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We hebben het allergrootste 
respect voor de natuur. Zelfs zoveel, 

dat onze producten plantaardig, 
biologisch en GMO-vrij zijn.  

We produceren ze op een ethische, 
verantwoorde en volledig CO2 neutrale 
manier. Maar omdat deze verantwoorde 
productie niet de smaak geeft, hebben 

we er ook voor gezorgd dat de producten 
super lekker en erg veelzijdig zijn.  

Dus probeer Provamel eens tijdens je 
ontbijt, als tussendoortje of tijdens je oh 

zo lekkere pannenkoeken momentjes!  
Pro keeping it simple.

Pro 
drinking 
straight 
from the 

source
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WORD ABONNEE!
Een abonnement op Lekker Vegetarisch 
kost slechts € 19,50 per jaar.
Nog beter: steun het werk van de 
Vegetariersbond en wordt donateur 
voor € 35,00 per jaar 

Geef je op via www.vegetariers.nl

De Hippe Vegetariër is het ideale boek voor 
iedereen die vaker vegetarisch en gezond 
wil koken. Door de variaties in de recepten, de 
bespreking van vleesvervangers en de hotspots is 
het veelmeer dan het zoveelste kookboek. Mocht 
je vaker vegetarisch willen koken dat is dit boek 
een must have. Meld je aan via www.vegetariers.nl

WELKOMSTGESCHENK VOOR 
NIEUWE DONATEURS

Welkom

WAAROM 
DONATEUR WORDEN 
VAN DE VEGETARIËRS-
BOND?
Honderdduizenden mensen zijn geholpen om meer vegetarisch te eten 
door voorlichting en voedingsinformatie. Duizenden mensen hebben zich 
opgegeven voor de nieuwsbrief ´30 dagen vegetarisch´ en hebben zo de 
stap gezet naar een vegetarische levensstijl. 

Er zijn inmiddels vele honderden producten in de winkel met het 
Vegetarisch Productkeurmerk. Hiermee zie je in één oogopslag dat 
een product gegarandeerd vegetarisch is. Daarnaast laten we met de 
vegetarische productranking zien welke producten (waarschijnlijk) 
vegetarisch zijn en welke producten niet.  Mede door de inspanningen 
van de Vegetariërsbond stijgt het aantal vegetariërs en vleesminderaars 
nog steeds. 

Hét vegetarische 
Receptenboek voor het 
horeca-onderwijs. 
Niet in de boekhandel verkrijgbaar. 
Nieuw receptenboek van 
onze uitgebreide vegetarische 
lesmodule voor het hoger 
beroepsonderwijs. Met nieuwe 
kooktechnieken en bijdragen van 
internationale sterrenkoks. Puur 
plantaardige recepten. Geschikt 
voor de gevorderde vegetariër/ 
kok. 92 recepten Prijs: 15 euro aan 
te vragen via info@vegetariers.nl

VOEDINGSSCAN
Krijg ik voldoende 
voedingsstoffen binnen?
Het is een vraag die bijna 
iedereen zich tegenwoordig stelt. 
Leden van de Vegetariërsbond 
kunnen exclusief een voedings-
scan laten doen door onze 
voedingskundige Sytske de 
Waart, aan te vragen via 
info@vegetariers.nl

VASTE LEDENKORTING:
• 10% korting bij ecomarkt.nl. 7000  
 biologische producten op voorraad.
• Webwinkel Vegetarische slager ;  
 5% korting. Dit tikt aan voor echte fans  
 van de Vegetarische Slager.
• Artic Blue omega 3 capsules,  
 25% korting. Bestellen via de webshop 
 artic-blue.com
• Webwinkel www.aveso.eu. 5% korting. 
 Kleding, accessoires en gadgets.  
 Talloze merken, puur plantaardig.
• Korting op vakantiereizen bij onze 
 reispartner Veggietravel.
• 10% korting bij meer dan 50 restaurants.
• Check www.vegetariers.nl voor de 
 volledige lijst met kortingen.
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Artikelen en advertenties in Lekker vegetarisch geven niet 
noodzakelijkerwijs de mening weer van de redactie. Dit magazine 
wordt gedrukt op chloorvrij papier. Heb je het uit? Geef het dan 
door aan andere geïnteresseerden! Het volgende nummerverschijnt 
begin december. Doelstelling Vegetariërsbond: Het vegetarisme 
verspreiden en daarmee de wereld een beetje mooier maken. 

De bond is voor zijn werk afhankelijk van leden en donateurs.

Lidmaatschap/abonnement: Lidmaatschap/donateurschap
(incl. Lekker vegetarisch en ledenpas) per kalenderjaar € 35,-

colofon.

De herfst is het jaargetijde 
van oogst, rijkdom en 
dankbaarheid. En tegenwoordig 
ook het begin van het vega-
beurzen seizoen. De Veggie-Fair 
doet op 16 september de aftrap. 
Wie kiest voor veganistisch kan 
zich op 28 en 29 oktober uitleven 
op het Vegfest. Tussendoor kun 
je nog naar de ‘Veggie Food en 
Gluten Free Fair’. 
De Veggie Fair vindt dit jaar weer 
vertrouwd plaats op landgoed De 

Olmenhorst, waar de bezoeker naast de beurs nog een bezoek 
aan de uitgestrekte appelboomgaard kan brengen waar je zelf je 
appels kunt plukken. 
Al knabbelend aan je appeltje kun je je bedenken dat zich intussen 
ver weg een vega-revolutie voltrekt. In Silicon Valley worden 
onvoorstelbare bedragen in de ontwikkeling van vlees- en 
zuivelvervangers gepompt. Aan de andere kant van de wereld 
laat de Chinese overheid weten de vleesconsumptie met de helft 
terug te willen dringen. Het zijn beide ontwikkelingen die zoden 
aan de dijk zetten. ‘Nederland is zijn voorsprong op het gebied 
van de ontwikkeling van alternatieven voor vlees kwijtgeraakt’ 
schrijft Hans Baaij. Op zich geen enkel probleem. Op dit gebied 
zien we juist graag een race to the bottom. Hoe sneller we er 
met zijn allen zijn beland, hoe beter. En ook in Nederland loopt 
de vleesconsumptie jaarlijks met een kilo terug. Een historisch 
novum, maar het mag sneller. Daarom nemen we ook een deel 
van onze nieuwe startersbrochure op in Lekker Vegetarisch. Ter 
inspiratie. Volledige brochures zijn te bestellen via de webshop van 
de Vegetariërsbond. 

Floris de Graad, directeur Vegetariërsbond

voorwoord. inhoud.

13
LAAT VLEESETER ZELF  
VOOR OMWENTELING 

BETALEN
Door Hans Baaij

24
TAST TOE!

ONZE VEGA RECEPTEN GIDS

34
ONTBIJTINSPIRATIE

VASTE RUBRIEKEN:
Natuurzuiver : p. 20. • Vega factchecker: p. 18.

 Cover recept: p. 42. • NL Spots: p. 48. 
Vega hotspots: p. 52.

Waar eet onze gast-
redactrice Ianna het liefst? 
Lees het op p. 31

specials

OP DE VOORKANT:
Hét vega recept van
Harm-Jan Thuis Eten&Wonen 
in Dronten. Zijn recept vind je 
op pagina 41.
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Actualiteiten & nieuws waar je blij van wordt.

VEGGIE FAIR 2017
Op 16 en 17 september kan je op de Olmenhorst terecht voor de 
5e editie van het grootste vegetarische evenement van Nederland. 
In dit weekend laten we zien hoe mooi een plantaardige leefstijl 
is. Veggie Fair staat in het teken van proeven, ervaren en genieten. 
Kom met vrienden of familie en geniet samen met duizenden 
anderen van alles wat er te beleven valt. Bovendien, toegang is 
helemaal gratis!

Ook dit jaar valt de VeggieFair weer samen met de zelfpluk 
op de Olmenhorst. Dit betekent dat het fruit rijp is om te 
plukken, dus voor een paar euro ga je naar huis met je eigen 
geplukte appels en peren! Daarnaast kan je deelnemen aan 
allerlei activiteiten en workshops die georganiseerd worden 
voor de zelfpluk en zal er ook voor de kleintjes genoeg te 
doen zijn. Kom met vrienden of familie en maak er een 
gezellig weekend van! Laat je inspireren en geniet van al dat 
moois.

Locatie: Landgoed De Olmenhorst
Lisserweg 481 2165AS Lisserbroek

Veggie Fair is voor iedereen die de wereld een beetje 
mooier wil maken. Kom luisteren naar één van de sprekers 
of schuif aan bij een kookdemonstratie. Loop ook even een 
rondje over de productmarkt, waar je kennis kan maken met 
de nieuwste items. 
De Vegetariërsbond organiseert opnieuw het grootste 
vegetarische smaakpanel van Nederland. Kom proeven en 
laat jouw oordeel meewegen in de einduitslag!

EXTRA: VEGEQ 2017

#VEGETARIERSBOND #LEKKERVEGETARISCH

daalt verder
VLEESCONSUMPTIE

Er zijn weer verse cijfers. Bijna 170.000 mensen zijn minder vlees 
gaan eten wegens de recente misstanden in de vleessector, zoals 
de stalbrand in Erichem. Dit blijkt uit de Vegamonitor van Natuur 
& Milieu. Bij de stalbrand in het Gelderse Erichem kwamen 20.000 
varkens om het leven. 

De vleesconsumptie blijft verder dalen, blijkt uit de Vegamonitor. Het 
gemiddeld aantal dagen dat wij vlees eten, neemt af. Aten we in 2011 nog 
gemiddeld 5,7 dagen per week vlees, nu is dat 4,8 dagen per week. De 
vleesconsumptie neemt jaarlijks met 1 kilo per Nederlander af, blijkt ook uit 
cijfers van het CBS. ‘De productie van vlees heeft een enorme impact op 
het milieu. Eén dag per week minder vlees eten, staat gelijk aan één miljoen 
minder auto’s op de weg, 61% van alle ondervraagden is zich bewust van de 
impact van vleesproductie op het milieu, blijkt uit de enquête.

    meerderheid is zich bewust
    van gevolgen vleesproductie
Maar terwijl onze vleesconsumptie afneemt in het 
dagelijks leven, eten we in de horeca meer vlees. 
70% bestelt een stukje vlees of kip bij het uit 
eten gaan. Dit percentage ligt zelfs nog iets hoger 
dan vorig jaar. 36% vindt dat het aanbod van 
vegetarische gerechten in restaurants te beperkt is. 
Hier ligt een schone taak voor de horeca: het 
aanbod van vegetarische gerechten op de 
kaart kan uitgebreider, zodat er meer keus 
is voor het toenemend aantal mensen dat 
vleesmindert. Veel restaurants houden 
het nu bij één vegetarisch gerecht 
versus een stuk of zeven vlees- of 
visgerechten. Niet meer van deze tijd 
volgens Natuur & Milieu. Minstens 
drie vegetarische gerechten op de 
kaart zijn nodig om het groeiend 
aantal vleesminderaars te bedienen.

WAAR KUN 
JE IN EUROPA 
HET BESTE 
VEGETARISCH 
UIT ETEN? 
De meningen hierover lopen 
uiteen. Het Duitse bedrijf Holidu 
stelt dat Amsterdam de meest 
‘veganvriendelijke’ stad van Europa is. 
Dat wekte op de redactie van Lekker 
Vegetarisch nogal verbazing. 

Wij dachten dat Berlijn met afstand 
aanspraak zou kunnen maken op deze 
titel. Berlijn staat ‘slechts’ op de vijfde 
plaats. Maar misschien geldt ook voor 
de duitsers wel het adagium ‘wat je 
van ver haalt is lekkerder’. Parijs staat 
op de tweede plaats. Bron zijn de 
gegevens op de website happycow, 
waar bezoekers vegetarische en 
veganistische restaurants recenseren.

Blogger Jakub Marian maakte op 
basis van dezelfde site een overzicht 
van het aanbod van vegetarische en 
veganistische restaurants in Europa 
en kwam tot de afgebeelde kaart. 
Uitblinkers zijn IJsland, Oostenrijk en 
Tsjechië. De infographic toont het 
aantal vegetarische restaurants per 1 
miljoen inwoners. Nederland heeft dus 
8,9 restaurants per 1 miljoen inwoners. 
Buurland België scoort relatief laag 
met een 5,8 en ook vleesliefhebbend 
Frankrijk (2,7), bekend van haar boeuf 
bourguignon en chateaubriand, blijkt 
nog erg vlees-georiënteerd. 

follow us

Op zaterdagavond 16 september vindt op het terrein van de Veggie 
Fair ook de jaarlijkse VegeQ plaats. Ervaar dat vegetarisch barbecueën 
op geen enkele manier onder hoeft te doen voor vlees op het rooster. 
Maak kennis met de vele vleesvervangers. Laat je verrassen door diverse 
groentes, salades en heel veel meer. Je zult niets tekort komen. Natuurlijk 
gaan we uit van mooi weer, maar ook slecht weer zal geen probleem zijn. 
Dan zorgen we dat de VegeQ overdekt is. 
Zien we je daar? Tot 16 september! Opgeven kan via www.vegenement.nl
• Vegfest 28 en 29 Oktober, Jaarbeurs Utrecht.
• Vrij Van Veggie Food Fair, 6-8 oktober Jaarbeurs Utrecht.
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GOED BEGIN
EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK. LEKKER.VEGETARISCH WIJST JE DE WEG.

HEERLIJK AL DAT VERSE FRUIT! MAAR HOE KAN JE ZO LANG MOGELIJK VAN 
GENIETEN? NIET ALLE FRUITSOORTEN MOETEN IN DE KOELKAST!

DAN TOCH MAAR VIS?
Niet nodig. Check de feiten over 
omega 3 op www.vegetariers.nl

VEGETARISCH 
ETEN IS HEEL 
GEMAKKELIJK! 

DOWNLOAD DE 
STARTERSBROCHURE OP 
WWW.VEGETARIERS.NL KOOKINSPIRATIE NODIG?

Zoek in de 150 lekkerste 
vega-recepten op www.vegetariers.nl

actueel.

‘Ademnood’ was de nummer 1 hit van Linda, Roos en 
Jessica uit de soapserie ‘Goede Tijden Slechte Tijden’. Roos 
werd gespeeld door Guusje Nederhorst. In 2003 trouwt 
ze met een andere Bekende Nederlander: het rockidool 
Dinand Woesthoff, de lead zanger van de band Kane. Het 
glamourhuwelijk vindt plaats in Las Vegas. Kort daarvoor 
had Guusje een kind op de wereld gezet. Het sprookje 
duurde helaas niet lang. Enkele maanden later overlijdt 
Guusje aan borstkanker.

Guusje kon slecht tegen onrecht 
tegen kinderen en dieren
Tijdens haar zwangerschap bedenkt Guusje Woezel 
en Pip. Een kinderboek met een cd vol liedjes voor de 
kleintjes van 0-5 jaar. Guusje Nederhorst wilde zingen 
en voorlezen met de allerkleinsten. De populariteit van 
haar twee lieve hondenvriendjes is ongekend en neemt 
een enorme vlucht. Haar werk werd overgenomen 
en er volgen spoedig nog meer boeken, cd’s, een 
televisieserie, theatershow en een heleboel speelgoed 
van de allerschattigste hondjes van Nederland Woezel en 
Pip. ‘Guusje kon slecht tegen onrecht tegen kinderen en 
dieren. Het liefst wilde ze alle hulpbehoevende kinderen 

en dieren waar dan ook een hand toereiken, beschermen. 
Een thuis geven.’ vertelt Dinand Woesthoff. 

De productlijn bestaat onder andere uit lekkere 
en verantwoorde producten zoals volkoren pasta, 
appeltjes, peertjes, 30+ smeerkaas, flesjes bronwater, 
snoeptomaatjes, snackkomkommertjes en gesneden 
verse groenten. De winst komt ten goede aan de 
Guusje Nederhorst Foundation, die zich inzet voor het 
verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen en 
dieren.

De producten van Woezel en Pip zijn te koop bij de Jumbo.

GEEL EN BLAUW 
HONDJE VERLEIDEN 
KINDEREN

WOEZEL EN PIP LEREN JE 
VEGETARISCH ETEN
Leuk. De twee vrolijke hondjes Woezel en Pip hebben hun naam 
gegeven aan twee veganistische vleesvervangers: vissticks en nuggets. 
Maar er steekt een bijzonder verhaal achter deze kleurrijke pakjes in 
het schap.

follow us
#VEGETARIERSBOND #LEKKERVEGETARISCH

Op een koele plaats 12-15 ̊C In de koelkast 2-5 ̊C Tips:

Aardbeien 1 dag 1-3 dagen uitspreiden

Appels 2 dagen-4 weken dagen niet Zomerrassen rijpen snel

Avocado’s 1-6 dagen niet, koudebederf ½ avocado wikkelen in rekfolie. Laat de pit zitten 
om verkleuring tegen te gaan

Bananen 2-6 dagen niet, koudebederf

Bessen 1-2 dagen 2-5 dagen

Bramen Max. 1 dag 1-3 dagen

Citroenen 1-2 weken niet, koudebederf

Druiven 2-4 dagen +/- 1 week

Frambozen Max 1 dag 1-2 dagen Frambozen met dop zijn beter houdbaar dan 
zonder. Niet afdekken met folie

Kersen 1-2 dagen 2-3 dagen Zure kersen zijn beter houdbaar

Kiwi 2-6 dagen 1-3 weken Gevoelig voor uitdrogen

Meloen 2-5 dagen niet, koudebederf Aangesneden kort in de koelkast bewaren

Honingmeloen 2-3 weken niet, koudebederf Aangesneden kort in de koelkast bewaren

Handperen 1-7 dagen 2 dagen- 3 weken Zomerrassen rijpen sneller

Stoofperen 1-2 maanden niet

Pruimen 1-5 dagen 3-7 dagen

Sinaasappels 1-3 weken Niet nodig, veroorzaakt smaak-
afwijking bij andere producten
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onderzoek.

  
VOOR 

OMWENTELING 
BETALEN

NEDERLAND IS ZIJN VOORSPRONG IN DE ONTWIKKELING VAN 
VLEESVERVANGERS KWIJTGERAAKT. TEGELIJKERTIJD INVESTEERT SILICON 
VALLEY TIENTALLEN MILJOENEN IN EEN DIER- EN MILIEUVRIENDELIJKERE 
VOEDSELPRODUCTIE. HANS BAAIJ, DIRECTEUR VAN VARKENS IN NOOD, 
STELT VOOR DAT NEDERLAND FORS INVESTEERT IN DE ONTWIKKELING 
VAN VLEESVERVANGENDE PRODUCTEN EN EEN MILIEUVRIENDELIJKERE 

LANDBOUW. TE BETALEN UIT EEN ACCIJNS OP VLEES.

Laat vleeseter zelf 

planten zijn de toekomst
Becel gelooft dat planten de toekomst zijn. Ze nemen namelijk meer CO2 op dan ze uitstoten. 

De oliën in Becel Biologisch zijn allen afkomstig van gecontroleerde biologische landbouw. 

Deze mix van oliën in Becel bevat van nature Omega 3 & 6, goed voor een gezond cholesterolgehalte.

Becel, natuurlijk lekker en goed voor je hart.

Nieuw!

BF3973 wt Adv BECEL Biologisch Jumbo V6.indd   1 26-06-17   10:24
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cheeseburgers, vergroot de capaciteit van de huidige 
fabriek met een factor 250. De nieuwe productielijn van de 
impossible vegaburger zal volgens Impossible Foods dagelijks 
vier miljoen mensen van vegaburgers kunnen voorzien en 
vermindert ten opzichte van de ‘gewone’ hamburger de 
hoeveelheid broeikasgassen met 87%, het watergebruik met 
75%, en heeft 95% minder land nodig.

Niet alleen is Silicon Valley ver met de ontwikkeling van 
vegaburgers en kweekvlees, maar ook met vervangers van 
zuivel en eieren. Just Mayo, een merk van Hampton Creek – 
een hightech food startup – maakt een geheel plantaardige 
mayonaise die verrassend goed scoort bij smaaktests: zo 
goed dat klassieke mayo-bedrijven bij de rechter een verbod 
eisen op mayonaise zonder eieren.

Een andere startup uit Silicon Valley, Muufri, heeft de 
chemische structuur van melk ontrafeld. Met genetisch 
gemodificeerde gistcellen en het DNA van koeien wordt 
lactosevrije melk gemaakt. 

Dierenbeschermingsorganisaties (en de dieren) kunnen 
met deze ontwikkelingen alleen maar blij zijn. De vee-
industrie gaat gepaard met groot dierenleed, verwoesting 
van oerwouden voor de productie van veevoer (soja), 
grote hoeveelheden broeikasgassen en steeds gevaarlijkere 
resistente bacteriën.
De gevolgen van de invoering van dit innovatieve 
voedsel zullen enorm zijn voor de vee-industrie en hun 
toeleveranciers. Dat geldt zeker ook voor Nederland, dat 
met een enorme vee-industrie ieder jaar 500 miljoen dieren 
produceert.

De overheid moet de vee-industrie niet langer kunstmatig 
overeind houden, maar zoals indertijd bij de sluiting van de 
kolenmijnen een soort DSM opzetten ter vervanging van 
de verloren gegane en verouderde vee-industrie. Daarvoor 
is veel geld nodig. Hef een accijns op vlees en gebruik 
dat geld om de vleessector ingrijpend te innoveren en te 
verduurzamen. Radicaal en toekomstgericht innoveren in de 
vorm van vleesvervangers, gekoppeld aan een veel kleinere, 
diervriendelijke veehouderij, kan de boeren een nieuw 
bestaansrecht geven.

Hef een accijns op vlees en gebruik 
dat geld om de vleessector te 
verduurzamen
De transitie van vee-industrie naar plantaardig, innovatief 
voedsel en een veel kleinere veesector is mijns inziens 
een kwestie van tijd: als er nu geen maatregelen worden 
genomen, zal sprake zijn van een harde sanering van de vee-
industrie ten koste van boeren en banken. 

Voor een dergelijke transitie is veel geld nodig en dat 
geld kan komen uit een accijns. Als er per kilo verkocht 
vlees in Nederland € 1,50 geheven wordt, dan levert dit 
de schatkist – om en nabij – 1,3 miljard euro per jaar op.  
Omdat de consumptie van vlees zal dalen, ook door de 
accijns zelf, zal ook de opbrengst van de accijns dalen. Vandaar 
dat gedurende tien jaar de helft van de accijns besteed 
moet worden aan een zachte sanering. Boeren en banken 
worden dan volledig gecompenseerd. De andere helft – dus 
650 miljoen per jaar – moet geïnvesteerd worden in een 
nieuwe voedingssector, die in ieder geval in Europa uniek en 
concurrerend zal zijn.

Een dergelijke transitie kan alleen slagen als de BV Nederland 
dit gezamenlijk doet.  Onder regie van de overheid kan 
een samenwerking van supermarkten, boeren, banken, 
consumentenorganisaties en NGO’s zowel de industriële 
productie van vleesvervangers als de kleinschalige 
veehouderij op poten zetten. Goed voor onze (kennis)
economie, de boeren, de dieren, de volksgezondheid, de 
natuur en het milieu en het klimaat.

Een uitgebreide versie van dit artikel verscheen eerder op de 
website Follow the Money: www.ftm.nl

Nederland was tien jaar geleden 
koploper bij de ontwikkeling van 
innovatieve vleesvervangers. Zo was 
Mark Post, hoogleraar fysiologie, één 
van de eerste onderzoekers die aan 
de slag ging met kweekvlees. Toenmalig 
minister Gerda Verburg van Landbouw 
had toen moeten investeren in 
alternatieven voor de productie van 
vlees. Dat is niet gebeurd. 

Tegelijkertijd bleven boerendochter 
Verburg en haar opvolgers wel rijkelijk 
fondsen verstrekken aan de Universiteit 
Wageningen om de problemen bij 
de vee-industrie, zoals vervuiling van 
het milieu, gebrekkig dierenwelzijn en 
minimale winstmarges op te lossen. 
Maar alle subsidies ten spijt is de vee-
industrie geen stap vooruit gekomen. 
Het is nog altijd een onrendabele, 
vervuilende en dieronvriendelijke sector.

Recent stelde staatssecretaris van 
Landbouw Martijn van Dam 1,8 
miljoen euro ter beschikking voor 

de ontwikkeling van alternatieven 
voor vlees. Goed bedoeld, maar het 
is bijkans een symbolisch bedrag. 
Een voedselmultinational geeft dit 
soort bedragen alleen al uit aan 
de ontwikkeling van de verpakking 
van een nieuw product. Van de 
Nederlandse overheid, en overigens 
ook van het Nederlandse bedrijfsleven, 
mag meer ondernemerschap en 
meer geld verwacht worden. Maar 
waar het vooral aan ontbreekt is de 
visie waar Nederland als belangrijke 
voedselproducent over 10 of 20 jaar 
wil staan.

Van de Nederlandse overheid mag 
meer ondernemerschap en geld 
verwacht worden

Silicon Valley pakt dit anders aan. 
Volgens professor Van der Weele van 
de Universiteit Wageningen, klotst het 
geld daar tegen de plinten. Er is zo veel 
geld beschikbaar voor onderzoek naar 
vleesvervangers en kweekvlees dat de 

onderzoekers het niet meer aankunnen, 
zo zegt zij.

En dan gaat het over veel meer dan de 
75 miljoen euro die Bill Gates in 2014 
investeerde in Impossible Foods, de 
startup van professor Patrick Brown, 
hoogleraar aan Stanford University. Het 
gaat over investeringen van honderden 
miljoenen – misschien wel miljarden 
– dollars. Ook het Nederlandse 
kweekvleesproject van professor Post 
wordt medegefinancierd door Sergey 
Brin van Google, maar het is duidelijk 
dat Nederland zijn voorsprong volledig 
kwijt is.

De ontwikkeling in Silicon Valley zal 
zeer snel gaan, zo stelt Van der Weele. 
De hoogleraar schrijft dat kweekvlees 
zowel duurzamer als diervriendelijker 
is dan gewoon vlees (kweekvlees 
wordt gevoed door algen) en dat de 
consument er snel aan zal wennen. 
Impossible Foods dat geen kweekvlees 
maakt, maar plantaardige ham- en 

laat vleeseter zelf voor omwenteling betalen.TEKST: HANS BAAIJ
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VEGETARISME EN DE KUNST 
VAN HET BEMINNEN
‘Pas op voor de slakken op het tuinpad. Het is vochtig weer geweest en voor je het weet sta je er op.’ Het welkom is 
alleszins hartelijk. In het kleine woonvertrek staat naast een tafel en een bed een tweede stoel voor  het bezoek gereed. 
De aanpalende ruimtes in de arbeiderswoning in het uitgestrekte Oost-Groningse Valthermond worden bewoond door 
tientallen ratten. Een exemplaar dat aanstalte maakt om de drempel over te klimmen wordt liefdevol met de voet 
teruggeschoven. ‘Er komt hier vrijwel nooit bezoek. Eens per maand komt een dame van de gemeente controleren of ik 
nog leef. Na een praatje gaat ze dan weer verder’.

TEKST: FLORIS DE GRAAD Nicolaas Hartman.

We zijn op bezoek bij Nicolaas Hartman, pseudoniem voor 
Nicolaas van den Toorn. De 84 jarige schrijver mag wel de 
meest uitgesproken vegetarisch schrijver van Nederland 
genoemd worden. 
In deze omgeving kan hij zich volledig wijden aan zijn 
geestelijke arbeid. Hartman behoort tot de weinige 
oorspronkelijke denkers die ons land rijk is.

Op 23 jarige leeftijd werd Hartman vegetariër. Een jaar later 
maakte hij de stap naar veganisme. Hij hield dit zes tot zeven 
jaar vol. Het waren jaren waarin hij in Zuid-Frankrijk leefde. 
Terug in Nederland viel het hem echter zwaar. Het koudere 
klimaat, de soms gure omstandigheden vragen wat anders 
van ons lichaam dan in zuiderlijkere streken. Hij stond zichzelf 
matig zuivelgebruik toe. ‘Tussen de noordelijke en zuidelijke 
palmgrens ligt het oorspronkelijke woongebied van de mens. 

Daar is zuiver plantaardige voeding, klimatologisch gezien, 
volstrekt verantwoord. Buiten dit gebied komen ook geen 
apen meer voor. Het zuidelijke deel van Europa kunnen we 
er nog net bij rekenen. Naar het noorden toe, tot aan de 
korengrens, ligt het gebied van de lacto-vegetarische voeding. 
Hiertoe behoort het grootste deel van Europa. 

Maar eenmaal de noordelijke korengrens gepasseerd is noch 
landbouw noch veeteelt mogelijk en rest slechts de jacht als 
enig middel van bestaan. Dit oord is voor het menselijk ras 
ten ene male ongeschikt.’

Leidraad in het denken van Hartman is steeds de vraag : 
‘Is het goed voor de dieren?’ Als het dat niet is, dan is dat 
een goede aanwijzing dat het fenomeen niet in de haak is. 
De huidige immigratie naar Europa is daar een voorbeeld 
van. ‘Het zijn vrijwel allemaal vleeseters. Vegetarisme 
wordt binnen de Islam in principe niet getolereerd. Het 
is helaas zo dat er over Islam en Jodendom niets gezegd 
mag worden wat nadelig lijkt. Een ernstige hindernis in de 
waarheidsvinding’.

Wat Hartman betreft blijft de Partij voor de Dieren ook 
een uitgesproken one-issue partij die zichzelf steeds weer 
dezelfde vraag stelt: is het goed voor de dieren? ‘Als je 
begaan bent met dieren, dan kun je daar niet omheen. 
Vegetarisme is de echte dierenbescherming. Voor een betere 
wereld is vegetarische voeding één van de eerste eisen. Onze 
geestelijke ontwikkeling wordt geblokkeerd door het eten 
van dieren. De keuze voor vegetarische voeding is een stap 
die nieuwe vergezichten opent. Van een massamens moeten 
we individuen worden en dit doen we door persoonlijke 
keuzes te maken. De keuze voor vegetarisch helpt ons in de 
bewustwording. Vleeseters hebben geen keuze gemaakt. Het 
is een gewoonte, die we met de paplepel ingegoten krijgen. 
Letterlijk, want een groot deel van de kindervoeding bevat 
al vlees. Alles vanuit de mythe dat dit noodzakelijk is voor je 
gezondheid. Vlees eten hoort bij de massa, vegetarisch bij het 
vrije individu.’ Het vegetarisme is zo een weg naar bevrijding 
van mens en dier.

‘Voor mij
  geen
   vlees
 meer.’

Het meest recente boek van Nicolaas Hartman is Het Kennisfundament,  
waarin zijn visie op een indrukwekkende variatie aan thema’s aangeroerd wordt. 
Het boek bevat een spoedcursus vegetarisch eten, een effectieve behandeling 
van de jihadist in negen sessies en bespreekt de werkelijke betekenis van het 
evangelie. Om maar wat te noemen. Rode draad is de wetenschap, dat in de 
mens twee zielen huizen: de dierlijke ziel en de menselijke ziel. Hier ligt de 
sleutel tot meer begrip van jezelf en je medemens. 

Het Kennisfundament is op zijn beurt weer een verdere uitwerking van de 
thema’s die in de driedelige erotische roman Petra Mihalcea aan de orde 
zijn gekomen. Een erotische roman doorspekt met filosofisch onderbouwd 
vegetarisme. Het is een unieke maar moeilijke combinatie voor publiek en 
uitgevers. Toch horen ze bij elkaar. De kerk heeft een banvloek over de erotiek 
uitgesproken en zo de kunst van het beminnen gefrustreerd. Deze kunst is ook 
een poort naar een alomvattendere liefde voor alle schepselen om ons heen.

Nicolaas Hartman
- Het Kennisfundament - over kennis die vrij maakt. – Uitgeverij Petra, 300 blz ISBN 978 90 825089 3 2, €17,50
- De Geschiedenis van Petra Mihalcea – Uitgeverij Petra, €14,50 per deel
Eerste boek. 304 blz. ISBN 978 90 825089 0 1
Tweede boek 320 blz. ISBN 978 90 825089 2 5
Derde boek. 304 blz. ISBN 978 90 825089 1 8
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IS VEGETARISCH 
GOEDKOPER?

TEKST: SYTSKE DE WAART TEKST: SYTSKE DE WAART PORTRETFOTO: JANNEKE WALTER

Heb je een voedingsvraag die 
Sytske kan bespreken? mail 
deze ovv 'vraag Sytske' 
naar info@vegetariers.nl
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VOEDINGSVRAGEN
ONZE VOEDINGSKUNDIGE SYTSKE DE WAART BEANTWOORDT

AL JE VRAGEN OVER VOEDING.

WAAROM HEBBEN VITAMINE 
B12 TABLETTEN ZO’N HOGE 
DOSERING (1000 MCG), 
TERWIJL JE MAAR 2,8 MCG PER 
DAG NODIG HEBT?
Het lijkt inderdaad vreemd dat veel 
B12 tabletten zo’n hoge dosering 
kennen. De reden hiervoor is dat het 
tablet ook bedoeld is voor mensen 
waarbij de opname van B12 via de 
normale route (met intrinsic factor in 
de maag) verminderd is, zoals ouderen 
en mensen die maagzuurremmers 
gebruiken. Die moeten dus een andere 
route gebruiken om hun vitamine B12 
binnen te krijgen. Dat kan via een injectie, 
maar ook via passieve absorptie. En 
om dat laatste gaat het: je neemt 1% 
van een B12-tablet passief op via de 
goed doorbloede mondholte. Het beste 
werkt dan een zuigtablet dat langere 
tijd in je mond blijft. Bij een dosering van 
1000 microgram neem je dan dus 10 
microgram op, ruim voldoende voor de 
dagelijkse aanbeveling. Overigens is een 
dergelijke overdosering niet schadelijk: 
het teveel plas je weer uit, en er zijn ook 
tabletten met een lagere dosering B12, 
zoals multivitaminetabletten.

HOE KOM IK ER ACHTER WAAR 
ALLEMAAL GELATINE IN ZIT? 
antwoord: Je komt er het snelst achter 
waar allemaal gelatine in zit, door op het 
etiket te kijken. Daar hoort het 

namelijk op te staan. Soms is het 
vermomd onder de term ‘colloïdaal 
proteïne’.  Notoire verdachten met 
gelatine zijn drop, ander (gummie-achtig) 
snoep en pudding. Maar u staat er 
niet alleen voor! Hoewel niet is bij te 
houden in welke (supermarkt)producten 
allemaal gelatine zit, komen we met de 
productranking van de Vegetariërsbond 
een heel eind. Inmiddels zijn al bijna 
50 productgroepen (waaronder drop, 
pudding en ijs) langs de ‘vegetarische 
meetlat’ gehouden, en daarbij is ook 
naar gelatine gekeken. Zie onze website 
https://www.vegetariers.nl/bewust/
vegetarische-productranking. 

FEIT OF FABEL: EEN ECHTE 
VEGETARIËR EET GEEN KANT-
EN-KLARE VLEESVERVANGERS
Vleesvervangers hebben de naam dat ze 
vooral populair zijn bij de zogenaamde 
‘flexitariërs’: consumenten die één of 
meer keer per week het vlees laten staan 
maar dan wel iets willen hebben dat op 
vlees lijkt. Ook hoor je vaak dat fulltime 
vegetariërs gruwen van het woord 
‘vleesvervanger’, of ‘vleesalternatief ’: vlees 
hoef je niet te vervangen, het is namelijk 
overbodig. Vegetariërs meten zichzelf dan 
ook een andere manier van koken aan, 
is het beeld, waarbij ze de traditionele 
bordverdeling van aardappelen, groente, 
vlees loslaten. Het blijkt echter niet zo 
zwart-wit te zijn als hierboven geschetst. 
In het onderzoek dat ik in 2013 met de 
Hogeschool voor Diëtetiek deed naar 
het consumptiepatroon van Nederlandse 
fulltime vegetariërs bleek dat van alle 
eiwitalternatieven (waaronder ook 
peulvruchten, ei, noten en kaas) de 
kant-en-klare vleesvervangers het vaakst 
gegeten worden (2,8 keer per week). 
Wel was er een duidelijk leeftijdsverschil: 
vegetariërs onder de 40 jaar eten 
vaker kant-en-klaar vleesvervangers 
dan vegetariërs boven de 60 jaar (resp. 
3,2 en 1,9 keer per week). Kennelijk 
hebben de vegaburgers, vegaworstjes 
en het vegagehakt zich inmiddels een 
volwaardige plaats verworven op de 
vegetarische dis. 

Colloïdaal
 proteïne is 

gewoon gelatine
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Is vegetarisch eten goedkoper dan 
een voeding met vlees?
‘Natuurlijk’ roept de vegetariër, ‘Heb je wel eens naar de prijs 
van peulvruchten gekeken, die zijn echt spotgoedkoop!’ ‘Nee 
hoor’ roept de dierenactivist: ‘Vlees bij de Aldi is bespottelijk 
goedkoop maar dat weerspiegelt niet de echte prijs die we 
gezien dierenleed en milieuproblemen voor vlees moeten 
betalen.’ Wie heeft er gelijk? De nieuwe factsheet van de 
Vegetariersbond zet de feiten en onzekerheden rond dit 
onderwerp op een rijtje. 

Zijn vegetarische alternatieven goedkoper 
dan vlees en vis?
Wel als je alleen peulvruchten en ei eet. Maar dat raadt de 
Vegetariërsbond niet aan: variatie in je voeding is belangrijk. 
Goedkoop vlees wint het van een aantal vegetarische 
alternatieven, zie figuur. En de duurste vega-opties: kaas 
en vleesvervangers, zijn meteen de meest gegeten 
alternatieven door vegetariërs, zo blijkt uit ons eigen 
voedselconsumptieonderzoek. Kortom, op basis van de prijs 
van de eiwitalternatieven is geen uitspraak te doen over de 
kosten van een vegetarische voeding. 

Is een vegetarisch voedingspatroon in theorie 
goedkoper dan eentje met vlees en vis?
We hebben een weekmenu doorgerekend met gemiddelde 
prijzen van de vegetarische alternatieven uit de figuur, en de 
uitgaven aan vlees en vis zoals die door het CBS in 2015 uit 
het budgetonderzoek gehaald zijn. Er moesten echter dermate 
veel aannames gedaan worden, en de berekeningen zijn 
met zoveel onzekerheden omgeven, dat we er geen goede 
uitspraak over kunnen doen.  

Is een vegetarisch voedingspatroon in de praktijk 
goedkoper dan eentje met vlees en vis?
Dat weten we niet. Dit kan door het CBS bepaald worden in 
het budgetonderzoek dat ze periodiek doen. Voor de uitgaven 
van vlees en vis hebben we deze informatie wel (6,90 € pppw 
voor huishoudelijke uitgaven), maar voor de informatie over 
hoeveel vegetariërs kwijt zijn aan voeding moet je je beurs 
trekken: voor ruim 1,5 duizend euro zoeken ze het voor je uit. 
Uit een experiment van Volkskrantjournalist Loethe Olthuis 
begin 2015 bleek dat je voor 2,50 € pppd volgens de schijf van 
vijf kan eten (met vlees). Met andere woorden: hoeveel je aan 
eten uitgeeft hangt niet af van of je wel of geen vlees eet, maar 
van wat je aan dure, of goedkope, voedingsmiddelen koopt.

Q: Conclusie?
In theorie kan je geld uitsparen door vegetarisch te eten, maar 
het omgekeerde kan ook. Dat hangt voornamelijk samen met 
wat je aan alternatieven eet, en in welke supermarkt of winkel 
je je boodschappen doet. Je totale voedingsuitgaven hangen 
ook samen met wat je uitgeeft aan onnodige franje als snacks, 
alcohol en frisdranken. Met de nodige creativiteit moet je 
ook met een vegetarisch voedingspatroon in de buurt van de 
€2,50 per dag kunnen komen.

NB: in dit artikel is gerekend met een lacto-ovo 
vegetarische voeding.

Download de volledige factsheet via www.vegetariers.nl 
onder bewust/ veelgestelde vragen

Tijd en creativiteit bepalen 
de kosten van je maaltijd

De figuur: Prijzen van de gangbaarste vlees- en vegetarische alternatieven bij de warme 
maaltijd, oplopend van goedkoopst tot duurst (Albert Heijn, augustus 2017)
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FRUIT IS EEN 
WELDAAD 
VOOR DE HUID 
Uitsluitend de huid van buitenaf verzorgen is geen goed 
idee. Dé remedie voor een gezonde stralende huid begint 
van binnenuit. Van fruit mogen we veel goeds verwachten. 
De anti-oxidatieve en alkaliserende werking én de vele 
vitamines en mineralen maakt dat fruit een múst is voor een 
stralende gezonde huid.

TEKST: DANIELLE OOTEMAN

Fruit kun je het beste eten op een nuchtere maag, maximaal 3 
stuks per dag. Neem bij voorkeur de zurige soorten en liever niet 
in combinatie met zuivel, wél met zaden, noten en/of pitten. Fruit 
kan in combinatie met andere voeding snel voor gisting zorgen 
in de darmen. Dit voelt onprettig en kan op lange termijn voor 
disbalans in de darm zorgen, vandaar dat ik je aanraad om fruit 
‘alleen’ te eten en bij voorkeur in de ochtend.
Het optimaal functioneren van de spijsvertering is de sleutel tot 
een goede gezondheid en daarmee ook tot een goede huid. De 
vezels in fruit zijn van groot belang voor het goed functioneren 
van de darmen. Deze vezels zorgen er ook voor dat het 
aanwezige vruchtensuiker langzaam kan worden afgegeven aan 
het lichaam. Fruit is, gezien het aanwezige vruchtensuiker, in grote 
hoeveelheden weer niet zo gezond. Alles met mate!  

Resveratrol vinden we in ruimte hoeveelheid in druiven 
(met name de schil), blauwe- en bosbessen. Het dient 
als conserveermiddel voor de druif of de bes. Je kunt je 
indenken dat het ook zo ‘conserverend’ werkt op onze 
lichaamscellen.

Veel huidproblemen houden 
verband met een verstoorde
PH balans
Citroenzuur komt zoals de naam al doet vermoeden 
het meest voor in citrusvruchten. Aan voeding wordt 
ze ook toegevoegd als conserveermiddel. Naast de 
anti-oxidatieve werking is ze ook verantwoordelijk om 
de juiste zuurtegraad (PH waarde) in het lichaam te 
behouden. Een goede PH balans zorgt ervoor dat het 
lichaam de juiste verhouding heeft in zuur-base. Een 
‘zuur’ lichaam is ontstekingsgevoelig en is daardoor 
gevoelig voor ziektes en ontstekingen. Mijn ervaring 
met huidproblemen zoals o.a. eczeem, acne, jeuk, rode 
schrijnende plekken is dat ze verband houden met een 
disbalans in de PH balans. De dag beginnen met twee 
glazen (gefilterd) water met daarin een uitgeperste 
biologische citroen geeft een goede alkalische start!

Stress is dé anti-oxidanten killer. Sterker nog, stress 
veroorzaakt oxidatie! Stress is continu om ons heen, 
ook als je al bewust leeft krijgen we nog stressoren tot 
ons. Een leefstijl in balans qua voeding, mindstyle, in- en 
ontspanning is dé anti-oxidant factor voor een gezond, 
vitaal en gelukkig leven.

Lieve groet,

Danielle Ooteman (1971), eigenaresse van Studio Natuurzuiver, 
is specialist op het gebied van 100% natuurlijke huidverzorging, 
voeding en leefstijl. Zij helpt je om een natuurlijke bewuste leefstijl 
te ontwikkelen en aandacht aan jezelf te geven middels wellness 
behandelingen en beauty/food/health coaching. Ontspanning, 
welbehagen, biologische 100% natuurlijke producten, aandacht en 
eerlijkheid zijn de speerpunten van Danielle en haar praktijk. 

natuurzuiver.

1. 

3.

2. 

5.4. 

MY FAVOURITES UIT ECOMARKT.NL:
1. Weleda Citrus Verfrissende huidolie
2. Weleda Kids 2-in-1 shampoo & bodywash blije sinaasappel
3. Ortholon 3101 Anti-oxidanten no1
4. Royal Green Camu Camu Vitamine C
5. Pukka Blackcurrent Beauty Organic Tea

Leden en donateurs van de Vegetariërsbond 
kopen met 10% korting bij ecomarkt.nl 

 Danielle

 Danielles
    favourites

Fruit is, indien je niet voor biologisch kiest, bespoten met 
bestrijdingsmiddelen en pesticiden en heeft daardoor niet de 
gezonde eigenschappen die we wensen. Biologisch en biologisch-
dynamisch fruit heeft nog veel voedingswaarde qua vitamines en 
mineralen en is daarbij ook rijk aan anti-oxidanten. 

Anti-oxidanten beschermen onze cellen tegen oxidatie. Ze 
komen rijkelijk voor in alle fruitsoorten. Oxidatie van cellen 
veroorzaakt door vrije radicalen zorgt voor ziektes, degeneratie 
en huidveroudering! Anti-oxidanten neutraliseren vrije radicalen 
waardoor ze onschadelijk worden. Vitamine C, vitamine E, 
resveratrol en citroenzuur zijn voorbeelden van anti-oxidanten 
in voeding.

Vitamine C vinden we in een hoog gehalte in o.a. citrusvruchten, 
kiwi, duindoornbessen, rozebottels en granaatappels. Vitamine 
C werkt stimulerend op de fibroblasten in de huid welke 
verantwoordelijk zijn voor de aanmaak van collageen en elastine. 
Deze laatste twee zorgen voor de stevigheid en elasticiteit van 
de huid.
Vitamine E vinden we hoofdzakelijk in plantaardige oliën in 
plantaardige producten zoals granen, noten, zaden maar ook in 
fruit en (blad) groenten. Qua fruit zijn de kiwi en avocado een 
goede keuze. Als je koudgeperste plantaardige oliën op je huid 
gebruikt dan geef je je huid al een vitamine E boost!
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WAT IS VEGETARISCH ETEN?
Vegetarisch eten is een voedingswijze waarbij iemand geen vlees (inclusief gevogelte), vis, schaaldieren, insecten en 
voedingsmiddelen die deze producten bevatten eet, maar wel eieren en zuivelproducten. Officieel wordt dit het lacto-
ovo-vegetarische voedingspatroon genoemd. Mensen die vegetarisch eten, maar ook wel vis eten, worden pescotariërs 
genoemd. Naar schatting eet ongeveer 4% van de Nederlandse bevolking vegetarisch. Daarnaast zijn er de afgelopen 
jaren ook veel flexitariërs bijgekomen. Deze mensen zijn minder vlees gaan eten. Ongeveer 90% van alle Nederlanders 
laat het vlees minstens één dag in de week staan en zelfs 55% doet dat drie dagen of meer. 

WAT HEB JE NODIG AAN VOEDINGSSTOFFEN?
Vegetarisch eten is lekker, afwisselend en gezond. Het is gezonder dan een voedings-
patroon met veel vlees en mensen die vegetarisch eten voelen zich vaak 
beter. De truc van een gezond vegetarisch eetpatroon schuilt in de 
variatie: door zoveel mogelijk verschillende producten, zoals 
peulvruchten, groenten, fruit, eieren en zuivelproducten, 
te eten en te combineren krijg je alle benodigde 
voedingsstoffen binnen en houd je de maaltijden 
afwisselend en verrassend. Als je bij de inkoop 
van verse groente en fruit rekening houdt 
met het seizoen koop je milieuvriendelijk en 
gezond en ben je nog goedkoper uit ook. 
Er zijn een aantal voedingsstoffen die wat 
extra aandacht verdienen als je kiest om 
overwegend vegetarisch te eten. 

Eiwitten zorgen voor de opbouw van lichaamscellen. Niemand heeft enorme hoeveelheden eiwit nodig en in Nederland 
eten we meer eiwit dan we nodig hebben. Het teveel aan eiwit wordt in ons lichaam omgezet tot lichaamsvet. Opgroeiende 
kinderen en zwangere vrouwen hebben wel wat meer nodig. Er zijn dierlijke en plantaardige eiwitten. 
De dierlijke eiwitten kun je halen uit zuivelproducten en eieren. De plantaardige eiwitten zitten in granen, peulvruchten, noten 
en zaden. Wanneer je deze in combinatie met elkaar serveert of dezelfde dag eet dan zit je zo aan je dagelijkse hoeveelheid 
eiwitten. Voorbeelden hiervan zijn chilibonen met maistaco’s/tortilla’s, witte bonen in tomatensaus op toast, rijst en tofu, 
erwtensoep met roggebrood, pasta en kaas, notenmuesli en melk, kikkererwten met couscous, een broodje falafel of een 
boterham pindakaas. Een bijkomend voordeel van het halen van eiwit uit plantaardige bronnen is dat deze producten ook 
meer vezels leveren die goed zijn voor de darmen en zorgen voor een vol gevoel waardoor we niet te veel eten.

IJzer zorgt voor het transport van 
zuurstof. Voor voldoende opname van 
ijzer is het van belang om gevarieerd 
te eten. Het zit in peulvruchten (vooral 
linzen en sojabonen), sojaproducten, 
volkoren granen, donkergroene 
groente, gedroogd fruit (abrikozen en 
pruimen), noten (pistachenoten) en 
zaden (pompoen- en sesamzaad).

U kunt meer ijzer uit deze producten 
halen door ze bij uw maaltijd te 
combineren met producten die rijk 
zijn aan vitamine C, bij voorbeeld 
sinaasappels, zwarte bessen, aardbeien, 
kiwi’s en papaja. 

Calcium is een mineraal dat nodig is 
voor de opbouw en het onderhoud 
van de botten en het gebit. En het 
zorgt voor het goed functioneren 
van de spieren en de zenuwen. 
Calcium zit in zuivelproducten, eieren, 
donkergroene groente, noten, zaden 
(vooral sesamzaad) peulvruchten 
en sojaproducten (soja is ook een 
peulvrucht). Verder zijn veel producten 
in de supermarkt verrijkt met calcium.

De Goede vetten omega 3-vetzuren 
verlagen het cholesterolgehalte in 
het bloed en beschermen zo tegen 
hart- en vaatziekten. Ze passen in een 
gezonde voeding en ze komen voor in 
plantaardige oliën, zoals lijnzaadolie en 
walnootolie en worden onverwarmd 
gebruikt. Koolzaadolie is ook een 
goede bron van omega 3-vetzuren en 
kan wel verhit worden.

Vitamine B12 is nodig voor de aanmaak van rode bloedlichaampjes en 
een goede werking van het zenuwstelsel. Het zit in zuivelproducten, eieren, 
gistextract, alfalfa en zeewier. Veel sojaproducten, vleesvervangers en andere 
kant-en-klare producten in de supermarkt zijn vaak verrijkt met vitamine B12.

introductie. preview startersgids.

Bestel de startersbrochure 
via info@vegetariers.nl

VEGA KICKSTARTER: 
ALLES VOOR DE VEGETARIËR! 
De compilatie uit onze Vega Kickstart op de volgende pagina’s  bevat alle informatie die je nodig hebt om jezelf een week 
lang vegetariër te noemen! Zo staat er in welke voedingsstoffen je nodig hebt en waar je deze uit kunt halen. Ook is er een 
breed scala aan recepten uitgewerkt met leuke tips om je op ideeën te brengen. De vegetarische keuken is veelzijdig en 
brengt genoeg variatie aan smaken om uit te proberen! Vegetarisch eten is zeker niet duurder, moeilijk of eng! 
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Amandelen
Biergist (bij voorbeeld 

Marmite)
Eieren

Gedroogde abrikozen
Haver(vlokken)

Tarwe(zemelen)
Kaas
Melk

Yoghurt
Linzen

Peterselie

Sesamzaad
Sojabonen
Spinazie

Tofu
Tempé

Zonnebloempitten

Dag 1 2 eieren

Dag 2 70 gram kaas.

Dag 3 75 gram peulvruchten

Dag 4 100 gram tofu

Dag 5 40 gram noten

Dag 6100 g vleesvervanger

Dag 7100 gram Tempé

HIERONDER STAAT EEN 
VOORBEELD VAN HOE JE 
EEN WEEK LANG GEZOND 
VEGETARISCH KAN ETEN.

Er is eindeloos te variëren met de diverse eiwitbronnen als peulvruchten, kaas, noten, sojaproducten 
enzovoort. Al deze producten hebben weer allemaal een eigen smaak. Let wel op dat wanneer je elke 
dag kaas bij de warme maaltijd gebruikt, je teveel verzadigd vet binnen krijgt en dat te veel eieren slecht 
zijn voor je cholesterol. Natuurlijk zijn er nog meer maaltijden op een dag. Ook voor ontbijt, lunch en 
(gezonde) tussendoortjes is variatie van groot belang. Wij adviseren voor genoeg inname van ijzer en 
vitamine B12 om ook nog het volgende te eten: 

•  Eet buiten de twee wekelijkse eieren tijdens de warme maaltijd, ook nog per week twee extra eieren  
bijvoorbeeld bij het ontbijt of de lunch

•  Neem elke dag een boterham met kaas (voor de vitamine B12) en eet daarnaast vier boterhammen  
met ijzerrijk beleg bijvoorbeeld appelstroop, notenpasta of tahin

•  Gebruik de aanbevolen hoeveelheid van 450 ml zuivel. Dit kan (karne)melk zijn, maar ook zuiveltoetjes  
en yoghurt (met muesli) bij het ontbijt. Eventueel kun je ook een deel van de zuivel vervangen,  
door met vitamine B12 verrijkte sojaproducten

•  Eet of drink bij elke maaltijd ook iets wat vitamine C bevat, dit zorgt er namelijk voor dat je ijzer  
beter opneemt. Drink bijvoorbeeld een glas vruchtensap of varieer met groenten.

Ben je geïnspireerd om lekker vegetarisch te eten en creatief te 
gaan koken? Dan helpen wij je graag op weg. Meld je aan voor de 
receptennieuwsbrief 30 dagen Lekker.Vegetarisch en je ontvangt 30 
dagen lang vega-inspiratie in je mailbox!

Elke dag een heerlijk gerecht, leuke weetjes en handige tips. 
Zo wordt vegetarisch eten supermakkelijk en superleuk! 
Meld je aan op de website en begin direct. 
De receptennieuwsbrief is gratis en houdt na 
30 dagen automatisch op. 

wat heb je nodig op een dag? preview startersgids.

De receptennieuwsbrief is GRATIS en houdt automatisch na 30 dagen op.

30 DAGEN 
LEKKER VEGETARISCH
Wil je vaker vegetarisch eten of misschien wel altijd?
Wij helpen je graag op weg.

Meld je aan voor de receptennieuwsbrief 30 dagen vegetarisch en je 
krijgt 30 dagen lang dagelijks vega-inspiratie! Elke dag een heerlijk 

gerecht, leuke weetjes en handige tips. Zo wordt vegetarisch eten 
supermakkelijk en superleuk!

Meld je aan op
   www.vegetariers.nl

HEERLIJKE
GERECHTEN,
LEUKE WEETJES
EN HANDIGE
TIPS 

Vegabombs!
ESSENTIËEL

HIERONDER VOLGT EEN LIJSTJE MET VOEDINGSMIDDELEN DIE EEN BIJZONDERE 
VERMELDING VERDIENEN, OMDAT ZE GROTE HOEVEELHEDEN ESSENTIËLE VOEDINGS-
STOFFEN BEVATTEN, DIE VERGELIJKBAAR ZIJN MET WAT ER IN VLEESPRODUCTEN ZIT. 

HANDIG OM TE WETEN DUS BIJ DE KEUZE VAN JE MAALTIJDEN!

DAGELIJKSE BEHOEFTE
EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK. LEKKER.VEGETARISCH WIJST JE DE WEG.

Het grootste gedeelte van de 
dagelijkse voeding zou moeten be-
staan uit de volgende producten: 
Groente • Fruit • Graanproducten 
(volkoren tarwe, spelt, zilvervliesrijst, 

gerst, mais, haver, rogge, gierst of 
boekweit). Producten die van 

granen gemaakt zijn, zoals pasta, 
brood of volkoren ontbijtgranen

Deze producten worden vervolgens 
aangevuld met producten waarvan 

je minder eet op een dag:
Zuivelproducten, zoals (karne)melk, 

yoghurt of kaas • peulvruchten
eieren • noten

Tenslotte de producten waarvan je 
dagelijks het minste nodig hebt, de 

extraatjes:
Honing of andere zoetigheid

Olie, boter, room en margarine

basis: aanvullend: extra:
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    PER 100 G KCAL
GROENTEN
Avocado    1,9 g  199
Broccoli (rauw)   2,9 g  27
(gekookt zonder zout 3,9 g) 27   27
Spinazie (rauw)   3,2 g  26
(gekookt zonder zout 2,9 g) 26   25
Zoete aardappel (rauw)  1,3 g  96

PEULVRUCHTEN
Linzen (gekookt zonder zout) 8,8 g   99
Kidneybonen (gekookt zonder zout) 8,8 g  118
Tempé (bereid)   12,2 g  150
Hummus (zonder zout)  8,3 g  195
Tofu (bereid)   11,6 g  113

NOTEN EN ZADEN
Amandelen (ongezouten)  21,7 g  659
Pistachenoten (gezouten)  23,8 g  592
Walnoten   15,9 g  708
Hazelnoot   14 g  717
Sesamzaad   26 g  629
Hennepzaad   25 g  568
Chiazaad   20,8  383
Pompoenzaad   24,5 g  345
Zonnebloempitten  18 g  647
   
OVERIG
Quinoa (gekookt)  4,4 g  114
Havermout   12,3 g  372

VLEESVERVANGERS
Seitan, bereid   24,0 g  135
Quorn, vleesvervanger  14,0 g  141
Kaas 30+   26,5 g  253
Eieren (gekookt)   12,3 g  128

EIWITTEN (PER 100G)
VOLWASSEN PERSONEN HEBBEN GEMIDDELD ONGEVEER 
0,8 GRAM EIWIT PER KILO LICHAAMSGEWICHT NODIG. 
JE HEBT DUS ZO’N 40 TOT 65 GRAM EIWIT PER DAG NODIG.

eiwitten in voedingsbronnen.

TIP! Als je meer eiwit in de
maaltijd wilt, strooi dan

een handje nootjes of
zaadjes over je maaltijd

GROENE FLENSJES
MET LIMOENBOTER 
BIJ DIT RECEPT WORDT GEBRUIK GEMAAKT VAN EEN MIXER

INGREDIËNTEN

BEREIDING
Begin met de limoenboter. Doe de boter in een kom en sla het met een houten lepel tot een smeuïge en romige 
massa. Meng de rest van de ingrediënten erdoor. Spreid een stuk plastic folie uit en schep daarop het botermengsel. 
Rol het op tot een worstje en knoop het plastic goed dicht, voor je het in de koelkast legt. 

Neem een grote pan en roerbak de spinazie met een paar druppels water kort door tot het geslonken is. Leg in een 
vergiet en pers al het vocht eruit. Snijd het dan grof en zet apart. Neem een beslagkom en mix alle ingrediënten voor 
het beslag goed door elkaar. Voeg dan de bosui, chili en spinazie toe en mix dit met een vork. Mix in een andere (vol-
ledig vetvrije) kom het eiwit tot zachte pieken (een soort spitse bergtoppen) en schep het luchtig door het beslag. 
Neem een zware koekenpan en zet op middelhoog vuur. 

Giet een kleine hoeveelheid olijfolie in de pan en doe voor elke pannenkoek een volle pollepel beslag in de pan. Ze 
worden zo’n 10 cm in diameter en 1 cm dik. Bak ze aan iedere kant zo’n twee minuten totdat ze mooi goudbruin 
verkleurd zijn. Leg op een stukje keukenpapier en houd ze warm. Bak al het beslag op en gebruik indien nodig tussen-
door een paar druppels olijfolie om ze niet aan te laten bakken. Om te serveren, maak een stapel flensjes en leg er 
een schijfje limoenboter bovenop om te smelten. 

preview startersgids.

PER PORTIE

Kcal: 486,5

Eiwit: 9,5 g

IJzer : 2,5 mg

Vitamine B12: 0,5 ug

Calcium: 182,5 mg

LIMOENBOTER

Kcal: 187

Eiwit: 0,3 g

IJzer : 0,08 mg

Vitamine B12: 0,08ug

Calcium :5,3 mg

Alle beschreven recepten zijn voor vier personen, indien anders vermeld. 
De ingrediënten zijn te koop in de supermarkt tenzij anders aangegeven 
Hoeveelheden in de recepten worden aangeduid met de volgende afkortingen: 
el = eetlepel • tl = theelepel • g = gram • l = liter • ml = milliliter

• 250 g spinazie, gewassen
• 110 g zelfrijzend bakmeel
• 1 el bakpoeder
• 1 ei
• 50 g ongezouten boter, gesmolten
• ½ tl zout
• 1 tl gemalen komijnzaad
• 150 ml melk of andere ‘melk’
• 6 bosuitjes (100 g in totaal), fijn gesneden
• 2 verse groene chili pepers (naar keuze)
• 1 scharrel ei, alleen het eiwit

• olijfolie om in te bakken
• limoenboter
• 100 g ongezouten boter, op kamertemperatuur
• limoenrasp
• 1 ½ el limoensap
• ¼ tl (Himalaya) zout
• ½ tl witte peper, gemalen
• 1 el verse koriander, gesneden
• ½ teentje knoflook, fijn gesneden
• ¼ tl chili peper vlokjes (naar keuze)

ALTERNATIEVEN VOOR MELK ZIJN:

sojamelk • rijstmelk • havermelk • amandelmelk
Let op! In de winkel is er een ruim aanbod van deze producten, lees het etiket om te 
zien of ze verrijkt zijn met vitamine B12 en ijzer.
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VEGETARISCHE
JACHTSCHOTEL
INGREDIËNTEN
• olijfolie 
• klontje boter 
• 8 kruimige aardappels 
• 1 grote ui, fijn gesneden
• 1 teen knoflook 
• 2 stengels bleekselderij, fijn gesneden 
• 6 middelgrote tomaten, in blokjes 
• 8 deelblokjes spinazie uit de diepvries 
• 400 g kidneybonen (uit pot of blik) 
• 1 el bladpeterselie 
• scheutje melk 
• ½ tl nootmuskaat 
• 6 el beschuitkruim of paneermeel 
• zeezout en versgemalen zwarte peper 

BEREIDING
Verwarm de oven voor op 200°C. Doe de aardappels in een laag kokend water en kook ze in 15-20 min. 
gaar. Fruit ondertussen de ui in olijfolie en doe de knoflook erbij. Voeg de bleekselderij toe en bak het 
geheel 3 min. op laag vuur. Voeg de tomaten en de spinazieblokjes toe en bak nog 5 min. 

Voeg dan de linzen toe en roer het geheel voorzichtig door elkaar, tot de spinazieblokjes ontdooid zijn. 
Voeg zeezout, versgemalen peper en de peterselie toe en maak er eventueel nog iets meer een saus van, 
door heel even de staafmixer erin te zetten. Maak van de aardappels een puree door ze af te gieten, wat 
nootmuskaat, een scheutje melk en een klontje boter toe te voegen en het fijn te stampen. 

Neem een ovenschotel en doe daar eerst een laag puree in, gevolgd door het linzentomatenmengsel. 
Herhaal dit nog een keer en eindig dan met een laagje puree. Strooi hierover het paneermeel (of 
beschuitkruim) en leg hier en daar een klontje boter op het paneermeel. Plaats het geheel 10 min. in het 
midden van de oven, tot er een krokant laagje op de ovenschotel is ontstaan.

ROERBAKSCHOTEL 
MET TEMPÉ
INGREDIËNTEN 

BEREIDING
Verhit de wok tot zeer heet. Doe de sesam- en arachideolie erin en draai even door de wok. Roerbak de knoflook, 
gember, Spaanse peper en lente-ui 1 à 2 minuten op een middelhoog vuur, tot ze zacht zijn. Voeg de tempé toe en bak 
hem in 5 minuten goudbruin. Haal alles uit de pan en zet het apart. Voeg de helft van de bladgroenten en 1 el water toe. 
Dek af met een deksel of een stuk aluminiumfolie en smoor het geheel 3-4 minuten, tot de groenten geslonken zijn. 

Haal ze uit de wok en doe hetzelfde met de rest van de bladgroenten. Doe de tempé en bladgroenten terug in de 
pan. Voeg de oestersaus en azijn toe en schep alles om tot het goed warm is. Bestrooi het gerecht met koriander en 
cashewnoten en/of pinda’s en serveer met gestoomde rijst.

GEBAKKEN TEMPÉ
INGREDIËNTEN
• 1 blok tempé
• 2 teentjes knoflook, geperst
• 1 tl sojasaus of ketjap
• 2-3 el plantaardige olie om in te bakken

BEREIDING
Snijd de tempé overlangs in repen van 2 cm dikte. Leg die in een schaaltje, giet daar zoveel kokend water op dat de tempé 
net onderstaat en voeg aan het water de knoflook en sojasaus toe. 

Laat 15-20 min staan. Maak de olie warm in de koekenpan, dep de repen tempé droog met keukenpapier of een doek en 
bak de repen aan alle zijden tot ze goudbruin van kleur zijn.

preview startersgids.vega recepten.

PER PORTIE

Kcal: 387,3

Eiwit: 20,6

IJzer : 4,4 mg

Calcium:263,8 ug

PER PORTIE

Kcal: 499,3

Eiwit: 25,1 g

IJzer : 3,6 mg

Vitamine B12: 1,7 ug

Calcium: 578,3 mg

PER PORTIE

Kcal: 186,3

Eiwit: 9,2 g

IJzer : 1,5 mg

Calcium: 68,8 mg

• 1 tl sesamolie
• 1 el arachideolie (of andere plantaardige olie) 
• 2 knoflooktenen, geperst
• 1 el verse gember, geraspt
• 1 Spaanse peper, in dunne ringetjes
• 4 lente-uitjes, diagonaal gesneden
• 300 g tempé, in blokjes

• 500 g (baby) paksoi, bladeren losgemaakt
• 800 g (Chinese) broccoli, gehakt
• 125 ml vegetarische oestersaus (biologische winkel)
• 2 el rijstazijn
• 2 el verse koriander, gesneden
• 40 g cashewnoten of pinda’s, geroosterd
• Gestoomde zilvervliesrijst
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SALADE MET ASPERGES,
ARTISJOKHARTEN, SPELT EN FETA
INGREDIËNTEN
• 600 g artisjokharten uit een pot
• sap en geraspte schil van een (biologische) citroen
• 1 el olijfolie
• 1 teentje knoflook, in plakjes
• 3 takjes tijm, geritst
• 200 g speltkorrels of farro
• kleine handje dille, gehakt
• 100 g jonge asperges, uiteinden afgesneden, geschild en in repen gesneden
• 40 g waterkers of erwtenscheuten
• 100 g feta, verkruimeld 

BEREIDING
Doe de olie in een pan op matig vuur. Doe de knoflook erbij en wacht tot hij begint te sissen. Laat de 
artisjokken uitlekken en voeg ze er dan samen met de tijm aan toe. Laat dit 1 minuut bakken. Voeg 
een snuf zout en een flinke scheut water toe. Leg een deksel op de pan en laat de artisjokken 20 
min smoren, tot ze zacht zijn. Controleer ze regelmatig en voeg zo nodig meer water toe. 

Doe intussen de spelt met een snuf zout in een pan en giet er 500 ml koud water bij. Breng op 
matig vuur aan de kook. Leg een deksel op de pan, draai het vuur laag en laat 25 minuten zachtjes 
koken. Giet af en roer met de dille en de citroenrasp door de artisjokken. Doe alles in een schaal. Giet 
er wat olie en flink wat citroensap over, bestrooi met zout en peper en meng de asperges en erwten-
scheuten of waterkers erdoor. Bestrooi met de feta en maak af met nog wat olie. 

KAPPERTJES DRESSING 
INGREDIËNTEN
• 10 kappertjes, gespoeld en fijngehakt
• 1 knoflookteen, geperst
• 4 el rodewijnazijn
• 7 el olijfolie van eerste persing
• versgemalen zwarte peper

BEREIDING
Pureer de ingrediënten en breng op smaak met zwarte peper. 

GROENTEFRITTATA MET 
HUMMUS EN ZWARTE OLIJVEN
INGREDIËNTEN 

BEREIDING
Snijd de paprika’s in grote, platte stukken en verwijder de zaadlijsten. Rooster ze met de velkant naar boven 
onder een hete grill tot het vel zwart wordt en blazen vertoont. Laat ze afkoelen in een plastic zak en ont-
vel ze dan. Kook de zoete aardappelen 4-5 min in een pan gezouten water, tot ze net gaar zijn. 

Giet ze af en houd ze apart. Verhit 1 el van de olijfolie in een diepe koekenpan van 24 cm met een hittebe-
stendig handvat. Fruit de prei en knoflook 1 min op middelhoog vuur, tot ze zacht zijn. Voeg de courgette 
toe, bak deze 2 min mee en schep hem dan uit de pan. Verhit de resterende olie en bak in gedeelten de 
aubergineplakken in 2 min aan elke kant goudbruin. Bekleed de bodem van de koekenpan met de helft van 
de aubergine, daarna de prei. Leg de paprika, resterende aubergine en zoete aardappel erop. 

Klop de eieren de eieren met de basilicum, Parmezaanse kaas en zwarte peper. Schenk over de groenten 
en bak 15 min op een laag vuur, tot het ei bijna gestold is. Zet de pan 2-3 min onder een hete grill, tot de 
bovenkant goudbruin en gaar is. Laat de frittata afkoelen en draai hem dan om op een snijplank. Snijd hem 
in 30 vierkanten en serveer elk stuk met wat hummus en een halve olijf.

• 2 grote paprika’s 
• 600 g oranje zoete aardappelen,  

geschild en in plakjes van 1 cm gesneden
• 60 ml olijfolie
• 2 preien, alleen het witte deel, fijngesneden
• 2 knoflooktenen, geperst
• 250 g courgette, in dunne plakjes 

• 500 g aubergine, in plakken van 1 cm
• 8 eieren
• 2 el verse basilicum, fijngehakt
• 125 g Parmezaanse kaas, geraspt
• 200 g kant-en-klare hummus
• 15 zwarte olijven, ontpit en gehalveerd
• zout en versgemalen zwarte peper

vega recepten.vega recepten.

PER PORTIE

Kcal: 351

Eiwit: 13,9 g

IJzer : 3,4 mg

Vitamine B12: 0,4 ug

Calcium: 222,8 mg

PER PORTIE

Kcal: 161

Eiwit: 0,3 g

IJzer : 0,1 mg

Calcium:2,75 mg

PER PORTIE

Kcal: 866,8

Eiwit: 35,6 g

IJzer : 5,5 mg

Vitamine B12: 1,7 ug

Calcium: 457 mg

preview startersgids.
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SUPER VOEDZAME EN GEMAKKELIJKE 

ONTBIJT INSPIRATIE 
VOOR FOODIES 
De zomermaanden zitten er bijna op en het wordt alweer vroeger 
donker ’s avonds. Mijn heerlijke vrolijke zomerse smoothie 
bowls, ruil ik voorzichtig in voor wat meer verwarmende 
ontbijtjes. Speciaal voor mijn eerste ontbijt column in het Lekker 
Vegetarisch Magazine bedacht ik daarom twee verwarmende 
‘golden’ ontbijtjes voor een beetje extra ‘glow’ en ‘power’ in de 
aanbrekende herfstperiode.

TEKST: STEFANIE VAN DE WALLE

Voor hiernaast staande ‘golden’ ontbijtjes maak ik onder andere gebruik 
van verwarmende specerijen zoals kurkuma (ook wel geelwortel 
genoemd), zwarte peper, kaneel, kardemon, gember en nootmuskaat. 
Kurkuma is van al deze specerijen misschien wel het meest uniek. Het 
is een specerij uit de Oosterse keuken en kent talloze gezondheid 
bevorderende eigenschappen. Kurkuma heeft echter ook een nadeel, 
het wordt slecht opgenomen door het lichaam. Uit onderzoek is 
gebleken dat de opneembaarheid van kurkuma sterk toeneemt als 
je het inneemt met zwarte peper.  Voeg je er vervolgens nog wat 
gezonde vetten aan toe versterk je de opneembaarheid nog meer.. 

Allemaal leuk die specerijen mix, maar dat is niet nogal wat om eerst 
allemaal in huis te halen…daarom koos ik voor de kant-en klare mix van 
Superfoodies, die een eigen Golden Milk poeder ontwikkelde geheel 
op basis van traditioneel Ayurvedisch receptuur met alle verwarmende 
specerijen, zoals hierboven benoemd, er al in. Tevens ook al in de juiste 
verhoudingen.

Deze golden mix (poeder) kan je zeer gemakkelijk toevoegen aan 
jouw ontbijtje waardoor je ’s ochtends binnen ‘no time’ een voedzame 
en verwarmende start kunt maken!

Uiteraard kan je er ook gewoon een heerlijke kop verwarmende 
Golden Milk mee bereiden, waarmee je misschien al bekend bent? 
Neem een flinke kop noten-of rijstmelk, roer er 2 theelepels Golden 
Milk poeder door, voeg 1 theelepel kokosolie, ghee of roomboter toe 
en verwarm dit al roerende in een steelpannetje op laag vuur. Wil je een 
extra zoetje, voeg je er tot slot nog een theelepeltje rauwe honing door.

Groetjes!

GOLDEN OATS
INGREDIËNTEN:    OPTIONEEL:
• 50 gram havermout    • 1 el (gesmolten) kokosolie
• 200 ml plantaardige melk naar keuze   • 1 el cacao nibs
• 1 el Superfoodies Golden Milk poeder  • 1 el bijenpollen
• 1 appel in partjes (eventueel kort opgewarmd)  • handje rauwe noten
      • 1 tl rauwe honing

BEREIDING
Verwarm in een steelpannetje de havermout, met de golden milk poeder en de plantaardige melk. 
Laat het geheel even pruttelen op laag vuur. Optioneel verwarm je 1 el kokosolie mee (voor 
een extra powerboost en toevoeging van gezonde vetten). Giet de havermout vervolgens in een 
kommetje en garneer met de in partjes gesneden appel. Erg lekker met een topping van wat rauwe 
cacao nibs en bijenpollen. Optioneel strooi je er nog een handje rauwe noten overheen. 
*Voor de zoete kauwers onder ons, roer 1 theelepeltje rauwe honing door je golden oats mee!

Tip: heb je wat meer tijd verwarm dan je appeltje even kort in een voorverwarmde oven op 
160 graden in 10 a 15 minuutjes. Uiteraard kan je het appeltje ook even mee verwarmen in het 
steelpannetje of los opbakken in een koekenpannetje met een snuf kaneel. Jij beslist!

GOLDEN MILK PROTEIN SHAKE
Plantaardige proteine poeders zijn ideaal om aan extra eiwitten te komen. Zelf ben ik ook fan om proteine poeders 
te verwerken in mijn ontbijtjes. Zo ben ik ’s ochtends al verzekerd van een goede portie eiwitten, waardoor ik 
tevens langer verzadigd blijf. Helaas kleven er veel nadelen aan de meeste proteine poeders, veelal zitten ze vol 
met kunstmatige smaak-, geur- en kleurstoffen of smaken ze gewoon niet lekker. Een goed plantaardig alternatief is 
een proteine poeder op basis van bruine rijst eiwit. Tevens wordt rijst gezien als een van de meest hyperallergene 
proteine bron, wat voor mensen met voedselallergieën erg belangrijk is. Zorg er dus sowieso voor dat je voor 
een proteine poeder gaat zonder vulmiddelen, kunstmatige smaakstoffen of andere toevoegingen. Ik gebruikte de 
plantaardige gefermenteerde bruine rijst poeder van Superfoodies, verkrijgbaar in de smaken: vanille, chocolade of 
banaan. Wil je liever geen smaak, er is ook een naturel variant verkrijgbaar.

Onderstaande receptuur is de basis voor een krachtige ontbijt shake of pre-workout booster.

INGREDIËNTEN:    OPTIONEEL:
• 1 banaan     • Handje spinazie
• 1 el Superfoodies Golden Milk Poeder  • 1 el hennepzaadjes
•  1 schep eiwit poeder naar keuze   • 1 el Superfoodies almond butter 

(bv de Vanille bruine rijst eiwitpoeder van Superfoodies)
• 240 ml rijstmelk

BEREIDING:
Mix alle ingrediënten in de blender tot een glad geheel.  Optioneel blend je nog een handje spinazie 
mee. Drink rustig op of giet uit in een schaaltje en garneer met een handje hennepzaadje, goji 
berries en een eetlepeltje Superfoodies almond butter (errrrug lekker in deze combinatie).

Tip: Ideaal om mee te nemen in een shake beker en als pre-workout te nuttigen. 
Zorg er wel voor dat je de shake in de tussentijd in de koelkast bewaard.

ontbijt inspiratie.

Als echte ‘foodie’ droomt ze bij het 
naar bed gaan al van haar ontbijt 
de volgende morgen. De uitgelezen 
persoon dus om de ontbijtrubriek 
van lekker Vegetarisch te 
verzorgen!

 Stefanie

bijenpollen
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profiel: iannaTEKST: FLORIS DE GRAAD

PROFIEL VAN ONZE GASTREDACTRICE

IANNA NIEMEIJER
‘Niet opdringen of preken, maar informeer mensen over wat er met onze voeding aan de hand is. Kennis heeft een veel 
sterker effect.’ Je zou het niet zeggen, maar hier is een voormalig studente bedrijfskunde (Finance and Strategy) aan 
het woord. Ianna Niemeijer begon vijf jaar geleden haar website beginspiration.nl over voeding. Destijds was er nog 
genoeg tijd om dagelijks recepten uit te proberen en te posten. Het sloeg aan en langzaam is haar hobby haar beroep 
geworden. Nu doet ze, naast schrijven op haar blog, PR voor verantwoorde food merken zoals Tony’s Chocolonely, 
Rude Health en Abbot Kinney’s.

‘Ik wil laten zien dat het ook anders kan. Het gaat met onze voedselproductie op veel 
manieren mis. De productie van vlees kost veel graan of soja, maar bijvoorbeeld ook 
gemiddeld 15.000 liter water voor 1 kilo rundvlees. We moeten niet net doen alsof onze 
manier van voedsel produceren geen consequenties heeft’. Ianna heeft een scherp oog 
voor de herkomst van voedsel ontwikkeld. Regionaal geproduceerd heeft daarom haar 
voorkeur, dan ken je de mensen bij wie je koopt en kunt heel direct vragen stellen. Bij 
een grotere supermarkt vraagt ze zich toch af of mensen bijvoorbeeld wel eerlijk betaald 
hebben gekregen, want soms is het zo goedkoop. Gelukkig zijn er heel veel initiatieven die 
naar nieuwe manieren van kleinschalig produceren zoeken. Denk aan Rotterzwam, waar 
op gebruikt koffiedik paddenstoelen worden gekweekt, of kijk naar de mogelijkheden die 
zeewier biedt.
De sleutel voor verandering ligt eenvoudigweg in het proberen: ‘Laat mensen zien hoe je 
vegetarisch kookt, en laat het mensen proeven. Het doorbreken van je voedingspatroon 
lijkt moeilijk, maar als je het eenmaal probeert valt het reuze mee. De stap naar vegetarische 
voeding is ook heel makkelijk geworden. Er zijn talloze smakelijke vleesvervangers te koop 
en er is een keur aan vegetarische recepten en blog’s. Er valt ongelofelijk veel inspiratie op 
te doen.’ Hiertoe behoort zonder twijfel ook de website van Ianna, beginspiration.nl die 
per maand 40.000 bezoekers trekt. 
 

‘Misschien is de hele foodtrend wel gebaseerd op een idylle’
‘Op het gebied van voeding is enorm veel in beweging. Het is heel spannend hoe deze 
trend zich voortzet. De afgelopen jaren is de aandacht voor gezonder eten plotseling fors 
gegroeid.’ Kookboeken behoren tot het best verkopende genre in de boekhandel, maar 
tegelijk is de tijd die mensen in de keuken doorbrengen gedaald tot gemiddeld twintig 
minuten. ‘Het is heel goed mogelijk dat mensen langer op mijn site aan het lezen zijn dan 
dat ze daadwerkelijk in de keuken staan. Misschien is het allemaal wel gebaseerd op een 
idyllisch beeld waarin we vol van aandacht voor ons eten in de keuken bezig zijn. Als het 
allemaal niet zo goed in elkaar steekt, kun je een paar dingen doen. Ik dacht: ik ga mensen 
een handje helpen om wat verantwoorder en gezonder te koken, maar dan wel binnen 
hun comfort zone. Zo schuiven we hopelijk langzaam een beetje op met zijn allen.’
Idylle of niet, ondertussen helpt Ianna duizenden mensen met smakelijke recepten op weg. 
En daar mogen we blij mee zijn, weet ook de voormalige studente bedrijfskunde, want de 
harde cijfers over onze voedselproductie zijn allerminst idyllisch.

‘MISSCHIEN 
IS DE HELE 
FOODTREND 
WEL GEBASEERD 
OP EEN IDYLLE’
Ianna
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maandag

woensdag

zaterdag

Maandag
Ik begin de dag met mijn favoriete snelle ontbijtje: een smoothie. 
De laatste tijd maak ik er standaard een met veel spinazie, 
bosbessen, frambozen, een banaan en een schepje cacao. Het 
geeft mij veel energie, want na mijn smoothie spring ik op de fiets. 
Ik fiets elke dag in ongeveer 25 minuten naar kantoor (een goede 
workout dus). Eenmaal in kantoor heb ik alweer zin om iets te 
eten, dus ik haal gauw een ijskoffie en een plakje bananenbrood 
bij Bedford Stuyvensant. Lunchen doe ik vandaag op kantoor, 
even gauw tussen de bedrijven door. Ik eet twee zuurdesem 
boterhammen; een met avocado, en de andere met kaas.
Ik probeer de laatste tijd iets meer te sporten, dus ik ga na 
het werk naar hot yoga. Een uurtje voor mijn les eet ik een 
zelfgemaakt dadel-havermout reepje, en drink ik heel veel water. 
Na yoga maak ik een snelle vegan zwarte bonen stoofpotje, met 
avocado, veel koriander en een gekookt eitje. 

Dinsdag
Op dinsdag wordt ik te laat wakker, en dus eet ik snel wat 
spelt flakes met amandelmelk (beiden van Rude Health, mijn 
favoriete merk voor plantaardige drinks) en dan gauw fietsen 
naar kantoor. Eenmaal in kantoor eet ik wat fruit; een appel en 
banaan. Gedurende de dag drink ik eigenlijk de hele dag thee: 
Bouquet de Manon of  Tisane du Berger zijn op dit moment 
favorieten. Samen met mijn collega lunchen we buiten de deur. Ik 
eet een linzensalade met zoete aardappel, courgette, ingemaakte 
druiven en feta. Daar krijgen we wat brood bij, en we bestellen 
een portie friet.  Ik ga met een vriendinnetje op tijd een hapje 
eten bij Fou Fow Ramen. Ik bestel de noedels met groenten in 
een paddenstoelen-misobouillon. We kijken hoe het buiten regent, 
en slurpen (de enige manier om dit te eten) de soep naar binnen 
en kletsen gezellig bij. Eenmaal thuis en doorweekt door de regen, 
maak ik meer kruidenthee en eet ik een stukje pure chocolade. 

Woensdag
Ik maak verse krentenbollen uit het boek van Jet (van 
Nieuwkerk) en eet er twee als ontbijt, een met kaas en een 
met rababer vanille jam. Verder drink ik er groene thee bij.
Het is een drukke dag, dus loop gauw naar de supermarkt om 
iets te halen voor de lunch. Het wordt een snelle vegan tosti 
met hummus, gegrilde groenten en chili jam van Thulls. Een 
klassieker bij ons in kantoor.
Als snack eet ik een handje studentenhaver, en dan is het 
alweer bijna tijd om naar yoga te gaan. Na mijn hot yoga les 
maak ik zoete aardappel puree met broccoli, spinazie, een 
groene salade en een vegetarische paddenstoelen burger. De 
groenten wisselen, maar dit eet ik standaard een keer per week. 
Heel saai, ik weet het.

Donderdag
Voor mijn ontbijt maak ik weer een smoothie, deze keer met 
spinazie, banaan, ananas en een beetje cacao. Eenmaal 
op kantoor haal ik weer een ijskoffie. Mijn collega heeft 
bananenbrood meegenomen. 
Lunchen doen we onderweg. Ik haal een broodje met mozzarella 
en gegrilde groenten, en een handje noten als snack.
Voor ik het weet is de dag voorbij. Ik fiets naar huis, en haal 
ondertussen gauw boodschappen. Ik maak een broccoli-munt 
soep, eet er wat brood bij en een simpele salade met tomaat, 
komkommer, paprika, olijven en wat feta.  Avondeten was niet 
voldoende, en snack nog een klein zakje chips weg.

EEN KIJKJE IN 
DE KEUKEN VAN 
BEGINSPIRATION.
Eten en koken doe ik graag. Sommige dagen wat meer dan andere, maar 
gezond eten is altijd mijn basis. Natuurlijk snoep ik graag, en je kunt mij 
super blij maken met een goede pizza of burger. Nieuwsgierig wat ik zo 
in een week eet? Neem dan een kijkje in mijn eetdagboek. 

Vrijdag
Ik ben vroeg wakker en maak een grote portie van mijn 
favoriete granola: boekweit met cacao. De vers gebakken 
granola eet ik met yogurt en bosbessen, en drink er groene 
thee bij. Voor de lunch eet ik buiten de deur en bestel de fritters 
met halloumi en een gepocheerd ei bij Dignita. Een van mijn 
favoriete spots van dit moment. Ik heb vandaag veel afspraken, 
dus drink afwisselend spa rood, munt thee en een cappuccino.  
Het is vrijdag dus ik eet bij een vriendinnetje. Ze maakt een 
heerlijke noedel salade met veggies. Daarna gaan we gaan 
naar een huisfeestje, een paar drankjes later komen er pizza’s 
langs en eet twee punten. De perfecte midnight snack. 

Zaterdag
Nog een beetje slaperig eet ik twee mini broodjes met hummus, 
en drink een kopje thee. Ik ga bij een vriendinnetje langs en 
drinken koffie in de zon. Ondertussen is het lunchtijd en na 
gisteravond heb ik zin in iets gezonds, dus haal ik bij Lavinia 
GoodFood een gezonde smoothie bowl met kokosyoghurt, 
granola en fruit. Ik drink er een cappuccino bij. 
De zaterdag vliegt voorbij, dus maak ik mijn vegan groente 
bowl met o.a. bruine rijst, avocado, edamame, wortel, radijsjes 
en soja tempeh als avondeten.

Zondag
Het is zondag, en dus tijd om eindelijk eens uit te slapen. Als ik 
eenmaal aan mijn ontbijt begin, is het eigenlijk brunchtijd. Ik eet 
een grapefruit met twee perziken, en maak een omelet gevuld 
met mozzarella, met wat sriracha en ik eet er plakjes avocado bij. 
Ik haal een krentenbol van Jet uit de vriezer, en bak deze af (zo 
makkelijk) en eet er eentje met home made rabarber-vanille jam. 
We hebben geen zin om te koken, dus kijken Netflix en bestellen 
burgers met friet bij The Butcher. Dank je wel, Deliveroo! :-) 

TEKST: IANNA NIEMIJER
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eerste hulp bij etiketten.

Het etiket geeft niet altijd alle handvatten die je nodig hebt om te 
bepalen of een product vegetarisch of veganistisch is. Ingrediënten 
moeten er op staan, maar proceshulpstoffen (die in het eindproduct 
geen functie meer hebben, maar er soms nog wel in zitten) niet. Zo kan 
rietsuiker met beendermeel gebleekt zijn. 

LEG UIT
Rietsuiker komt van rietsuikerstengels. Die worden geplet om het 
sap er uit te krijgen. Dit sap wordt tot kristallen ingedikt, gefilterd 
en gebleekt met, bijvoorbeeld, beenderkool. De beenderen van de 
beenderkool komen van koeien. Die beenderen worden eerst heel 
hoog verhit waardoor ze verkolen. Na ontkleuring van de suiker 
worden de restanten van de beenderen er weer uitgezeefd. Het is 
dus niet zozeer het product dat niet-vegetarisch is, maar het proces. 

DAN BLEEK JE TOCH NIET?
IK KOOP WEL BRUINE RIETSUIKER!
Nee helaas, zo werkt het niet. Vaak is bruine rietsuiker gewoon 
witte suiker die weer bijgekleurd wordt. Het bruine kleurtje ontstaat 
omdat er een beetje donkerbruine stroop achterblijft in de suiker, of 
omdat de suiker naderhand deels gekaramelliseerd wordt. Net als dat 
zogenaamd gezonde donkerbruine brood, dat ontleent zijn kleur ook 
aan gebrande suiker. 

BESTAAT ER DAN GEEN VEGETARISCHE RIETSUIKER? 
Jawel, er kan bijvoorbeeld ook een ander proces gebruikt worden: 
met kunsthars of actieve kool (denk aan Norit), gemaakt van 
steenkool, bruinkool, turf of kokosnotendoppen. Zie het kader voor 
tips om vegetarische suiker te herkennen. 

de gebruikte beenderkool
komt van koeien

Rietsuiker
TEKST: SYTSKE DE WAART

Let op het V-keurmerk. Fabrikanten die het 
V-keurmerk op hun product dragen, moeten 
garanderen dat ze ‘vegetarische’ suiker gebruiken. 
Hetzij bietsuiker, hetzij rietsuiker die zonder 
beenderkool ontkleurd is. 

Gebruik bietsuiker, die is op dit punt 
onverdacht. Hoe die suiker wit wordt, kon ik niet 
vinden.
 
Koop biologische rietsuiker. Die mag alleen 
met actieve kool ontkleurd worden. 

Ga niet af op de kleur: bruin betekent niet 
niet-ontkleurd!

Ga niet af op termen als ‘ongeraffineerd’, 
‘ruw’, ‘puur’ of ‘suikerrietsap’ .  Deze termen zijn 
niet beschermd, en spelen in op een behoefte 
naar puur natuur (en dat is suiker per definitie 
niet: het proces om van een stengel smakelijke 
korreltjes te maken is behoorlijk ingewikkeld). 
Het is onduidelijk wat er met dergelijke termen 
bedoeld wordt en welke garantie ze geven. 

Gebruik de checklist van PETA of de 
Vegetarian Resource Group. Hoewel hier 
Amerikaanse bedrijven opstaan, worden 
sommige merken ook in Nederland verkocht. 
Zoals de Demerara- suiker van Tate + Lyle. 

16 mm

28 mm

46 mm

86 mm

122 mm

160 mm

265 mm

De lekkerste biologische mediterrane keuken sinds 1991
Pure biologische pasta’s, sauzen, tomatenproducten en nog veel meer. Met liefde en passie gemaakt door toegewijde  

familiebedrijven op Sicilië en het Italiaanse vaste land. De 100% biologische productie houdt het land gezond  
voor de volgende generaties. De buitenteelt in de warme mediterrane zon zorgt voor een volle smaak.  

De traditionele, ambachtelijke recepten bevatten geen onnodige ingrediënten of toevoegingen. 

Verkrijgbaar in  

natuurvoedingswinkels.  

www.labioidea.nl

con Amore e Passione

BESTEL NU ONZE ONLINE 
STARTERSBROCHURE 
VIA INFO@VEGETARIERS.NL

in vleesvervangers!
maak nederland weer koploper VegaKickstart

Vega kickstarter: 
alles voor de vegetariër
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Cover recept
INGREDIËNTEN
4 PERSONEN
• 1 stuk biologische weide 

geitenkaas met kruiden om 
mooie plakjes of rolletjes van 
te maken

• 1 st courgette 
• 1 st rode paprika
• 1 st gele biet
• 1 tros met trostomaatjes  

(aan stok)

VOOR DE PESTO:
• 30 gram verse basilicum 
• 35 gram vegetarische boeren 

oudekaas
• 25 gram geroosterde 

pijnboompitten 
• 0,5 teen knoflook  
• 80 ml extra vergine olijfolie
• peper en zout naar smaak
• paar druppels verse 

citroensap

cover story.

BIOLOGISCHE WEIDE GEITENKAAS 
MET GEGRILDE GROENTEN, GEMARINEERDE TOMAATJES UIT DE OVEN, 
HUISGEMAAKTE PESTO, 15 JAAR OUDE BALSAMICO, GEROOSTERDE 
PIJNBOOMPITTEN EN BASILICUMOLIE

BEREIDING:
Voor de pesto:
Rooster de pijnboompitten goudbruin in een droge koekenpan (of in een hete oven).
Haal ze eruit en zet even weg. Snij of rasp 35 gram boeren oude vega kaas. Pluk de 
blaadjes van de basilicum. Pel en snijd de knoflook fijn. Doe de basilicum, helft van de 
olijfolie, knoflook en de citroensap in de keukenmachine en pureer dit redelijk fijn tot 
een smeuïge massa. Voeg nu de pijnboompitten, boeren oude kaas en peper uit de 
molen toe. En zet de keukenmachine even kort aan tot de rest ook wat fijner is 
(ik houd hem zelf altijd wat grover vindt ik lekker namelijk). Nu op smaak brengen 
met peper en zout en de rest van de olijfolie tot een mooie dikte.

Bereiding trostomaatjes:
Trostomaatjes besprenkelen met olijfolie. Dan peper en zout toevoegen. Dit in een 
hete oven ongeveer 200 graden verwarmen tot ze net beginnen te scheuren. 

Bereiding gegrilde groenten:
Groenten in gelijke plakken snijden. Grillpan of bbq verhitten. Olie in de grilpan
Groenten grillen tot ze gaar zijn, en op smaak brengen met peper en zout.

Opmaak gerecht:
Mooi bord. Leg hier de gegrilde groenten op. Maak mooie dunne plakjes van de 
kaas (kaasschaaf). En leg die lekker rommelig op de gegrilde groenten. Daarna de 
trostomaatjes aan de stok toevoegen. Voeg nu pesto toe op het bord of apart in een 
bakje. En afgarneren met basilicumolie en druppels 15 jaar oude balsamico. 
En eventueel een paar mooie blaadjes verse basilicum.

‘SAMEN ETEN. 
SAMEN WONEN. 

THUIS KLOPT HET.’

Harm-Jan & Liesbeth
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KEURMERK. Gastvrij
keurmerkproducten. gastvrij.

LASSIE
Lassie Rijst- en bonenburger vegan

Lassie Cousous- en bonenburger vegan

VANBLIK
VanBlik Vegetarische Curry Madras vegan

INVO
INVO coconut water vegan

NATURE CROPS
Nature Crops Biologische Quinoa + tomatensoep vegan

Nature Crops Biologische Quinoa + pompoensoep vegan

Nature Crops Biologische Quinoa + groentesoep vegan

Nature Crops Biologische Quinoa + linzensoep vegan

Komende maand komen ook in de winkel te liggen:

VIVERA
Vivera Vissticks vegan (september, datum onbekend)

Vivera Visburger vegan (september, datum onbekend)

MAGGI
Maggi Marokkaans stoofpotje vegan (introductie 18-9)

Maggi Mexicaans pannetje vegan (introductie18-9)

Maggi Indiase curry vegan (introductie 18-9)

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

Rectificatie: Unox Vegetarische Gehackballetjes met satésaus zijn vegetarisch en niet vegan,

 in tegenstelling tot wat in het vorige magazine werd vermeld

HET VEGETARISCHE KEURMERK VOOR DE HORECA. 
Actuele overzichten vind je op de website van de Vegetariersbon , in de webapp voor de 
smartphone en table (m.vegetariers.nl/gvv) en via de app en de Play Store.

RESTAURANT LOFF
Wilhelminastraat 15 Breda
LOFF staat voor duurzaam én lekker 
eten. De veganistische en vegetarische 
gerechten van het  koude en warme 
buffet worden bereid  met verse, 
biologische producten uit de regio 
en van het seizoen. Je schept op wat 
je lekker vindt, laat het afwegen en 
rekent af. Honderd gram kost drie 
euro. Helder, eenvoudig en lekker.

WIJNRESTAURANT MES AMIS
Tongersestraat 5 Maastricht 
Gespecialiseerd in wijn- en spijs 
combinaties. Op basis van de 
beschikbare wijnen worden de 
maaltijden samengesteld. Uitgeroepen 
tot meest gastvrije restaurant van 
Maastricht.

SOI35 THAI FOOD 
Landzigt 16-6 De Meern
Soi35 Thai Food restaurant 
presenteert authentieke en 
vernieuwende gerechten uit 
verschillende Thaise regio’s.

VAN VEG
Zijlstraat 21A Haarlem
Hip nieuw restaurant opgericht door 
mensen met decennialange horeca-
ervaring.

ENERGIEK
Pastoor van Haarenstraat 15-17 
Veghel
Centrum voor yoga, natuurgenees- 
kunde, massage en coaching. 

MAZA 
Binnenhof 6D Amstelveen
Vegetarisch mediterraan restaurant 
met een grote variëteit aan 
vegetarische maaltijden waaronder 
hummus, falafel en salades.

STOOM
Kanaalweg 24 Middelburg
Bij Restauratie Stoom vinden mens 
en natuur elkaar in harmonie. In 
het historische stationsgebouw 
worden vegetarische en veganistische 
biologische maaltijden bereid. In het 
prachtige interieur is voldoende 
ruimte voor exposities en boeken. 
Uitstekende recencies.

CATERING 
VERRE VAN VERRE
Lisdoddekreek 24 Leiderdorp 
Uitgebreid aanbod aan vegetarische 
en veganistische gerechten en hapjes. 
Eerlijke, kleurrijke, gezonde gerechten 
met verse producten waarbij zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt wordt van 
biologische ingrediënten en lokale 
producten.

OVERIG
PROEFLOCATIE DE POLLEPEL
De pol 17 De Pol
B&B en Groepsaccommodatie in de 
buurt van Steenwijk. Met een Eet- en 
Beleeftuin.

DWINGELDERHEEM
Boterveen 13 Dwingeloo
Zaalverhuur en uiteenlopende 
workshops met catering

Restaurant LOFF
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KIJK. 
PROEF.

ERVAAR. 
DOE.

NL SPOTS
VEGA REIZEN

BOEKEN
HISTORIE

toetje.

volgens Ianna



48  |  HERFST 2017
49

NL SPOTS

MIJN FAVORIETE ADRESJES 
IN NEDERLAND

volgens Ianna 

1. DIGNITA is zo’n plek waar ik minimaal 

een keer per week ga lunchen. De locatie 

in de hoftuin (naast het Hermitage) 

is de perfecte spot voor op een mooie 

zomerdag. Op andere dagen zit ik in hun 

vestiging in Zuid. Je kunt er heerlijk 

werken, en lunchen. Het menu wisselt 

regelmatig, maar mijn favorieten blijven 

gelukkig op de kaart staan: courgette 

fritters met halloumi of de scrambled eggs 

met hun geweldige avocado met feta en 

granaatappel 

2. VEGAN JUNKFOODBAR 

is net nieuw in Amsterdam. Ik ben een 

grote burger fan, en deze ‘burgertent’ in 

west maakt vegan burgers van een ander 

niveau. Je hebt serieus niet eens door dat 

het vegan is, zo goed is het. Ik bestel er 

graag een ‘cheeseburger’ met een portie 

friet, en een bakje van hun eigen vegan 

mayonaise. 

3. DE NIEUWE WINKEL (Nijmegen) kreeg ik als tip van een vriendinnetje. Er staat 

namelijk een groente proeverij op het menu, 6 gangen met groenten in de hoofdrol. Bij 

elke gang kun je kiezen voor een bijpassende wijn, speciaal bier of glas sap (hoe leuk!).

4. RABARBER (UTRECHT) is een superleuk tentje in Utrecht, een fijne plek om 

te werken, lunchen of gewoon om af te spreken voor een koffie. Hun menukaart is 

origineel, de bediening super vriendelijk en in de vitrine vind je elke dag de lekkerste 

vers gebakken taarten. 

Lekker eten is voor mij belangrijk, of ik nu thuis in mijn keukentje sta of ergens 
een hapje ga eten. Ik woon en werk in Amsterdam, waar elke week wel een 
nieuw restaurant geopend wordt. In het weekend trek ik er graag op uit om 
nieuwe hotspots te ontdekken, in eigen stad en daarbuiten. 

HEALTHY
HOTSPOTS
NEDERLAND.

Een vernieuwend interieur, een horecazaak met een gezonde missie, de 
passie voor eerlijke en pure voeding die je terugproeft, spannende vegan 
maaltijden op de menu kaart, healthy ‘to go treats’ ik ben er dol op!

vega hotspots.

#02.

#03.

#04.

#01.
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AUTHENTIEKE SEITAN

156 kcal
/100g

Met seitangehakt van Bertyn terug naar de wortels van 
onze voeding: eerlijk, authentiek, vegan en eiwitrijk

Spaghetti bolognaise 
met veggie gehakt
✓ Lekker voor de hele familie
✓ Bevat weinig vet en koolhydraten
✓ Veel plantaardige proteinen
✓ Makkelijk en snel te bereiden

Maak het 
     met

NIEUW

Recept: www.bertyn.eu 
of scan de QR code en bekijk de receptvideo

Recept: www.bertyn.eu 

Zonder: soja, aroma’s, toegevoegde suikers, zonnebloemolie, koolzaadolie, eiwitpoeder, toegevoegde (chemische) vitaminen.

✔ De enige 100% extra virgin
✔ Van 45 dagen gerijpte kokosnoten

✔ 100% Rauw, niet gebleekt, niet ontgeurd
✔ 2 jaar perfect houdbaar op kamertemperatuur

✔ Fair trade (families niet uitpersen, maar correct betalen)
✔ Alleen verpakt in glas, nooit plastic (beter voor milieu en iedereen)

Geperst en gedroogd beneden 45°C: 
behoud van alle nutriëten

AMAN
PRANA

LA FORCE VITALE SEREINE

100% 
VEGAN

Amanprana: de originele, 
100% extra virgin kokosolie

2005
ORIGINAL

nr 1

Verkrijgbaar in je natuurwinkel of gratis thuisgeleverd via www.amanvida.eu met code LEKKERVEG-09-17, aanbod geldig tot 31/10/2017 • Info, recepten en inschrijven nieuwsbrief: www.noble-house.tk

Verkrijgbaar in je natuurwinkel of gratis thuisgeleverd via www.amanvida.eu met code LEKKERVEG-09-17, aanbod geldig tot 31/10/2017 • Info, recepten en inschrijven nieuwsbrief: www.bertyn.eu

105•NL-Lekker Vegetarisch-Cocos - Bertyn gehakt-Sept2017-Adv-C.indd   1 7/08/17   20:18

AMBACHTELIJK 
ETEN MET BOEREN-
VERSTAND.
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5. BIJ DE KOP VAN ’T LAND 

(Dordrecht) koken ze met de meest bijzondere ingrediënten een prachtig vegetarisch 

menu. Ze verbouwen veel van hun producten in hun tuin, of plukken het in het wild. Van 

restproducten maken ze bijvoorbeeld hun eigen azijn, olie, zout of stroop. 

#05.



NEW YORK

MIJN FAVORIETE ADRESJES
IN HET BUITENLAND

1. BY CHLOE 

 is een must wanneer je 

in New York bent. Alles is 

hier vegan, van de salades 

tot de mac&cheese. De 

manier waarop ze hun 

ingrediënten klaarmaken 

en de smaakcombinaties 

zorgen ervoor dat het 

vegan eten tot een hoger 

niveau wordt gehaald. 

2. BUTCHERS 

DAUGHTER 

Daughter is zo’n fijne spot 

die je niet wil missen. Je 

kunt er terecht voor het 

ontbijt tot late night snack. 

Het is geen vegetarisch 

restaurant, maar het heeft 

een erg ruime keuze met 

vega en vegan gerechten. 

Met klassiekers als ‘beet 

deviled eggs en een 

spinazie-artisjok crock. 

Yummm. 

3. JACK’S WIFE FRIEDA 

is de brunch plek voor 

in het weekend. Eet 

gepocheerde eitjes met 

avocado of een stapel 

pancakes, die je overigens 

nooit van je leven op krijgt. 

Het is een populaire spot, 

dus misschien dat je even 

moet wachten op een 

tafeltje.

NEW YORK.

In maart was ik in New York, en de stad heeft een bijzonder plekje in 
mijn hart veroverd. Het is een stad waar ik graag nog een keertje wil 
wonen. New York loopt namelijk mijlenver voor op Nederland als het gaat 
om foodtrends. In de supermarkten vind je de vernieuwende en coole 
producten, en op elke hoek vind je restaurants en koffie tentjes die je echt 
wil uitproberen. 

4. GELD OVER? DAN IS THE MUSKET ROOM een must. Het is geen vegetarisch 

restaurant, maar ze maken met liefde een heel vegetarisch menu voor je. De 

Nieuw-Zeelandse chef let op elk detail van elke hap en zet de meest geweldige 

smaakcombinaties voor je neus. Van mini tosti’s met verschillende soorten kaas 

tot op vier manieren bereide paddenstoel met truffel. Neem wel een goed gevulde 

portemonee mee, want het is niet goedkoop.

vega vakantie.

#02.

#03.

#04.

#01.

‘HET IS EEN 
STAD WAAR 
IK GRAAG 
NOG EEN 
KEER ZOU 
WONEN’
Ianna

volgens Ianna 
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TEKST: VINCENT KAGIE 

EN INGRID ARTS

boeken.

Het vegetarische boekje is niet overmatig pretentieus. ‘Vers, gezond en gewoon lekker’ luidt de ondertitel. Geen uitgebreide 
achtergronden maar gewoon recepten. Niet al te moeilijk en veel klassiekers, zoals de gegrilde champignons met geitenkaas, 
aardappelsoufflé, gazpacho en diverse risotto’s. De meeste recepten zijn binnen een half uur klaar in maximaal vijf stappen en 
het aantal ingrediënten is beperkt. Verwacht geen hoog culinaire uitspattingen. Maar voor de doordeweekse maaltijd is dat ook 
geen vereiste. Ben je nog niet vertrouwd met de vegetarische keuken of op zoek naar niet al te moeilijke recepten dan is dit 
kookboek ideaal. En heel handig: bij elk recept staan de hoeveelheden calorieën, eiwit, vet en koolhydraten aangegeven. Een 
prima (eerste) kookboekje voor iedereen die vaker vegetarisch wil gaan koken zonder uren in de keuken te hoeven staan.

mooie introducties in  de vegetarische en vegan keuken
Voor de vegan versie vonden de schrijvers het wel nodig om de keuze voor veganistische voeding toe te lichten. ‘Verantwoord 

en gezond’ luidt hier de ondertitel. Het boekje begint met een korte inleiding over wat veganisme is, en welke producten 
veganisten kunnen gebruiken om zuivel, eieren en gelatine te vervangen. De recepten zijn over het algemeen simpel, maar bij 

sommige recepten wordt de lezer geconfronteerd met ingrediënten als gluten of veganistisch eipoeder. Dergelijke ingrediënten 
kunnen de beginnende veganist afschrikken. In tegenstelling tot de vegetarische variant vragen de meeste recepten nogal 

wat tijd, waarbij vaak wel een deel van de tijd in beslag wordt genomen door weken, marineren of bakken. Verwacht niet om 
minder dan een half uur in de keuken te staan.  Voor de wat verder gevorderde kok, die de tijd neemt en die niet te beroerd is 

om eventueel wat dingen op te zoeken is Vegan een leuke introductie in de veganistische keuken.

Mini-kookboekje: Vegetarisch ISBN: 978 90 483 1416 4 
Mini-kookboekje: Vegan-gerechten ISBN: 978 90 483 1501 7

vega

Vegetarisch eten is niet moeilijk, gewoon een kwestie van beginnen. Deze stelling wordt maar weer eens 
bevestigd met de twee mini-kookboekjes van Vetman uitgevers. Er is een vegetarische en een veganistische 

variant. Om het geld hoef je het ook al niet te laten. De boekjes zijn met 6 euro niet duur. 

  PLEIDOOI
ELK KWARTAAL BESPREKEN WE HIER OPVALLENDE 

EN VERNIEUWENDE BOEKEN. 

DE SOBERE DIS VAN 
DE TRAPPISTEN 

historie.

Is vegetarisch eten zowel gezond als betaalbaar? In de rubriek factchecker buigt Sytske de 
Waart zich over deze vraag. Maar het vraagstuk is allesbehalve nieuw. In 1911 verscheen 
waarschijnlijk het eerste officiële wetenschappelijk onderzoek naar vegetariërs in 
Nederland.

TEKST: DIRK-JAN VERDONK

Al sinds de eerste helft van de 19e eeuw baarde de 
voeding van het volk wetenschappers zorgen. Een 
groot deel van de arbeiders was te arm om geregeld 
vlees te eten. Allengs won echter het idee aan invloed 
dat ook plantaardige eiwitten –liefst aangevuld met 
dierlijke eiwitten uit zuivel- toereikend zouden kunnen 
zijn. Misschien was een lacto-vegetarische voeding 
dus geschikt om het volk goedkoop en toch gezond 
te kunnen voeden. Deze ideeën vormden voor Van 
Romunde in elk geval aanleiding om in 1908 met zijn 
onderzoek te beginnen.

Als onderzoeksgroep koos hij de trappisten uit, een 
benedictijner kloosterorde die een sober, vegetarisch en 
zwijgzaam leven voorschrijft, gewijd aan God en, als het 
meezit, aan het brouwen van smakelijk bier (dat laatste 
gold overigens niet voor de abdij waar Van Romunde 
onderzoek deed). Acht kloosterlingen dienden als 
proefpersonen. Van Romunde bepaalde exact wat zij 
aten en dronken. ’s Ochtends brood en koffie met melk. 
’s Middags de warme maaltijden met karnemelkse pap 
of erwetensoep vooraf, gevolgd door aardappelen met 
botersaus of olie, groente en fruit, brood en bier of 
koffie. En ’s avonds bruine bonen, brood en kaas of fruit. 
Zelf onderwierp Van Romunde zich tijdens zijn verblijf 
ook aan dit regime, zij het aangevuld met eieren en 
pannekoeken. Hij zag er echter gaandeweg van af zelf 
mee te doen aan dit onderzoek, omdat hij al snel last 
kreeg van maag en darmen.

De uitkomsten waren verrassend. De calorie inname 
bleek hoog. Hetzelfde gold voor de eiwit-inname. 
Die lag duidelijk boven de (veel te hoge) toenmalige 
dagelijkse norm van 118 gram. Het idee dat vegetariërs 
niet aan voldoende eiwitten zouden komen was 
daarmee ontzenuwd, temeer daar de voedingsstoffen 
goed bleken te worden opgenomen. 

Van Romunde trok nog een aardige conclusie. 
Voedingskundigen hamerden er altijd op dat voeding 
afwisselen en smakelijk diende te zijn, om de eetlust 
niet te verliezen. Een gebrek aan eetlust leidde tot 
onvoldoende opname van voedingsstoffen. De voeding 
van de trapisten was echter dermate monotoon en 
verstoken van elke inspanning om haar ‘smakelijk’ te 
laten zijn. Toch bleek dat de trappisten met graagte hun 
maal verorberden en een eetlust tentoonspreiden die 
het toonbeeld mocht heten van gezond. Hij merkte 
dan ook op dat de stelling ‘dat de voeding de noodige 
afwisseling moet bieden (…) dikwijls te overdreven in 
practijk gebracht (wordt)’.

Smaakvol eten bleek niet 
zo belangrijk
Nu een zekere monotonie geen bezwaar hoefde te 
zijn en aangezien de voeding die Van Romunde had 
bestudeerd niet alleen gezond bleek, maar ook duidelijk 
goedkoop was (en zeker binnen het budget viel van de 
gemiddelde arbeider), luidde zijn slotconclusie:

‘Summa summarum schijnt het mij niet van belang ontbloot 
om voor het vervolg bij het opstellen van de rantsoenen 
voor volksvoeding, rekening te houden met de wijze, waarop 
dit vraagstuk door de trappisten is opgelost.’

Op zijn minst dus een naar vegetarisme tenderende 
volksvoeding. Zijn woorden zouden grotendeels aan 
dovemansoren gericht zijn. Eigenlijk alleen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog zou er daadkrachtig beleid 
ontwikkeld worden dat in lijn lag met Van Romundes 
bevindingen.



Lekker je biologische boodschappen thuis laten bezorgen? Kijk op www.odinbezorgdienst.nl

Ontdek Odin, de coöperatieve supermarkt
• ruim 5.000 leden • 100% biologisch of biodynamisch • eigen imkerij • eigen biodynamische boerderij

 Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam (Bos en Lommer, Ceintuurbaan, Czaar Peterstraat, 
Westerpark, Zeeburg), Arnhem, Bergen, Breda, Delft, Den Haag, Dordrecht, Driebergen, 

Ede, Nijmegen, Utrecht, Wageningen en Zutphen. Meer info: www.odin.nl

Natuurlijk kan het

Proef de 
     herfst


