zonnig dakterras en muziekkamer
• wasserette
• gezellig centrum van Oosterbeek op 1,5 km
U woont zelfstandig in het groen met de zorg dichtbij!
Huurprijs en servicekosten
De kale huurprijs bedraagt € 395,06 of € 400,41 afhankelijk van het type. De servicekosten van
€ 189,06 zijn inclusief eigen verbruik van gas, elektra en water.
Bent u principieel vegetariër en zoekt u een sociale huurwoning op een unieke plek? Dan nodigen wij
u graag uit voor een bezichtiging.
Wilt u eerst meer informatie?
Neem dan contact op met de bewonersconsulent van Woonzorg Nederland.
088 - 921 05 49 (tussen 8.00 en 13.00 uur bereikbaar)
vegetarisch.woonpark@woonzorg.nl
www.woonzorg.nl/felixoord
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TEKST: ANNELIES HESS-BOSCH

vega

boeken.

PLEIDOOI
ELK KWARTAAL BESPREKEN WE HIER DE LEKKERSTE
EN MEEST VERNIEUWENDE BOEKEN..
BOEKBESPREKING VEGABIJBEL – ISABEL BOERDAM
Uitgeverij Carrera grossiert in kookbijbels. En in hun culinaire
‘bible belt’ bevinden zich klinkende namen als Alain Caron, Kees
Raat en Bart van Olphen. De serie is fris vormgegeven, handzaam
uitgevoerd en uitgerust met een fijn leeslint. Een van de jongste
Bijbels – de Vegabijbel – komt van de hand van Isabel Boerdam.
Isabel kennen we beter als de ‘hippe vegetariër’ en initiator van
de Nationale Week Zonder Vlees, waarmee ze in 2019 landelijke
aandacht wist te genereren voor de noodzaak tot reductie van
onze vleesconsumptie. Inmiddels staat de 3e editie gepland voor
5-19 maart 2020 en die belooft nóg grootser te worden.
De insteek van de Vegabijbel is duidelijk: Isabel Boerdam wil
iedereen ten minste 3 dagen in de week vleesloos laten eten. De
aanpak is even eenvoudig als doeltreffend: zulke lekkere
gerechten aanbieden dat zelfs de meest verstokte vleeseter
overstag gaat. De Vegabijbel is dan ook het perfecte cadeau voor
iedereen die openstaat voor een flirt met de vegetarische
keuken. Disclaimer: deze kennismaking kan zomaar uitgroeien tot
een blijvende liefde. Maar ook de doorgewinterde liefhebber van
de veelzijdige vegetarische keuken komt met de Vegabijbel goed
aan zijn trekken.
De Vegabijbel start met uitleg, fabels en aanbevelingen, gevolgd
door de receptuur where the food does the talking. De
basisrecepten zijn echt een aanwinst! Zelf bouillon trekken,
komkommers inleggen of currypasta maken… Zoals elke
thuiskok weet, zetten zelfgemaakte dressings, sauzen en dips een
gerecht meteen op voorsprong. Die knolselderij-citroensaus dus
meteen maar even maken. Dan doen we later deze week de
chique-ogende parelcouscoussalade met groene asperges,
veldsla en peren en zaterdag de pinda-pastinaaksoep met kokos.
Lunchsoepjes, vullende soepjes, curry’s, stamppotjes, plaattaarten,
wraps en springrolls: Isabel Boerdam draait haar hand er niet
voor om. Ze kookt inventief met de smaken van nu en is van vele
markten thuis. Zo werkt ze met vleesvervangers, maar ze creëert
ook haar eigen vleesvervangers. En tussen de regels door bedient

ze de veganistische kok. Ook mooi: de recepten zijn goed
maakbaar.
Ontbreekt er nog iets? Het lastige van zo’n bijbelconcept is dat
het volledigheid suggereert en dat is natuurlijk (gods)onmogelijk.
Maar vooruit, een paar suggesties voor een heruitgave: kastanjes,
zeewier en eetbare bloemen. En good oldies als raapstelen,
postelein, molsla en waterkers van eigen bodem. Isabel Boerdam
gaat de uitdaging vast aan…
Terug naar Isabels geloofsbrieven: ‘een wereld vol kleur, geur en
smaak overbrengen. Laten zien hoe fantastische vegetarisch eten
kan smaken’. Daar is de kookboekenschrijfster glansrijk in
geslaagd.

* Word donateur van de Vegetariërsbond en ontvang de
Vegabijbel van Isabel Boerdam als welkomstgeschenk (zie
pagina 5).

59

SC

N
VA 5 •

H I JF
N5
VA •

SC

Heb je een voedingsvraag die
Sytske kan bespreken? mail
deze ovv 'vraag Sytske'
naar info@vegetariers.nl

HI J F

VOEDINGSVRAGEN
Al bijna 20 jaar beantwoord ik bij de Vegetariërsbond de (wat ingewikkelder) voedingsvragen. Ik begon dus net in de
tijd (begin deze eeuw) dat het gemakkelijk en gangbaar werd om je vragen per e-mail te stellen. Daarvóór zullen
de vragen telefonisch zijn binnengekomen en afgehandeld, neem ik aan, of schreef men nog een brief? Ik heb geen
overzicht kunnen vinden welke vragen er zoal voor mijn tijd gesteld werden, maar ik kan wel iets zeggen over de
zorgen die vegetariërs de laatste twee decennia hadden ten aanzien van hun voeding.
Welke vragen werden veelvuldig gesteld of kwamen steeds terug?
Steeds minder vragen
Het eerste dat opvalt, is dat het aantal vragen de afgelopen twee decennia drastisch is afgenomen:
van gemiddeld 57 per jaar in het eerste decennium, naar 27 in het tweede. Een ruime halvering dus.
De verklaring voor deze afname is waarschijnlijk dat je tegenwoordig veel informatie zelf op internet kunt vinden
(onder andere op onze eigen, goed geïnformeerde website). Daar putten mijn collega’s op kantoor ook uit,
bij de wat eenvoudigere vragen. Jammer alleen dat die zich dan aan mijn statistiek onttrekken.

IS DIT VEGETARISCH?
Interessant is om te kijken waar de
vragen inhoudelijk over gaan. Komen
bepaalde vragen vaker terug? Jazeker!
Ik heb ze geturfd aan de hand van een
aantal steekwoorden. En wat blijkt?
De meeste vragen (een zesde) gaan
over de (on)geschiktheid van een
bepaald voedingsmiddel of product
voor vegetariërs. Dat kan halvarine
zijn, allerlei soorten kaas, wijn, Marmite,
voedingssupplementen en medicijnen,
brood, snoep, pudding, Hamka’s, zeep
of tandpasta. Gelukkig is die vraag
tegenwoordig steeds gemakkelijker
te beantwoorden, omdat we kunnen
verwijzen naar het V-keurmerk, en naar
onze eigen product rankings.
Wordt de cremalaag van Senseo
koffiepads veroorzaakt door
varkensvet?
De twijfels over de samenstelling
van de Senseo koffiepads blijken
zo hardnekkig, dat Douwe Egberts
60 | HERFST 2019

er zelfs een veelgestelde vraag
aan gewijd heeft op zijn site. De
koffiebrander beweert dat het
een fabeltje is en legt uit hoe het
cremalaagje dan wel tot stand komt.
Maar dat antwoord wordt kennelijk
niet geloofwaardig geacht, want ik
kom de vraag sinds 2008 met enige
regelmaat tegen in mijn mailbox.
Mijn antwoord is dat ik het gebruik
van varkensvet niet voor 100% kan
uitsluiten, maar dat zou betekenen dat
Douwe Egberts de wet overtreedt.
Als DE varkensvet toevoegt, moet
het namelijk op de verpakking als
hulpstof in de ingrediëntendeclaratie
staan. Anders zou in elk willekeurig
voedingsmiddel wel varkensvet
kunnen zitten, of bloed of welke stof
dan ook. Om uitsluitsel te krijgen, zou
een laboratorium het product moeten
onderzoeken.

VITAMINE B12
Runner-up zijn de vragen over
vitamines en mineralen, waarbij de
helft, en dat verbaast me niks, over
vitamine B12 gaat. Dat blijft een
interessante vitamine voor vegetariërs
(en veganisten), omdat je hem
alleen via dierlijke voedingsmiddelen
binnenkrijgt: vlees, vis, zuivelproducten
en eieren. Je kunt natuurlijk ook
een supplement slikken, of verrijkte
voedingsmiddelen gebruiken, maar
als je beperkt dierlijke producten
eet, is het wel iets om in de gaten te
houden. De vragen zijn heel divers:
hoe je aan voldoende vitamine B12
komt, of er in bepaalde producten
zoals kefir of zeewier B12 zit, waarom
er bij tabletten met vitamine B12
altijd sprake is van een overdosering,
of suiker vitamine B12 afbreekt, etc.
Ik licht er eentje uit, omdat ik voor
de beantwoording eerst zelf op
onderzoek uit moest en er dus wat
van opgestoken heb!

voedingsvragen.

TEKST: SYTSKE DE WAART

Belemmert pseudo-B12 uit algen de
opname van goede B12?
Het antwoord (met dank aan het
Voedingscentrum en professor
Dagnelie): uit onderzoek blijkt dat de
binding van vitamine B12 aan intrinsic
factor, het transporteiwit in de maag
dat zorgt voor absorptie in de darm,
vele malen hoger is bij echte B12 dan
bij een analoge stof. Het probleem
zal dus, logisch redenerend, alleen
optreden in gevallen van marginale
B12-status en een inname van
analoge vitamine B12 die veel hoger
is dan de inname van echte B12.
Dus bij een gevarieerde vegetarische
voeding met voldoende zuivel en
eieren, of bij inname van een vitamine
B12-supplement, hoef je niet bang te
zijn om ook wat pseudo-B12 binnen
te krijgen via algen zoals spirulina of
nori.
IS SOJA SCHADELIJK?
Over de vermeende
gezondheidsvoor- dan wel nadelen
van soja zijn zoveel vragen
binnengekomen (57 stuks) dat ik
die recent maar in een factsheet
heb verwerkt. Het korte antwoord
is: bij normale hoeveelheden heeft
soja dezelfde voordelen als andere
peulvruchten en geen nadelen. Het
langere antwoord is: 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 dus ook sojabonen,
tahoe en tempeh) bovendien een
volwaardig vleesalternatief. In de
Schijf van Vijf staat het advies om
1x per week peulvruchten te eten,
als alternatief voor vlees. Maar daar
houdt het ook wel op: andere voorof nadelen die worden toegeschreven
aan de plantaardige hormonen in
soja zijn, bij de hoeveelheden die je
er normaliter van binnenkrijgt (via bv.
sojadrank of tahoe), verwaarloosbaar.
Slik je supplementen met het
geïsoleerde hormoon, dan is het
een ander verhaal. Maar dat valt
weer buiten de scope van een
voedingskundige….
HAARUITVAL
Door de jaren heen wordt ik
ook regelmatig benaderd voor
voedingsgerelateerde aandoeningen,
klachten of ziektes (denk aan diabetes
type 2, sommige soorten kanker,
overgewicht, winderigheid, hart- en
vaatziekten), maar ook allerlei klachten
die (waarschijnlijk) niets met voeding
te maken hebben, zoals vermoeidheid,
vitiligo, pijn, jicht, dyslexie, droge huid,
onvruchtbaarheid en zelfs gek worden
of agressie. De vragensteller wil van
mij uitsluitsel krijgen of vegetarisch
eten daar de oorzaak dan wel de
oplossing voor is. Ik ga dan altijd
te rade bij de informatie van het
Voedingscentrum, of raadpleeg de site
van de patiëntenvereniging als die er is.

Ik ben zo’n 10 jaar vegetariër en merk
nu dat ik plotseling meer haaruitval
heb. Heeft dit met mijn voeding te
maken?
Niet alleen deze vragensteller
maakt zich hier druk om: met enige
regelmaat wordt deze vraag aan mij
gesteld. Het is zeer onwaarschijnlijk
dat een gevarieerde vegetarische
voeding haaruitval zou veroorzaken.
De belangrijkste basis voor gezond
haar, gezonde nagels en een gezonde
huid is een normale en gevarieerde
voeding. Die levert alle vitamines en
mineralen die nodig zijn voor een
goede conditie van haar, nagels en
huid. Alleen extreme tekorten van
bepaalde vitamines kunnen dergelijke
problemen veroorzaken. Bij een
normale Nederlandse voeding treden
dergelijke extreme tekorten echter
niet op. Problemen met het haar,
de nagels of de huid, zijn over het
algemeen niet te verhelpen met extra
veel vitamines of mineralen. Als ik wist
waarmee wel, kon ik waarschijnlijk erg
rijk worden :o)
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Bloemkoolroosjes
met hoemoesmayonaise
Ingrediënten
1 BLOEMKOOL
4 et OLIJ F OLIE
1 tl ZA’ATAR
1 LIMOEN
MAZA HOEMOES LESS SALT
KORIANDER
E V T KORIANDERCRESS OM T E GARNEREN
EXT RA: BAKPAP IER

Hoemoes Less Salt
Onze bekroonde hoemoes
met de beste kikkererwten,
een vleugje verse knoflook
en de fijnste sesam, maar
dan met 50% minder zout.
Om mee te smeren, dippen
en koken.

Bereidingswijze
1. Verwarm de oven tot 180°C.
2. Snij de bloemkool in roosjes. Meng 2 el olijfolie met de za’atar
en een snuf zout en schep de bloemkoolroosjes erdoor.
3. Plaats de bloemkoolroosjes op bakpapier en bak ze in 15 min
gaar in de oven.
4. Rasp de schil van de limoen. Maak een dipsausje met 2 el
olijfolie, 2 el Maza Hoemoes Less Salt, wat vers limoensap en
koriander naar smaak.
5. Haal de bloemkool uit de oven, garneer met de limoenrasp en
eventueel de koriandercress en serveer met de
hoemoesmayonaise.

Smaken van ver uit eigen keuken
Ontdek de mediterrane specialiteiten van Maza. Wij maken
heerlijke falafel, hoemoes, salades en sauzen. Verse ingrediënten,
bijzondere kruiden en specerijen en traditionele bereidingswijzen
zorgen voor een unieke smaak.
Alle producten zijn vegetarisch en halal en veel ervan zelfs
veganistisch en koosjer. En allemaal vers gemaakt in een van
onze keukens in Zaandam, de Foodhallen Amsterdam en
winkelcentrum Stadshart Amstelveen.

Kijk voor meer lekkere recepten op www.maza.nl
Op www.facebook.com/MasMasMaza kom je alles over ons en onze
hoemoes te weten. Onze producten vind je o.a. bij:

Amstelveen,
winkelcentrum
Stadshart
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en de betere
speciaalzaken.

vraag het helga

TEKST: HELGA VAN BUREN

VRAAG HET HELGA!
Het leven van veganisten en vegetariërs kan uitdagend zijn. Denk aan onbegrip op de
werkvloer of binnen je vrienden- of familiekring of restaurants die niet klantvriendelijk
zijn. Allemaal issues die op je pad kunnen komen. De vraag is hoe je daarmee omgaat.
Journalist Helga van Buren beantwoordt al je vragen!

"Ik sport veel en wil
plantaardig eten."
Beste Helga,
Ik overweeg al een tijdje om volledig plantaardig te gaan
eten. Niet omdat het tegenwoordig een trend lijkt te zijn,
maar omdat ik ervan overtuigd ben dat het meerdere
voordelen heeft. Zo denk ik dat het beter is voor het
milieu, de dieren en de mens. Ik hoor je denken: wat houdt
je dan tegen? Het zit zo: ik vraag me af of ik wel genoeg
heb aan plantaardige maaltijden. Ik sport veel, heb een
hoge verbranding en haal mijn energie uit voedsel. Vult het
wel genoeg en heb je nooit trek als je alleen plantaardig
eet? In mijn omgeving eet niemand plantaardig of
vegetarisch, dus ik heb geen ervaringsdeskundige die mij
hierin kan adviseren. Kun jij me helpen?
Henk (25), Haarlem

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'

Beste Henk,
Als je veganistisch eet, is het belangrijk te letten op de
verhouding tussen voedingsstoffen en mineralen. Zo ontstaan
er op de langere termijn geen tekorten. Bij een veganistisch of
vegetarisch eetpatroon wordt bijvoorbeeld aangeraden om
vitamine B12 te slikken. Tijdens het sporten verbrand je veel
koolhydraten en eiwitten en ook die moet je aanvullen. Dit kun
je niet doen door na afloop vis of kip met rijst te eten, iets wat
veel sporters graag doen, maar wel door groene bladgroenten,
sojaproducten, peulvruchten en noten op het menu te zetten.
Voor je gaat sporten, kun je het beste een koolhydraatrijke
maaltijd eten. Zorg er wel voor dat het eten niet teveel vet of
eiwit bevat: die verteren namelijk langzaam wat kan zorgen
voor een steek in je zij tijdens het sporten. Neem bijvoorbeeld
een smoothie met vers fruit, wat noten en lijnzaad. Na het
sporten vul je de koolhydraten en eiwitten weer aan met
bijvoorbeeld een volkoren pastasalade met champignons en
broccoli of een snee volkorenbrood met hummus, tomaten en
ui. Als je zorgt voor een volwaardig voedingspatroon, heb je
genoeg energie om te gaan sporten.
Of het vult? Zeker weten! Ik zou zeggen: probeer het eens een
week of twee uit. Dan kun je zelf beoordelen of het een goede
bodem is voor een pittige training. Laat je me weten wat je
ervan vond?
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De 2 beste Amanprana kokosolies:
de meest fair trade ter wereld en de meest extra virgin+ ter wereld
AMAN
PRANA

1600ml

nr1

ORIGINAL
2005

490ml

250ml

100ml

1000ml

325ml

De meest fair trade kokosolie ter wereld

De meest extra virgin+ kokosolie ter wereld

Per pot van 490ml gaat er € 1,81 naar de
Solomon dorpelingen. En € 0,94 per pot van 250ml.

Het hele productieproces geschiedt bij maximum 45°C.
Een sprong verder dan extra virgin.

Help de Amanprana-Solomon-Niulife missie voort te
zetten. Jouw aankoop geeft zin aan vele levens, geeft
gezinnen een inkomen en maakt mensen gelukkig. Samen
maken we kokosolie 100% Fair Trade. Hartelijk dank.
De kokos handpers van Dr. Dan Etherington veranderde
het leven van duizenden dorpelingen op de afgelegen
Solomon eilanden. Nu leidt Dr. Dan een sociale onderneming zonder winstoogmerk die onder de merknaam
‘Niulife’ de Solomon-kokosolie verkoopt. 100% van hun
winst gaat terug naar de Solomon bevolking.

Het vruchtvlees wordt gedroogd en geperst bij maximum
45°C. Daardoor blijven de enzymen actief en zorgen ze
voor gemakkelijke vertering. Amanprana is langer houdbaar door de lage vochtigheid van max. 0,06% (40% beter
dan de norm van 0,1%). En niemand doet beter dan onze
48 uur verser dan vers garantie: pellen, versnipperen tot
pulp, 24 uur drogen en persen.
Ontgeurd

Premium

(extra) virgin

Extra Virgin+









Amanprana is een klein familiaal bio-bedrijf. ‘Voeding als medicijn’, ‘Red de Zee’, ‘Doe niet
op je huid wat je niet eten kan’ en het ‘cradle to cradle’ kringloopproces staan hoog in het vaandel. Etiketten en lijm zijn composteerbaar. Verpakking in glas of papier, nooit plastic. Alleen de
beste kwaliteit. Ingrediënten traceerbaar. We verkiezen fairtrade: de telers zijn onze helden.
Info, recepten en inschrijving op de nieuwsbrief: www.amanprana.eu
Verkrijgbaar bij de bio-winkel. Of thuis geleverd door www.amanvida.eu
Vandaag voor 12u45 besteld = morgen in huis

AMAN
PRANA
SERENE LEVENSKRACHT

