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Wie droomt er niet van mooie
verre reizen? Maar als het aankomt op
de teelt van onze ingrediënten blijven
we toch liever dicht bij huis. Al onze
sojabonen, haver, rijst, amandelen en
hazelnoten worden in Europa geteeld, 

zijn biologisch en dus GMO-vrij.  
Zo bouwen wij aan een langdurige, 
respectvolle relatie met onze lokale 

boeren terwijl jij kunt genieten van onze 
heerlijke producten. Want beter

een goede buur dan…
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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

Nieuwe donateurs helpen we graag op weg in 
de vegetarische keuken. Je kunt meteen aan de slag! 
Als welkomstgeschenk ontvang je:

• Startersbrochure Tasttoe
• Vegatopia het kookboek
• Een Lekker Vega keukenschort (zie foto 

rechterpagina)

WELKOMSTGESCHENK VOOR 
NIEUWE DONATEURS

Welkom 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.

WAAROM 
DONATEUR WORDEN 

VAN DE VEGETARIËRSBOND?

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. 

Welkomst-
geschenk: 

Lekker Vega
keukenschort
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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 
medio maart. 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.

Lekker Vegetarisch wordt 
Lekker Vega.

Een nieuwe naam dus, terwijl 
het magazine er nog grotendeels 
hetzelfde uit ziet.  Toch is er een 
belangrijk verschil: Lekker Vega 
biedt méér. Lekker Vega omvat 
vanaf nu naast het magazine 
ook een youtubekanaal met een 
kookshow, een diepte interview 
en korte kookfilmpjes. Bijzondere 
gasten en gastredacteuren had 

Lekker Vegetarisch natuurlijk altijd al, maar in het concept van 
Lekker Vega kunnen we deze mensen een véél groter podium 
bieden. En de verhalen van Lekker Vega kunnen zo een nog groter 
publiek bereiken, wat natuurlijk precies de bedoeling is. Want de 
overstap naar een vegetarisch of vegan voedingspatroon kan ons 
niet snel genoeg gaan. We hopen dat de beide soorten media 
elkaar gaan versterken. En we willen verder uitbreiden: wat dacht 
je van een lezersavond in de kookstudio, waarbij je de gerechten 
van het volgende magazine al kunt voorproeven. En tegelijk al 
je voedingsvragen aan Sytske de Waart kunt stellen? Uiteindelijk 
willen we de meest prominente foodvloggers en -bloggers op ons 
podium krijgen. We maken wat dat betreft een mooie start:  in dit 
nummer bijten Isabel Boerdam en Tom Zwarts en Cilla Zwarts-
Voogd de spits af. Lees in Lekker Vega wat hun beweegt en kijk op 
youtube hoe ze in de kookstudio de lekkerste gerechten maken.

Floris de Graad, 
directeur Vegetariërsbond

voorwoord. inhoud.

13
VERBONDEN MET VEE

Door Floris de Graad,

22
‘T KOOKEILAND!

ONTDEK ONS YOUTUBE KANAAL

50
NL SPOTS 
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VASTE RUBRIEKEN:
Natuurzuiver : p. 20. • Vega factchecker: p. 18.

 Cover recept: p. 36. • NL Spots: p. 50. 
Buitenland hotspots: p. 52.

Waar eet onze gastredactrice
Anat het liefst? Lees het op p. 50

specials

OP DE VOORKANT:
Hét vegan recept van
Isabel Boerdam. Haar recept 
vind je op pagina 36.
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Actualiteiten & nieuws waar je blij van wordt.

DE KEUZE IS REUZE
Boodschappen doen in de supermarkt is dit jaar een eitje 
voor vegetariërs en veganisten. De keuze is aanzienlijk ruimer 
geworden. Vorig jaar steeg het aanbod van producten met het 
speciale V-label met maar liefst 75 procent. De Vegetariërsbond 
certificeerde in 2017 ruim 750 nieuwe Nederlandse producten. 

Steeds meer bedrijven willen het V-keurmerk op 
hun verpakkingen. Dit label geeft aan of een product 
daadwerkelijk vegetarisch of veganistisch is. De stijging in 
de aanvragen komt volgens de Vegetariërsbond doordat er 
steeds meer mensen vegetarisch eten. Onder de nieuwe 
gekeurde producten, vallen artikelen van merken als 
Unilever, Lassie, Maggi en Hak. 

Zo staat het label op een aantal soepen van Unox, Bertolli 
pastasauzen en producten van Becel. Ook de McDonald’s 
draagt bij aan de trend. Bij de fastfoodketen is een 
Veggieburger met V-label verkrijgbaar. Overigens betekent 
het labelen van deze producten niet dat ze allemaal in de 
winkels verkrijgbaar zijn. 

#VEGETARIERSBOND #LEKKERVEGA

Steeds gezonder

follow us

Bestel de startersbrochure 
via info@vegetariers.nl

& LEKKERDER

TEKST: HEIDI VAN DUUREN

‘WERELD-
GERECHTEN’ 
LEKKER VEGA 
KOOKBOEK VAN 2017 
‘Wereldgerechten’ heeft de verkiezing Lekker Vega 
Kookboek van 2017 gewonnen. Het kookboek kreeg 
in een publieksstemming in een finale meer stemmen 
dan Honger! en Dagen zonder vlees. 

Het kookboek kreeg de meeste van de duizenden stemmen 
en volgt Chef het Samen met Tomaat op als Lekker Vega 
Kookboek van het jaar. Het kookboek ‘Wereldgerechten’ 
van Monique van der Vloed laat zien dat je geen pakjes en 
zakjes nodig hebt om lekker vegetarisch te kunnen koken. 
Het boek is uitgegeven in eigen beheer en te bestellen via 
de website www.moniquevandervloed.nl.
De verkiezing werd georganiseerd door de Vegetariërsbond 
om te laten zien dat lekker vegetarisch koken niet alleen 
makkelijk, maar ook leuk is. De maar liefst 41 genomineerde 
kookboeken laten zien dat voor iedereen die vegetarisch 
wil (gaan) koken een ruime keuze is aan inspiratie. De groei 
van het aantal vegetarische kookboektitels is een logische 
ontwikkeling. Kookboeken zijn al jaren een populair genre. 
Een auteur die zich wil onderscheiden en wil vernieuwen 
komt eigenlijk automatisch uit in de vegetarische keuken. 
De keuze uit te gebruiken groenten en mogelijke 
bereidingswijzen is vrijwel onuitputtelijk!

Vleesvervangers zijn steeds gezonder en lekkerder 
én vegetarische burgers bevatten veelal net zoveel 
eiwit en ijzer als vlees. Dat concludeerde de 
Consumentenbond die onlangs 36 vegetarische 
burgers uit verschillende supermarkten onder de 
loep nam. 

De burgers werden beoordeeld op voedingswaarde, 
smaak en duur-zaamheid door een testpanel van veertig 
consumenten. Om te bepalen welke vegetarische burger de 
meest volwaardige vleesvervanger is, werd het eiwitgehalte 
en de hoeveelheid vitamine B12, ijzer en zout onderzocht. 
Sojaburgers scoorden het best op deze punten. 

De verse plantaardige burger van de Albert Heijn kwam als 
beste uit de bus, gevolgd door de vegetarische hamburger 
van Garden Gourmet en de Goodbite burger van Jumbo. 
Een andere opvallende conclusie: de structuur en smaak 
lijkt steeds meer op dat van echt vlees. Kijk voor het hele 
onderzoek op de site van de Consumentenbond.
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GROOTSTE VEGAN 
RESTAURANT VAN EUROPA

SUPER!

FOOD-
TRENDS 
2018
2018 wordt het jaar van de doorbraak van veganistische producten. 
Dat voorspellen verschillende trendwatchers. Foodwatcher Anneke 
Ammerlaan zegt op www.elleeten.nl at de trend van het veganisme 
steeds meer mensen gaat raken. ‘Plantaardig eten is hip & upcoming’, 
zegt ook onze gastredacteur Anat Gringhuis op pagina 40. 

Plantaardige voeding heeft het afgelopen jaar, zowel in Nederland als wereldwijd, 
flink aan populariteit gewonnen. Veganistische producten komen al steeds meer 
voor in de supermarkt en op de menukaart. In 2018 ontwikkelt deze trend 
zich verder. Niet alleen pakken vegetariërs en veganisten dit op, maar iedereen 
die een keer iets anders wil kiezen dan vlees. Daarnaast gaan we bewuster 
kiezen voor eten dat bij ons past en waar we ons goed bij voelen. Dat betekent 
ook dat we er bewust voor kiezen om af en toe te zondigen en daarvan te 
genieten. Ook kun je je ongezonde favoriete gerechten wat gezonder maken 
door bepaalde ingrediënten te vervangen door gezonde varianten. Voor zeewier 
en de paddenstoel is dit jaar een glansrol weggelegd en bierbrood wordt vaak 
genoemd als een echte hit. 

Andere trends: eetbare bloemen door het gerecht, in de koffie, cocktail, thee 
en in het dessert. Vooral lavendel, vlierbloesem, hibiscus en rozenblaadjes kom 
je in 2018 vaak tegen. Het tegengaan van voedselverspilling is dit jaar ook een 
hot item. De hoeveelheid afval wordt beperkt door alles van ingrediënten te 
gebruiken, van de stronk van broccoliroosjes tot de schil van een watermeloen. 
Restjes van het avondeten eten we de dag erna bij de lunch of we gebruiken het 
om een andere gezonde maaltijd te maken. Nog een opvallende trend die wordt 
genoemd is de opkomst van houtskool en black food (zwart eten). Houtskool 
wordt gezien als detox-mineraal en is bijvoorbeeld terug te vinden in gezonde 
sapjes. Houtskool is tevens hé ingrediënt van black food, waardoor gerechten 
zoals ijs en hamburgers hun zwarte kleur krijgen. 

Bronnen: www.elleeten.nl, www.vivonline.nl, www.freshhh.nl,
www.missethoreca.nl en www.altijdtrek.nl.

In Utrecht opent deze maand 
het grootste vegan restaurant van 
Europa. Restaurantketen SNCKBR 
opent de eerste franchisevestiging 
aan het Vredenburg. SNCKBR 
heeft al drie vestigingen: twee in 
Amsterdam en een in Eindhoven. 
De Utrechtse vestiging wordt, 
in tegenstelling tot deze drie, 
de eerste met een volledig 
plantaardig aanbod. De zaak telt 
110 zitplaatsen en is daarmee het 
grootste veganistische restaurant 
van Europa.

Superfoods waren een 
tijdje niet meer weg te 

denken uit onze keukenkast, 
maar inmiddels heeft deze 

populaire voedselbron plaats 
gemaakt voor superfoods 

in poedervorm. Je kunt dan 
denken aan matcha, maar 

ook aan cacao, kurkuma en 
macawortel. Lekker gemakkelijk 
om te verwerken in een gerecht 
en een eenvoudige manier om 
een smaakje te geven aan je 

soep, smoothie of ontbijt.  

actueel.

De rammenas smaakt net iets milder maar heeft dezelfde frisse 
knapperigheid. Lekker om te roerbakken, in een quiche met 
lentegroenten of in een rolletje.  De oude Egyptenaren kende 
de rammenas al. Zo zouden de piramidebouwers de rammenas 
gebruikt hebben om in staat te zijn de enorme bouwwerken te 
kunnen bouwen. Op de piramide van Cheops staat radijs samen 
met andere groenten beschreven. De rammenas zou werken tegen 
spijsvertering- en infectieproblemen.

GROENTE VAN HET 
SEIZOEN: RAMMENAS
Rammewat? Rammenas is een knolgewas en valt onder de 
vergeten groenten. Plantkundig gezien is het een ondersoort van de 
tuinradijs, net als de gewone radijs, daikon en rettich. Het verschil 
met de radijs is dat de rammenas grotendeels onder de grond groeit 
en groter wordt. Qua smaak lijkt de rammenas op de radijs. 

SNCKBR in Amsterdam. Foto: Facebookpagina SNCKBR

#VEGETARIERSBOND #LEKKERVEGA

follow usTEKST: HEIDI VAN DUUREN
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interview.

  

IN DE UITERWAARDEN VAN DE IJSSEL BIJ DEVENTER LIGT BOVEN OP EEN 
RIVIERDUIN HET MODERNE BIOLOGISCH DYNAMISCHE LANDBOUWBEDRIJF 
KEIZERSRANDE. FIER TORENT DE NIEUWE HOEVE BOVEN DE OMLIGGENDE 
GRASLANDEN EN DE RIVIER UIT. HIER HOUDT DE VOORMALIGE VEGANIST 

ANNETTE HARBERINK ZEVENTIG KOEIEN.

Op een goede manier vee houden betekent verbonden zijn. 
Maar juist daardoor blijft het een worsteling.

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

Ontdek Odin, de coöperatieve supermarkt
• 6.000 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

#ver l iefdopbio
Toe aan een duurzame relatie?

Word lid! goodiebagcadeau

Verbonden met het vee
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‘ook vee hecht aan een relatie 
met de mens’
‘Een veel uitgesproken gedachte is dat iets wat ‘natuurlijk’ 
is automatisch goed is. Je zou de keuze bij het dier  
moeten laten. In de veeteelt haal je dier juist deels uit de 
natuurlijke ordening. Maar in zekere zin emancipeer je 
op die manier het tam gemaakte dier. Je behandelt het 
individueler waardoor ze een ander soort  bewustzijn 
ontwikkelen. 

In het boekje van de Kleine Prins (zie hiernaast) is dat 
heel mooi beschreven. Je geeft dieren een nieuwe, 
zinvolle plek in de wereld. Als veganist laat je eigenlijk 
het dier los, je probeert jezelf en je rol in de omgeving 
zo klein mogelijk te maken. Ik wil nu juist de verbinding 
met het dier en haar omgeving aangaan, en zorgen 
voor levensmiddelen. Dieren willen naar mijn idee ook 
opgenomen worden in een groter geheel, een functie 
vervullen. Ook vee hecht aan relatie met de mens. Ik 
denk dat koeien in een traditionele grupstal (in de winter 
staat het naast elkaar vastgebonden, red.) beter af zijn 
dan in een vrije stal met een volautomatische melkrobot. 
In de grupstal heeft het die een eigen plek, krijgt 
individuele verzorging en heeft fysiek contact met de 
boer. De koe wordt daar meer gezien en gewaardeerd.’

De spanning tussen het verbonden zijn met de veestapel 
en de slacht blijft voor de buitenstaander een moeilijk 
te begrijpen punt. Maar Annette staat hierin zeker niet 
alleen. In het recente verleden werden in de omgeving 
het vee van een aantal boerderijen geruimd vanwege 
de MKZ. Deze ziekte levert voor de consument geen 
gevaren op, maar desondanks wordt besmet vlees voor 
de export niet geduld. ‘Een goede boer is trots op zijn 
vee en mee verbonden. Zijn werk heeft nut. Voor de 
boeren in de omgeving zijn de ruimingen tijdens de MKZ 
crisis een groot trauma. Je kunt het daar nauwelijks met 
ze over hebben zonder dat er tranen bij komen. Niet 
vanwege de financiële schade, maar omdat het sterven 
nutteloos was.’

‘Tijdens de anti-atoomprotesten stond je tegenover een 
absolute overmacht aan politie met pantserwagens en 
helikopters. De trein met atoomafval die we tegen wilden 
houden reed gewoon door. Ik voelde me als actievoerder 
volslagen nietig en machteloos.’ Ze stelde zichzelf voor de 
keuze: aan nog radicalere acties deelnemen of op kleinere 
schaal praktisch aan het werk gaan. Het werd het laatste.
De keuze viel op het opzetten van een biologisch 
tuinbouwbedrijf. Zo zou ze de wereld helpen voeden 
zonder gebruik te maken van dieren. Maar bij de stages 
voor de landbouwschool bleek dat Annette het liefst met 
dieren werkte. ‘Wie met planten werkt zoemt vooral in 
op het detail. Bij dieren staat je werk in verband met de 
hele omgeving. Dieren functioneren in een veel groter 
ecosysteem.’ Haar uitgangspunt dat je als mens niet boven 
de dieren staat veranderde langzaam in het idee dat dat 
in een aantal opzichten wel het geval is,  maar dat er ook 
een belangrijke zorgplicht voor de dieren om ons heen 
bestaat. Maar vooral: werken met dieren is heel eervol. 
Daarbij bleek ook een volledig dierloze landbouw moeilijk 
te realiseren. Grote delen van de wereld zijn nu eenmaal 
niet geschikt voor akkerbouw, maar wel voor veeteelt. 
De productie van de noodzakelijke kunstmest in een 
dierloos landbouwsysteem is bovendien milieubelastend en 
afhankelijk van eindige voorraden mineralen. 

de Keizersrande past niet binnen 
de bestaande rekenmethoden voor 
milieubelasting
Het ideaal is het landbouwbedrijf de Keizersrande zoveel 
mogelijk als gesloten systeem te laten functioneren. Daarbij 
wordt gestreefd naar een gesloten kringloop, waarbij 

bijvoorbeeld de granen uit de akkerbouw en de grassen 
van de weidelanden gebruikt worden als voedsel voor de 
veestapel, die op zijn beurt weer zorgt voor bemesting 
van het gebied. De rendementen zijn wat lager dan in 
de intensievere veehouderij, die voor efficiënt doorgaat. 
Maar omdat op het bedrijf van Annette sprake is van een 
vrijwel gesloten kringloop, is er geen invoer van soja of 
graan voor veevoer. Geen afbraak van tropisch bos dus en 
het gebruikte graan van het eigen bedrijf is niet bijzonder 
geschikt voor menselijke consumptie. Op het bedrijf 
komt zo vrijwel niets ‘vreemds’ binnen. Het gebruik van 
landbouwwerktuigen is beperkt en het brandstofgebruik 
wordt goed gemonitord. Het dak ligt vol zonnepanelen. Het 
bedrijf past op die manier eigenlijk niet in de bestaande 
modellen die de milieubelasting van de veehouderij 
berekenen. Ook het vee wordt anders gehouden dan in 
de gangbare landbouw. Koeien worden bijvoorbeeld niet 
onthoornd. De hoorns zijn in de visie van een biologisch-
dynamische boer een belangrijk orgaan van de koe. Wie 
zijn hand op de horens van een koe legt kan dan ook aan 
de warmte voelen dat de horens meer zijn dan een dood 
en verhard aanhangsel. Van de 70  melkkoeien van Annette 
kunnen 2000 gezinnen van zuivel worden voorzien. Van 
het vlees dat de boerderij oplevert zouden deze gezinnen 
gemiddeld een dag in de week vlees kunnen eten.

Na twee jaar gaan de stierkalfjes naar de stierenmester, 
die ze verder vetmest en slacht. Feit is dat melk en slacht 
bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. ‘Een koe 
laten slachten voelt bijna als het plegen van euthanasie, 
met een fase van voorbereiding en afscheid. Je bent er 
een dag beroerd van. Het heeft ook zijn weerslag op de 
kudde. Ze weten het. Het zijn lastige vragen die ik mezelf 
als veehouder moet stellen. Wat staat er voor de dieren 
tegenover? Wat geeft me het recht om dit te doen? Vraagt 
de samenleving om de producten en diensten die ik lever?

verbonden met het veeTEKST: FLORIS DE GRAAD

DE KLEINE PRINS EN DE VOS

- Wat is dat, “tam”? 

- Dat is nogal een vergeten woord, zei de vos. Het betekent “verbonden”. 

- Verbonden? . . .  

- Ja zeker, zei de vos. Jij bent voor mij maar een klein jongetjes als alle 

andere kleine jongetjes. En ik heb je niet nodig. Ik ben voor jou een vos 

als alle andere vossen. Maar als je me tam maakt, dan zullen we elkaar 

nodig hebben. Dan ben je voor mij enig op de wereld en ben ik voor jou 

enig op de wereld . . . (…)

- Mijn leven is eentonig. Ik jaag kippen en de mensen jagen mij.  Alle 

kippen lijken op elkaar en alle mensen lijken op elkaar. Dus verveel ik 

me wel een beetje. Maar als jij me tam maakt, dan wordt mijn leven vol 

zon. Dan ken ik voetstappen, die van alle andere verschillen. Voor andere 

voetstappen kruip ik onder de grond, maar jouw stap zal me juist uit mijn 

hol roepen, als muziek. (…) 

De vos werd stil en keek het prinsje lang aan. 

- Alsjeblieft, wil je me tam maken? zei hij. 

- Ja, dat wil ik wel, antwoordde de kleine prins, maar veel tijd heb ik niet. 

Ik moet vrienden ontdekken en allerlei dingen leren kennen. 

- Alleen de dingen die je tam maakt, leer je kennen, zei de vos. De 

mensen hebben geen tijd meer iets te leren kennen. Ze kopen dingen 

kant en klaar in de winkels. Maar doordat er geen winkels zijn die 

vrienden verkopen, hebben mensen geen vrienden meer.  Als je een vriend 

wilt, maak mij dan tam! 

- Wat moet ik doen? zei het prinsje. 

- Je moet véél geduld hebben, antwoordde de vos. Kijk, je gaat eerst een 

stukje van me af in het gras zitten. Ik bekijk je eens tersluiks en jij zegt 

niets. Woorden geven misverstand. Maar je kunt iedere dag een beetje 

dichterbij komen zitten. 

De volgende dag kwam het prinsje terug. 

- Je had beter op dezelfde tijd kunnen komen, zei de vos. Als je 

bijvoorbeeld om vier uur ’s middags komt, begin ik om drie uur al gelukkig 

te worden. Hoe later het wordt, des te gelukkiger voel ik me. En om vier 

uur word ik onrustig; zo zal ik de waarde van het geluk leren kennen! 

Maar als je op een willekeurige tijd komt, dan weet ik nooit hoe laat ik 

mijn hart klaar moet maken . . . Rituelen moeten er zijn. 

Zo maakt de kleine prins de vos tam, en het uur van vertrek naderde. 

- Ach, zei de vos, . . . ik zal huilen

Uit: ‘De Kleine Prins’ – Antoine de Sant-Exupéry

IN HAAR JONGE JAREN 
WAS ANNETTE VEGANIST. 
Ze was actief in de milieubeweging, en deed mee aan de protesten tegen de 
opslag van kernafval in Duitsland. In eerste instantie vol overtuiging, maar 
steeds meer ging ze zich afvragen of dit nu de manier was waarop ze echt 
aan een betere wereld kon bijdragen. 
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EEN ONSJE MINDER 
VLEESRECLAME ALSTUBLIEFT
Soms zijn oplossingen eenvoudiger dan je denkt. Veel stappen op weg naar een duurzamere 
samenleving waarin minder vlees wordt gegeten zijn moeizaam en sorteren maar langzaam effect. 
Maar een ban op vleesreclame hoeft bijna niemand pijn te doen en draagt vanaf de eerste dag bij aan 
een daling van de vleesconsumptie. Wat let ons? 

 even geen vlees

Armanda Govers richtte stichting Even Geen Vlees op met 
als doel meer reclamecampagnes voor plantaardig eten 
en bewustwordingscampagnes over vlees. In februari 2017 
lanceerde de stichting een grote abri-campagne met zeven 
vegan sporters, waaronder één van de sterkste vrouwen van 
ons land: Nederlands kampioen powerlifting Sanne Visser. Op 
140 plekken in Nederland hingen grote posters in bushokjes 
en tramhaltes met daarop de sporters en de oproep: 
‘Ontdek de kracht van plantaardig eten’. 

Voor deze campagne heeft de stichting 10.000 euro 
opgehaald. In dezelfde week maakte Aldi echter op nog 
grotere schaal reclame voor goedkoop gehakt. Hoewel 
de vegan campagne een hart onder de riem is voor de 
beweging voor duurzaam en diervriendelijk voedsel, kan 
een stichting natuurlijk nauwelijks opboksen tegen het 
reclamegeweld van supermarktketens, A-merken en 
fastfoodketens die de consument continu richting vlees 
sturen. 

“Het is niet zo vreemd dat mensen zo moeilijk van het 
vlees afstappen: ze krijgen dag na dag positieve associaties 
met vlees door alle vleesreclames die te zien zijn op tv, 
reclameborden, online en in folders. Als supermarktketens 
zouden stoppen met al die reclames voor vlees en meer 
reclame zouden gaan maken voor plantaardige eiwitbronnen 
en vleesvervangers, dan zou dat al enorm kunnen helpen.” 
stelt Govers. Daarom is ze samen met sociale onderneming 
Smaackmakers een petitie gestart voor een stop op 
vleesreclame: ‘Een onsje minder vleesreclame alstublieft’. 

Reclame stuurt ons continu richting een ongezond en 
onduurzaam voedselpatroon, waarin vlees vaak de hoofdrol 
speelt. Denk aan billboards, commercials en aanbiedingen van 
fastfoodketens, maar ook de promotie van (veelal bewerkte) 
vleesproducten in supermarkten en stations. 

Zoals we spreken van een obesogene omgeving - bij een 
goedkoop, alomtegenwoordig te zoet, zout en vet aanbod en 
de marketing daarvan - leven we tevens in een ‘vleesogene’ 
omgeving. Een stop op vleesreclame zou, net als een verbod 
op tabaksreclame, een effectieve en indirecte maatregel 
zijn om een daling in de vleesconsumptie te realiseren. 
Tegelijkertijd ondersteunt een verbod op vleesreclame het 
groeiende percentage flexitariërs in hun voornemens om 
minder vlees te eten. 
“Gezondheid, milieu, mens en dier zijn allen gebaat bij 
vermindering van de vlees-productie en -consumptie. Omdat 
reclame in onze directe omgeving onze keuzes beïnvloedt zet 
dit initiatief een goede stap in die richting!”, aldus Job Harms, 
gedragseconoom van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Als Vlees op de voorkant van 
de actiefolder staat stijgt de 
vleesverkoop met de helft
Eerder kreeg Govers met haar stichting al voor elkaar 
dat Aldi scharrelkip niet ‘verantwoord’ mocht noemen 
van de Reclame Code Commissie, omdat dit misleidend 
is tegenover de consument. Ook mocht het bedrijf 
Koopeenkoe haar vlees niet langer ‘duurzaam’ noemen, na 
een procedure van stichting Even Geen Vlees bij de Reclame 
Code Commissie. “Dit soort stappen helpt al om in ieder 
geval te voorkomen dat vleesverkopers een te rooskleurig 
beeld schetsen van vlees, terwijl vlees slecht is voor het 
milieu en de volksgezondheid. Toch moet er nog veel meer 
gebeuren, zoals een algehele stop op op vleesreclame. Dit 
klinkt misschien vergaand, maar het is een milde maatregel 
dan en zal met name effectief zijn als supermarkten meer 
reclame gaan maken voor plantaardige eiwitbronnen in plaats 
van dierlijke producten”. 

Hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid Jan Rotmans noemde 
in een interview met Brandpunt vlees eten ‘het nieuwe roken’. Net 
zoals bij tabak zou men kunnen denken aan een verbod op reclame 
voor vlees, in het belang van de volksgezondheid en het klimaat. 
Instanties zoals de Gezondheidsraad, het RIVM, het Planbureau voor 
de Leefomgeving, het Voedingscentrum en zelfs de Verenigde Naties 
roepen al jaren op om minder vlees te eten, maar reclames vertellen 

elke dag het tegenovergestelde neemt ondertussen te weinig 
effectieve maatregelen om de vleesconsumptie te verminderen. 

De campagne ‘Een onsje minder vleesreclame alstublieft’ is in 
het leven geroepen om de overheid, maar ook bedrijven aan 
te sporen om door middel van reclame te werken aan een 
duurzamere voedselomgeving. 

Consumenten die dit initiatief ondersteunen kunnen de petitie 
ondertekenen op www.onsjeminder.nl 

• Als goedkoop vlees 

op de voorkant 

van een bonus/

actiefolder staat, 

dan wordt er 40-

50% meer vlees 

verkocht dan 

normaal (bron: 

Wakker Dier).  

• Bij de 

voedselkeuzes van 

kinderen speelt 

reclame een 

grotere rol dan het 

advies van ouders 

(bron: Journal of 

Pediatrics). 

• Voedselreclames 

zetten aan tot 

eten, zelfs als er 

geen hongergevoel 

is. Door kinderen 

werd er gemiddeld 

45% meer 

gegeten als ze een 

voedselreclame 

zagen. Ook 

volwassenen 

aten meer na 

het zien van een 

voedselreclame. 

(bron: Harris, Bargh, 

Brownell, 2009). 
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vega factchecker.

Q&A5.AFLEVERING ZIJN ZEEWIER EN ALGEN 
EEN GOEDE VLEESVERVANGER?

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

SCHIJF VA
N

 5 • SCHIJF VA
N

 5
 • 

VOEDINGSVRAGEN
ONZE VOEDINGSKUNDIGE SYTSKE DE WAART BEANTWOORDT

AL JE VRAGEN OVER VOEDING.

IK EET GEEN VLEES. IS ELKE 
DAG EEN EI GOED VOOR ME?
Niet elke dag, maar je mag wel vaker 
een ei dan vleeseters. Eieren bevatten 
veel goede voedingsstoffen die belangrijk 
zijn voor vegetariërs, zoals vitamine B12, 
mineralen en eiwitten. 

Het Voedingscentrum beschouwt eieren 
daarom als een goede vegetarische 
keuze. In de eidooier zit wel cholesterol, 
wat de kans op hart- en vaatziekten iets 
verhoogt. Maar vegetariërs hebben door 
hun gezondere voeding een lagere kans 
op hart- en vaatziekten en mogen twee 
keer zoveel eieren eten als vleeseters: 3 
tot 4 per week. Dus niet elke dag, maar 
om de dag! Je kunt de eieren zo eten, bij 
het ontbijt en de lunch bijvoorbeeld of als 
omelet bij het avondeten, maar denk ook 
eens aan een ei in pannenkoekenbeslag 
of een paar eieren in een quiche om die 
wat meer body te geven.

Voor je gezondheid maakt het niet 
uit welk ei je eet, maar voor de 
leghennen wel. Kies een ei met drie 
sterren van de Dierenbescherming, 
zoals biologisch(dynamische) eieren 
of eieren uit de moderne Rondeel- 
of Kipsterstallen. Het uitgekiende 
stalontwerp van de laatste twee levert 
optimaal dierenwelzijn op en is door de 
Dierenbescherming ook beloond met de 
maximale drie sterren. 

MIJN DOKTER ZEGT DAT IK 
MIJN STAALPILLEN NIET MET 
MELK MAG INNEMEN, OMDAT 
DE CALCIUM IN DE MELK DE 
IJZEROPNAME REMT. KLOPT 
DAT?
Nee, dat klopt niet. Er is inderdaad een 
aantal stoffen dat de ijzeropname remt 
(calcium is er daar één van, maar ook 
fytaat in granen en peulvruchten en 
polyfenolen in thee of koffie), maar dat 
is meer een academisch gegeven dan 
dat je er in de praktijk last van hebt. 
Volgens het Voedingscentrum zijn er geen 
specifieke voedingsstoffen die je moet 
vermijden in verband met remmend 

effect op de opname van ijzer als je 
kijkt naar het totale voedingspatroon op 
de lange termijn. Met een gevarieerd 
eetpatroon krijg je ook voedingsstoffen 
binnen die de opname stimuleren en het 
remmend effect weer kunnen opheffen. 
Bij het vaststellen van de aanbevolen 
hoeveelheden van ijzer is hiermee 
rekening gehouden. 
Overigens zorgt vitamine C ervoor dat je 
non-heemijzer uit plantaardige bronnen 
beter opneemt in het lichaam. Als je bij 
elke maaltijd groente of fruit eet, neemt 
je lichaam ijzer dus gemakkelijker op.

MENSEN ETEN VAN OUDSHER 
VLEES. WAAROM ZOUDEN WE 
DAT INEENS OMGOOIEN?
Omdat de hoeveelheid vlees die 
we nu eten, niet houdbaar is. Zeker 
gezien de verwachte uitbreiding van 
de vleesconsumptie wereldwijd als de 
wereldbevolking verder groeit en luxer 
gaat eten. We hebben domweg niet 
genoeg land voor al dat veevoer en 
ook draagt vlees onevenredig bij aan 
de klimaatverandering. Meer hierover 
is te lezen op: www.milieucentraal.nl/
milieubewust-eten/vlees-vis-of-vega/ 
Verder eten mensen misschien wel van 
oudsher vlees, maar niet in de grote 
hoeveelheden waarin we dat nu in het 
westen doen. De vleesconsumptie in 
Nederland is bijvoorbeeld sinds de jaren 
60 verdubbeld.

met vegetarische 

voeding heb je minder 

kans op hart- en 

vaatziekten
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Algen hebben potentie om in de toekomst vlees te 
vervangen. Ze zijn namelijk milieuvriendelijk te kweken, 
en ze bevatten gezonde voedingsstoffen, waaronder 
een hoog eiwitgehalte. Er is al een aantal vegetarische 
burgers met algen op de markt, maar het algenaandeel 
in deze burgers is vooralsnog laag, en het jodiumgehalte 
soms (te) hoog. 

Er is discussie over of dit erg is, dat hoge jodiumgehalte. 
Jodium is een belangrijk mineraal, dat je als niet-viseter 
binnenkrijgt via zuivel, eieren en gejodeerd zout. Vegetariërs 
die zich aan de Schijf van Vijf houden, met 4 eieren per week, 
een halve liter zuivel per dag en 40 gram kaas per dag, krijgen 
daarmee al twee derde van hun benodigde jodium binnen. 
Het resterende deel kun je halen uit twee boterhammen, 
mits die gemaakt zijn met bakkerszout waar jodium aan is 
toegevoegd. In biologisch brood wordt vaak geen gejodeerd 
zout gebruikt, omdat de biologische bakkers dat onnatuurlijk 
vinden. Biologisch brood uit de supermarkt is vaak wél met 
gejodeerd zout gemaakt. 

Stel dat je geen brood eet, of zuivel, of ei, zou zeewier ook een 
goede bron van jodium kunnen zijn? Zeewier en algen nemen 
het jodium (en eventuele vervuiling) op uit het zeewater. 
Zeewieren kunnen echter sterk variëren in de hoeveelheid 
zware metalen, jodium, ijzer, vitamine B1 en zout en het is 
niet altijd duidelijk hoeveel er daarvan inzit. Teveel jodium 
is schadelijk, en je zit al snel aan de aanvaardbare dagdosis 
als je vaak of veel zeewier (met name bruinwieren als kelp, 
kombu en wakame) eet. Het Voedingscentrum raadt dan ook 
aan terughoudend te zijn met vaak (gedroogd) zeewier als 
vleesvervanger of groente te eten.

De overheid en producenten zijn druk bezig dit probleem 
te tackelen. Dan kun je denken aan het mijden van bepaalde 
zeewiersoorten met een bekend hoog jodiumgehalte (vooral 
bruinwieren), het jodium en zout er eerst uitspoelen, of algen 
en wieren uit gecontroleerde kweek gebruiken. 
Naast het jodiumverhaal zijn zeewier en algen nog om 
andere redenen interessant voor vegetariërs: algenolie is qua 
vetzuursamenstelling een prima vervanging van visolie, en 
rond zeewier hangt nog steeds het hardnekkige misverstand 
dat het een goede vitamine B12-bron is. Meer hierover in het 
volgende nummer van Lekker.Vegetarisch, of lees er alles over 
in het factsheet.

Download de volledige factsheet via
www.vegetariers.nl onder 
bewust/veel gestelde vragen
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VEGAN COSMETICA 
EN PALMOLIE
Steeds meer mensen zijn zich bewust van de milieu-
problematiek, gaan duurzamer leven en maken bewustere 
keuzes in hun voedingspatroon. Ze kiezen er bijvoorbeeld 
voor om geen vlees en vis meer te eten en als vegetariër 
door het leven te gaan. In mijn praktijk gaat het soms nóg 
een stapje verder: men kiest voor een veganistische leefstijl 
waarbij niets dierlijks wordt genuttigd of gebruikt. Qua 
voeding en kleding is deze leefstijl goed toe te passen, maar 
in huidverzorging is het soms nog een zoektocht. Waar 
moet je op letten als je producten koopt? Als je dan voor 
uitsluitend plantaardige ingrediënten kiest, is dit dan ook 
écht duurzaam en gemaakt met respect voor mens, dier en 
milieu? In deze column maak ik je graag wegwijs in vegan 
én duurzame huidverzorging.

TEKST: DANIELLE OOTEMAN

Als holistisch huidspecialiste werk ik al ruim 10 jaar met uitsluitend 
100% natuurlijke producten met een groot biologisch aandeel. 
Mijn motto ‘wat je smeert, moet je ook kunnen eten’ geef ik 
graag door aan mijn cliënten, lezers en toehoorders. Uitsluitend 
natuurlijke ingrediënten op je huid smeren is gezond voor ons 
én het is goed voor moeder aarde. Synthetische stoffen zoals 
ftalaten, kunstmatige parfum, parabenen en UV filters kunnen 
in ons lichaam een hormoonverstorende werking hebben. 
Vervolgens komen deze chemische stoffen in het riool terecht 
doordat wij deze stoffen deels uitplassen en door het douchen 
van ons afspoelen. 

Een ander aspect dat ik graag onder de aandacht wil 
brengen is palmolie. Het produceren van palmolie gaat 
gepaard met ontbossingen in Indonesië en het gevaar 
van uitsterven van de Oerang Oetang. Het probleem 
is schrikbarend! De keuze voor plantaardig is dus niet 
altijd de beste keuze. Palmolie wordt veel gebruikt in 
cosmeticaland, maar als dit niet op een duurzame manier 
verkregen wordt, is het ook zeer milieuverwoestend. 
Daarom adviseer ik om naast natuurlijke ingrediënten 
óók voor biologische en ecologische ingrediënten te 
kiezen bij duurzame merken. Mijn drijfveer is om schade 
aan de natuur te voorkomen. Biologische en biologisch 
dynamische verworven ingrediënten zijn altijd geteeld, 
gekweekt en verkregen met respect voor mens, dier en 
milieu. Een palmolie uit bio-eco teelt is geproduceerd 
zonder risico voor verwoesting van de oerwouden.
In mijn “Favourites” heb ik deze keer 4 vegan producten 
van duurzame merken voor je geselecteerd zodat je 
met een gerust hart kunt smeren!

Groene groet,

Studio Natuurzuiver.nl

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. 

4. 

MY FAVOURITES UIT ECOMARKT.NL:
1. SHAMPOO Pluimgierst milde shampoo
2. MAKE-UP Liquid foundation
3. ZONCOSMETICAArgan bio sun face
4. PALMOLIE Rode palmolie bio

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

 Danielle

 Danielles
    favourites

Op deze manier komt het uiteindelijk in de oceanen terecht waar 
ze het koraal aantasten of het milieu bevuilen. Ook is er -terecht- 
veel te doen om de Plastic Soup: plastic afval in onze oceanen 
en zeeën. Dit komt van afval wat we op straat weggooien 
maar ook door onze tanden te poetsen. De microplastics in 
scrubs en tandpasta zijn inmiddels in de USA verboden en 
cosmeticamerken kiezen steeds meer voor natuurlijke ‘korrels’. 
De minerale oliën (paraffine liquidum/petrolatum) en siliconen 
(dimethicon) in huidverzorging, shampoo, lipbalsems, haarwax 
enzovoort dragen ook bij aan de Plastic Soup. Deze stoffen zijn 
namelijk niet in water oplosbaar. Mijn advies is om uitsluitend 
natuurlijk oliën en wassen te gebruiken zoals koudgeperste 
plantaardige oliën, cacaoboter, bijenwas of wolwas. De laatste 
twee zijn echter niet geschikt voor veganisten! 

De dierlijke stoffen lactose, honing, collageen, keratine, cholesterol, 
glycerol, melkzuur en propolis worden ook dikwijls gebruikt in 
cosmeticaproducten. Als je veganistisch bent, moet je dus goed 
opletten bij de keuze van je product. Gelukkig produceren steeds 
meer merken veganistische producten, deze zijn herkenbaar aan 
het vegan keurmerk op de verpakking.

wat je op je huid smeert, 
moet je ook kunnen eten
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LEKKER VEGA 
MÉÉR DAN EEN MAGAZINE

Omdat we je alles willen vertellen over lekker vegetarisch eten zet Lekker Vega vanaf nu de kookstudio centraal. 

De beste foodvloggers en –bloggers komen in onze studio te gast. Je volgt ons op de voet via ons youtube kanaal. 

Iedere twee weken kun je in de kookshow kennis maken met  een bekende foodvlogger of -blogger.

Talloze handig tips en tricks passeren de revue, maar in de opnames van het aansluitende interview 
leer je de gast pas écht kennen. Randy Hereman presenteert de show en interviewt onze gasten. 

In het magazine Lekker Vega vragen we nog verder door.

De show, interviews, recepten en receptenfilmpjes vind je op www.lekkervega.nl 
Geef je op voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven! 

In dit magazine: Isabel Boerdam & Tom en Cilla
Verwacht: Lisa Goes Vegan

Lekker vega online:
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profiel: anat

PROFIEL VAN ONZE GASTREDACTEUR

ANAT GRINGHUIS
Van schandalige lekkere taarten tot smakelijke smoothies, soepjes en borrelplankjes. Eten bij ontbijt- en 
lunchroom Anat in Groningen betekent smullen van plantaardige hoogstandjes. Eigenaresse en gastredacteur 
van deze editie, Anat Gringhuis, won in het eerste jaar na opening maar liefst twee Vegan Awards. “Ik wil 
mensen wegwijs maken in de plantaardige keuken en vooral laten zien dat het heel lekker is. Dat is mijn doel.”

De 36-jarige Anat is geboren en getogen in Groningen, studeerde psychologie en 

communicatie, is reikimeester én voedingsconsulent. Haar ouders aten macro-biologisch 

en vegetarisch. Het vegetarisme en bewust omgaan met gezond eten is haar dus met de 

paplepel ingegoten. De ommekeer voor plantaardig eten kwam echter pas acht jaar geleden. 

“Toen ik moeder werd van mijn oudste zoontje zette de borstvoedingsperiode mij aan het 

denken. Ik vond het raar dat wij melk van andere diersoorten aan baby’s geven. Ik vroeg me 

af waarom wij zo graag melk drinken en kaas eten en heb daar een studie van gemaakt. Ik 

raakte overtuigd dat we echte planteneters zijn en ben overgestapt naar plantaardig eten.”

NIET INGEWIKKELD 
Koken was altijd al een passie van Anat. “Toen ik plantaardig ging eten, vond ik het nog leuker 

om in de keuken te staan. Mensen denken vaak dat plantaardig eten ingewikkeld is, maar 

het is eigenlijk heel eenvoudig. Je gebruikt veel groenten, peulvruchten en noten. Meer heb 

je niet nodig.” Na de geboorte van haar dochter sprak Anat veel met vrienden af om te 

lunchen bij haar thuis. Ze zette elke keer iets lekkers op tafel. Zo ontstond het idee voor een 

lunchroom. “Ik wilde een platform om plantaardige voeding onder de aandacht te brengen 

en in Groningen bestond nog geen vegan lunchroom. Ik zag een gat in de markt.” 

‘SNOEPEN MAG. 
OÓK ALS JE 

VEGAN BENT’

Alexander

Anat zit op een toplocatie in Groningen. Op de menukaart 

wordt nergens vermeld dat het een veganistisch restaurant is. 

Anat: “Kom het maar gewoon proeven. Veel mensen denken dat 

als je vegan bent, je alleen maar sla eet of dat je geen lekkere 

dingen mag eten, maar hier mag je snoepen. Als het maar in 

balans is. We serveren de meest gezonde slowjuices, maar 

ook heerlijke vette, suikerrijke taarten. Onze taarten zijn echte 

publiektrekkers.”

VEGAN IS HIP
Nu, na twee jaar, hoeft Anat niet meer elke dag in de zaak te 

zijn en focust ze zich op thema-avonden en online workshops 

over de vegan lifestyle. Anat: “Ik vind het zo leuk om mensen te 

vertellen wat het doet voor je lichaam, ik kan me met moeite 

stilhouden. Vegan is hip om te doen. Dat is de komende jaren 

nog meer in opkomst. Plantaardig eten is de trend van de 

toekomst.”

Privé gaat het Anat ook voor wind. Na getrouwd en gescheiden 

te zijn geweest, heeft Anat opnieuw de liefde gevonden en is 

ze weer moeder geworden. Ze verruilde de stad Groningen 

voor een boerderij in Drenthe waar ze een moestuin en 

permacultuur tuin heeft. “De producten die we hier verbouwen, 

verwerken we in de gerechten in de lunchroom. Er staan zoveel 

mogelijk biologische gerechtjes op de kaart. Het combi-bordje is 

het populairst: soep, een broodje en een special zoals salade of 

een wrap. Lekker hoor!”

TEKST: HEIDI VAN DUUREN

FOTO’S: GEKE MINNEMA
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“Ik ben begonnen met mijn lunchroom om meer aandacht 
te vestigen op de plantaardige keuken. Ik wilde vooral 
laten zien hoe lekker (en gemakkelijk) plantaardig eten 
is. Ik wilde mensen verleiden om het eens te proberen, 
zodat ze zelf kunnen proeven en realiseren dat ze eigenlijk 
niks missen. Dit doel is gelukt. Er komen dagelijks grote 
hoeveelheden mensen in mijn zaak die veelal niet vegan 
of vegetarisch zijn, maar het toch erg kunnen waarderen 
én met nieuwe ideeën naar huis gaan. Dat is waar ik het 
voor doe. Ik vind dat er veel meer bewustzijn mag komen 
over de gezondheidsvoordelen die gepaard gaan met deze 
lifestyle alsook het dierenleed wat gespaard blijft en de 
mindere belasting voor het milieu.  
 
De lunchroom in Groningen is open sinds mei 2015. Ik 
vond de locatie bij toeval en was meteen verliefd op het 
oude pandje. We hebben het helemaal opgeknapt en van 
binnen en van buiten geverfd. Het is klein maar compleet 
en ik ben er nog altijd heel erg blij mee. De recepten voor 
de lunchroom bedenk ik veelal zelf maar natuurlijk laat 
ik me graag inspireren. Ik heb inmiddels een topteam om 
me heen verzameld. Dat geeft mij meer ruimte en vrijheid 
voor andere dingen zoals de online programma’s die ik 
onlangs heb ontwikkeld.”
 

‘IK VOEL ME 
STERKER EN 
VITALER DAN 
OOIT’

ONLINE CURSUSSEN FIT MET ANAT
Anat heeft haar idealen sinds kort omgezet in online cursussen. 

Een maandprogramma ‘fit met Anat in een maand’ en een 

100 dagen programma ‘fit met Anat in 100 dagen’. In deze 

cursussen, die ze samen met haar man Boele Ytsma (bekend 

van De planteneter) heeft ontwikkeld, gaan ze uitgebreid in op 

alle facetten die je tegenkomt in de stap naar meer plantaardig. 

Anat deelt recepten, geeft tips en tricks, alle mogelijke informatie 

over het lichaam, er zit veel voedingsleer in, kortom: het is 

compleet. Anat hoopt met deze cursussen meer mensen te 

enthousiasmeren voor deze lifestyle en ze te laten voelen hoe 

fit en energiek je ervan wordt. Naast alle voordelen is dat voor 

iemand persoonlijk misschien wel het beste nieuws: je wordt 

er superfit en sterk van. Wie denkt dat vegans wit en zwak 

zijn, vergist zich: Anat is het levende voorbeeld hiervan. Anat: 

“Ik voel me sterker en vitaler dan ooit en dat zelfs na drie 

zwangerschappen en jarenlang borstvoeding geven. 

Mijn weerstand is top, ik ben zelden ziek en dat geldt ook voor 

mijn man en kinderen. Ik denk echt dat wij gemaakt zijn als 

planteneters en ik hoop dat op allerlei manieren uit te kunnen 

dragen. Het dierenleed en de onwetendheid, die ik opmerk 

bij veel mensen, gaat mij erg aan het hart. Ik wil bijdragen wat 

ik kan, voor meer bewustzijn en een betere wereld.” Meer 

informatie over de cursussen is te vinden op www.anat.nu 

 

HALLO AARDE 

Naast de plantaardige lifestyle, de programma’s en de 

lunchroom hebben Anat en Boele een beweging gestart vanuit 

hun huis in Drenthe, genaamd Hallo Aarde (www.halloaarde.

nl). Daar wordt haar verlangen om zich meer te verbinden met 

de natuur heel praktisch en compleet, door het aanleggen van 

permacultuur tuinen en voedselbossen. “Wij dromen van het 

opzetten van een zelfvoorzienende community. Vanuit deze plek 

verbouwen we ook groenten en fruit die we in de lunchroom 

in Groningen kunnen gebruiken. Over duurzaam en lokaal 

gesproken! Overigens ben ik na 35 jaar in de stad Groningen te 

hebben gewoond niet het type wat zelf met mijn handen in de 

aarde wroet. Maar in de rust en stilte van de natuur laad ik mij 

op en voel ik hoe belangrijk het is om buiten te zijn en meer 

met de elementen te leven.”

anat gringhuis media

VERLENGDE GRACHTSTRAAT1, GRONINGEN

ONTBIJT- EN LUNCHROOM ANAT
Anat Gringhuis (36) is eigenaresse van de populaire vegan ontbijt-en lunchroom in 
Groningen. Ze opende het restaurant in 2015 en is sindsdien erg succesvol. 

TEKST: HEIDI VAN DUUREN

FOTO LINKSONDER: PUUR BY DYANA

OVERIG: GEKE MINNEMA
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mijn dagelijkse leven.

Ik eet sinds 8 jaar volledig plantaardig en toch eet ik alles 
wat ik wil. Dit komt doordat het heel eenvoudig is om te 
‘veganizen’. Ik probeer zoveel mogelijk vers en gezond te eten 
maar ik maak er geen religie van. Als ik zin heb in iets lekkers, 
dan neem ik dat. Als het maar met mate is. Dat is precies 
hoe ik het doe in mijn lunchroom: ik serveer supergezonde 
slowjuices en salades maar ook de meest lekkere taarten. Ik 
hou van variatie en afwisseling, ik ben niet iemand die altijd 
hetzelfde eet. Ik heb dan ook geen wekelijks eetpatroon. 
Op dit moment ontbijt ik graag met overnight oats. In de 
winter eet ik het liefst twee keer per dag warm met heel veel 
groente en in het voorjaar en in de zomer neig ik meer naar 
salades.
 
Uit de losse pols 
Wij hebben bij onze boerderij in Drenthe een weelderige 
moestuin waar we van allerlei soorten groenten verbouwen. 
Ik bedenk ter plekke wat ik daarvan ga maken. Ik hou 
enorm van koken maar ik kook nooit volgens een recept. 
Het gerecht ontstaat altijd terwijl ik het maak en als het ons 
heel goed smaakt, werk ik het uit tot een recept voor bij mijn 
nieuwsbrief of in één van mijn online programma’s. 
 

‘Ik probeer zoveel mogelijk vers en 
gezond te eten, maar ik maak er geen 
religie van’

 

Creatief in de keuken 
Ondanks dat wij volledig plantaardig eten hebben wij nooit 
het gevoel iets te missen. Ik ben heel creatief geworden in het 
maken van sauzen, vullingen en zelfs burgers, pannenkoeken 
en allerlei soorten taarten. Ik probeer niet teveel te eten, 
omdat ik me daar het beste bij voel. Mijn man en ik 
vinden het heerlijk om thuis te eten, we hebben een groot 
samengesteld gezin met kinderen tussen de 27 en een baby 
van drie maanden. Als iedereen er is, is het een gezellige 
boel. Overdag gaan we er, als het werk het toelaat, graag 
even op uit. Ook dan proberen we zo gezond mogelijk te 
eten. Soms nemen we wat mee en soms eten we onderweg. 
Er zijn eigenlijk geen dingen die ik niet lust, dus wat dat 
betreft ben ik een makkelijke en dankbare eter. Ik ben dol 
op buitenlandse keukens, ik smul van de kruiden die gebruikt 
worden in de Indiase of Thaise keuken. Ik ben sowieso dol op 
kruiden en we verbouwen dan ook een groot aantal kruiden 
in onze moestuin. 
 
guilty pleasures 
Mijn guilty pleasure verandert net zo vaak als ik. Toen ik 
zwanger was, was ik dol op ananas en soja yoghurt. Nu ben 
ik dol op wat hartigere dingen. Chocolade is iets waar je mij 
niet wakker voor hoeft te maken. Zoete dingen zoals koekjes 
doen niet echt een appèl op mij. Ik kan opengemaakte 
verpakkingen ook prima laten liggen. Ik vind het heerlijk om 
voor mensen te koken, daarom ben ik ook de lunchroom 
gestart. Mijn man en ik hebben ons leven zo ingericht dat we 
heel veel samen kunnen zijn en voor hem koken maakt mij 
ontzettend dankbaar. Hij leeft, uiteraard zou ik bijna zeggen, 
net als ik volledig plantaardig dus het is bij ons nooit een 
gesprekonderwerp hoe en wat wij eten.

MIJN 
WEKELIJKSE 
EETPATROON
Ik kook nooit volgens recept.

Guilty Pleasure

GOOD FOOD
TASTES BETTER 

Ons idee is simpel: goed eten 
maken dat beter smaakt. 
Beter in je mond, in je hoofd 
én in je hart. Dus vind je bij 
ons alleen gerechten die we 
elke dag eigenhandig hebben 
klaargemaakt met respect 
voor mens, dier, milieu en 
economie. Dat betekent: 
100% biologisch en 100% 
vegetarisch.

www.spiritrestaurants.nl
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• healthfood restaurant

• biologische kwaliteit

• lunch en diner

• diverse salades & belegde broodjes

• vruchten- en groentesap

• elke dag veganistisch menu 

en natuurlijk heerlijke vegetarische maaltijden

• open: elke dag van 12.00 tot 22.00 uur

FOTO’S: GEKE MINNEMA
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ONTBIJT INSPIRATIE 

HAPPY AVOCADO 
POWER BREAKIES 
Tegenwoordig zie ik gelukkig steeds meer mensen om mij heen 
die (een dagje) plantaardig eten. Het merendeel wist niet half hoe 
lekker & veelzijdig plantaardige voeding kan zijn. Om maar niet 
te spreken van wat het voor je lichaam kan doen, maar dit kun je 
het beste gewoon zelf ervaren.

TEKST: STEFANIE VAN DE WALLE

Zelf eet ik zoveel mogelijk plantaardig en onbewerkt, hier voel ik 
mij het lekkerste bij. Laat je inspireren door onderstaande recepten, 
en ervaar zelf dat plantaardig en onbewerkt nog steeds niet saai of 
smaakloos hoeft te zijn.
Oja, pluspluntje: onderstaande (ontijt)recepten, draai je zo in elkaar, en 
ze geven geven een enorme boost! Ik werd er na het proeven in ieder 
geval errrug gelukkig van, bleef zeker tot aan de lunch verzadigd, en had 
geen last van de bekende ‘sugar dip’. Secret ingredient; onze groene 
vriend, de avocado. Jawel van ontbijt tot dessert, je proeft hem niet 
terug, maar je krijgt zo wel mooi een goede portie vetten binnen en 
een verzadigd gevoel, om nog maar niet te spreken over die lekkere 
‘creamy touch’ die het aan je gerechtje geeft! 

Enjoy.

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!

Voor meer inspiratie, volg 
mij online 1x per maand op 
Fashionchick.nl met mijn blog: 
Steef ’s powerbreakfast en anders 
tot in de zomer editie.  Stefanie

PINK LADY

INGREDIËNTEN:
• Handje aardbeien
• ½ avocado
• 1 bevroren banaan
• 4 el (kokos) yoghurt (bijvoorbeeld Abbot Kinneys  

kokosyoghurt, puur en onbewerkt).
POWER NEEDS
• Handje goji berries
• Bruine rijst eiwitpoeder Vanille
• Optioneel: paar stukjes Lovechock (rauwe chocolade)

Mix alle ingrediënten met elkaar tot een glad geheel, in de 
blender of met de staafmixer. Optioneel voeg je er 1 scoop 
eiwitpoeder vanillesmaak aan toe. De proteine is geheel clean 
en natuurlijk, plantaardig en vrij van geraffineerde suikers. Maakt 
daarbij de structuur van je smoothie, dikker en het geheel nog 
voedzamer. Gegarandeerd dat je verzadigd bent na deze power 
plantbased smoothie! Ook ideaal als toetje (na het sporten), of 
als vier uur opkikkertje!

TROPICAL GREENS

INGREDIËNTEN:
• ½ avocado
• ½ limoen (sap)
• 1/3 verse ananas in blokjes
• 1/3 courgette
• 1/3 komkommer
• 2 flinke handen verse bladgroente
• 1 tl Superfoodies Golden milk mix
• 1 scoop Superfoodies bruine rijst eiwitpoeder
• 1 glaasje water
POWER NEEDS

• Goji berries
• Handje rauwe cashewnoten
• Kokos flakes
• Optioneel: paar schijfjes verse gember

Mix alle ingrediënten met elkaar tot een glad geheel, in de 
blender of met de staafmixer. Optioneel mix/blend je nog een 
paar schijfjes verse gember toe.

De kant-en klare Golden milk mix van Superfoodies die 
ik gebruikte is een ideale vegan mix, gebaseerd op oud 
Ayurverdische receptuur met kurkuma in de hoofdrol en 
verwarmende specerijen zoals nootmuskaat, gember, zwarte 
peper en kardemon. Super veelzijdig inzetbaar, zowel in koude 
als warme als hartige en zoete gerechten. Het gaf bovenstaande 
smoothie echt een verrassende boost.

ontbijt.

CHOCO OATS MET EEN AVO TWIST

INGREDIËNTEN:
• ½ grote bevroren banaan
• ½ avocado
• 30 gram (glutenvrije) havermout
• 1 kopje plantaardige melk naar keuze
• 1 el Superfoodies rauwe cacao poeder
POWER NEEDS:

• Bijenpollen
• Rauwe amandelen
• Cacao nibs of (rauwe) geraspte chocolade

Tip: bereid je chia-of havermout pap de avond daarvoor 
alvast en zet een nachtje in de koelkast.

Meng 30 gram (glutenvrije) havermout of Superfoodies chia 
choco & vanilla ontbijtmix aan met plantaardige melk naar 
keuze. Laat even minimaal 10 minuutjes dik worden.
Blend ondertussen de overige ingrediënten (avocado, cacao 
poeder, banaan en plantaardige melk) in de blender of met de 
staafmixer tot een glad geheel. Roer vervolgens de havermout 
of chia pap door de mix of blend even kort mee. Giet in een 
leuk schaaltje en garneer het geheel met bijvoorbeeld geraspte 
pure chocolade. Ik raspte er wat rauwe Lovechock chocolade 
overheen, rauwe cacao is namelijk onverhit waardoor het de 
kracht van de cacao behoud en er heel veel mooie stofjes 
bewaard blijven. Garneer tevens met wat verse stukjes banaan 
en eventueel wat rauwe amandelen en bijenpollen (voor een 
extra powerboost). 

Let op ik ben een grote eter en lepel deze smoothie bowls zo uit, maar je kunt ook een de helft van de smoothie (koel) bewaren 

en als tussendoortje inzetten. De power needs zijn optioneel, maar ik vind het lekker mijn smoothie bowl uit te lepelen met wat 

extra toppings (dan valt het lekkerder en eet ik bewuster dan dat ik alles binnen no time door een rietje wegslurp).
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het kookeiland.Bekijk de aflevering op:

Fotografie: A
nnelies Verhelst
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het kookeiland.

ONZE EERSTE YOUTUBE KANAAL GAST:

ISABEL BOERDAM
Onstuitbaar. Haar foodblog en het boek ‘De Hippe Vegetariër’ waren nog maar het begin. Isabel Boerdam 
organiseerde dit jaar de Vegetarische Restaurantweek, met Lekker Vega als partner. Tijdens haar Nationale 
Week Zonder Vlees (5-11 maart) kon het publiek bij maar liefst bij 276 horecagelegenheden voordelig 
vegetarisch eten. De Nationale Week Zonder Vlees zelf is ook het initiatief van Isabel. Met een overweldigende 
energie weet ze mensen en bedrijven aan zich te binden.

‘Het idee van de week komt uit België. Daar organiseerde outsider Alexia Leysen 

uit het niets tijdens de vastenmaand de Dagen Zonder Vlees. Er deden bij de laatste 

versie 100.000 mensen aan mee. Het heeft er ongetwijfeld aan bijgedragen dat in 

België de vleesconsumptie de afgelopen vijf jaar het sterkst is gedaald van alle landen 

in Europa.’

Net als Alexia is Isabel een dochter uit een ondernemersgezin. Ze heeft met de 

paplepel ingegoten gekregen dat als je iets wilt bereiken, je het zelf zal moeten 

doen. Met deze houding heeft ze 53 bedrijven aan de Nationale Week zonder 

Vlees gebonden en in totaal 130.000 euro opgehaald. Het geld werd besteed een 

magazine, posters op treinstations, radiospots, en meer om de week onder de 

aandacht te brengen bij Nederland. Bedrijfskantines, supermarkten, koffiebars en 

pompstations hadden in deze week een extra aantrekkelijk vegetarisch aanbod. 

Ruim twintigduizend mensen schreven zich in om mee te doen met de Nationale 

Week Zonder Vlees.

‘ALS JE IETS WIL 
BEREIKEN 

MOET JE HET 
ZELF DOEN’

Isabel zoekt de breedte op. Vegetarische voeding is voor 

iedereen relevant. Zelf ziet ze de meeste beweging en kansen 

in het flexitarisme. ‘Mensen zijn best te bewegen om twee tot 

drie dagen in de week geen vlees eten. ‘Elke dag vlees eten niet 

meer van deze tijd.  De meeste bedrijven die ik benaderde 

zijn op de een of andere manier met duurzaamheid bezig. De 

Nationale Week Zonder Vlees sloot daar vaak goed bij aan.’

Voor supermarkten ziet Isabel een  centrale rol weggelegd 

in de beweging naar minder vlees. Er deden negen grote 

supermarkten mee aan de Week zonder Vlees. Van 

supermarkten verwacht Isabel dat ze meer vegetarische 

recepten en kortingsacties in hun magazines opnemen en dat 

dit gecommuniceerd wordt op een niveau dat gelijkwaardig is 

aan de promotie van vleesrecepten. 

Supermarkten kunnen mensen overhalen om eens een keer 

vleesloos te eten. Maar dan moet wel de eerste ervaring 

meteen goed zijn. Inmiddels hoeft dat helemaal geen probleem 

meer te zijn. Er zijn nu  zoveel goede vegetarische producten. 

Mensen moeten zelf ontdekken dat het makkelijk is. 

Voor volgend jaar hoopt Isabel op dubbel zoveel deelnemers 

aan de Week Zonder Vlees. ‘Ik hoop dat

de overheid ook geïnspireerd raakt en zich aansluit. Dan zou de 

hele week naar een nog hoger niveau getild kunnen worden.’ 

Het is duidelijk dat Isabel vol op koers is: ‘Als ik plotseling twee 

miljoen zou krijgen, zou ik precies hetzelfde doen, maar meer 

en groter, en vaker in het jaar een event. ‘

Bekijk de aflevering op:
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INGREDIËNTEN 
VOOR 2 PERSONEN
• 120 gram witte basmati rijst 
• 1 blikje (400 ml) kokosmelk 
• 1 broccoli 
• 1 grote zoete aardappel 
• 100 gram diepvries doperwten 
• 1 grote hand rauwe gepelde hazelnoten 
• 1 eetlepel Agave siroop 
• 1 handje verse peterselie, gewassen en fijn gehakt 

BEREIDINGSWIJZE 
Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius en laat de 
doperwten ontdooien.

Doe de rijst samen met de kokosmelk in een pannetje en 
breng aan de kook. Laat op laag vuur pruttelen totdat de 
rijst gaar is en de kokosmelk goed heeft opgenomen. Zet 
het vuur dan uit en laat de pan nog even met een deksel 
erop staan.

Was ondertussen de zoete aardappel en snij zonder te 
schillen in kleine blokjes. Meng met een beetje olijfolie 
en spreid uit over een bakblik met bakpapier. Rooster de 
zoete aardappel gedurende circa 15 minuten in de oven 
tot hij goudbruin kleurt en mooi zacht is.

Snij ondertussen de kruin van de broccoli in roosjes en 
snij de stelen in plakjes. Kook de broccoli en de stelen 
5 minuten in een pannetje met kokend water tot hij 
beetgaar is, laat daarna uitlekken in een zeef of vergiet.
Meng de hazelnoten met een eetlepel Agave Siroop 
en leg deze op het bakblik naast de zoete aardappel. 
Rooster nog circa 5 minuten mee totdat de hazelnoten 
goudbruin en gekarameliseerd zijn.

Verdeel nu de kokosrijst over twee borden, verdeel hier 
de broccoli, de doperwten en de zoete aardappel over. 
Garneer met verse peterselie en hazelnoten, en serveer 
direct.

#IsabelBoerdam36  |  LENTE 2018

het kookeiland.Bekijk de aflevering op:
COCOS RIJST MET GEGRILDE ZOETE AARDAPPEL,

 broccoli, doperwten en gekarameliseerde hazelnoten

Bekijk de aflevering op:

Fotografie: A
nnelies Verhelst
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het kookeiland.
ONZE EERSTE YOUTUBE KANAAL GASTEN:

CILLA EN TOM
Van green beauty tot (kracht)sport en van plantaardige recepten tot vegan-friendly hotspots. Cilla is overal in 
thuis en publiceert haar ervaringen op haar website SquatCilla.nl. Met haar partner Tom doet ze alles voor een 
iets mooiere wereld. ‘Maar uiteraard zónder het geijkte geitenwollensokkengeblaat. Ik ben geen keukenprinses, 
ik rommel maar wat en pas recepten aan.’  Een losse stijl die evengoed tot heerlijke recepten leidt, zoals het 
HEALTHY VEGAN GYROS MET PITA’S  recept op pagina 30. 

‘Koken is leuk als je tijd hebt. Als we geen tijd hebben is een simpele bonenschotel 

met rijst en groenten ook goed. Zolang het maar wel voedzaam is!’. Dat laat onverlet 

dat Tom steeds zoekt naar nieuwe en spannende ingrediënten. ‘Als veganist laat je in 

eerste instantie de nodige ingrediënten staan. Maar tegelijk open je ogen voor nieuwe 

mogelijkheden. Voor mij is het de sport om zo min mogelijk afval te creëren en  te koken 

met ingrediënten waar In Nederland niemand mee kookt. Bijvoorbeeld bananenschillen. 

Die gooien we normaal gesproken weg, maar juist in de schil zitten heel veel vitaminen 

en voedingsstoffen. Het blijkt dat je er door het te marineren en grillen een uitstekende 

bacon van kan maken. Hetzelfde geldt voor het hulsje van de koffieboon. Dat wordt nu 

in het productieproces weggegooid, maar je kunt er goede specerijen van maken.‘ 

Het ontwikkelen van vegan recepten is belangrijk, maar eigenlijk gaat het om de volledige 

vegan lifestyle. Cilla heeft communicatie- en informatiewetenschappen gestudeerd, 

schreef voor Women’s Health en publiceert op haar eigen website over ‘foodporn’. Tom 

was artdirector. Tot ze beiden besloten al hun andere werkzaamheden opzij te zetten en 

zich volledig te richten op hun idealen: de vegan-lifestyle. 

DOE WAT NIEMAND 
DOET: BACON VAN 

BANANENSCHIL
Samen hebben ze VeganAnimal.nl uit de grond gestampt: een 

webwinkel met een duurzame vegan kledinglijn. Daarnaast zijn 

ze beiden food coaches en helpen ze mensen richting een 

plantaardig(er) eetpatroon met voedingsschema’s op maat.

Tom: ‘Het gaat om de driehoek dier, gezondheid en milieu: alles 

grijpt hier in elkaar. Een positieve ontwikkeling op één van deze 

aspecten heeft meteen ook  positieve gevolgen voor de andere 

twee aspecten.’ En er staat veel te gebeuren. ‘De toekomst van 

het veganisme ligt in de technologie. Er zijn nu zeven miljard 

mensen op aarde, straks tien miljard. Veganisme komt zo 

vanzelf in beeld. Voor bijna alle soorten vlees bestaan inmiddels 

veganistische vervangers, behalve biefstuk. Maar ook aan dat 

laatste werkt de Vegetarische Slager nu.’

Op het Youtubekanaal VeganAnimal posten Cilla en Tom de 

verslagen van hun vegan lifestyle. Tom:’ De negatieve reacties 

leveren de mooiste gesprekken op. De discussie met een 

varkensstallenproducten leverde uiteindelijk toch een vorm van 

wederzijds begrip op. 

Uiteindelijk is er wel een gemeenschappelijke gedeeld idee. 

Iedereen is tegen onrecht. Geef informatie, want het is vooral de 

onwetendheid die ons scheidt.’

Informatie is dé sleutel tot verandering. Ook om jezelf 

gemotiveerd te houden. Cilla: ‘Kijk documentaires, hou jezelf op 

de hoogte, blijf weten waar je het voor doet.’

Tom: ‘De volgend stap al in gang gezet. Op internet is inmiddels 

zoveel informatie te vinden waar het bedrijfsleven geen 

zeggenschap meer over heeft. Het groeit alleen maar verder en 

over enige tijd vinden we de alternatieve versie normaal. De 

mediamonopolies vormden een grote blokkade. 

Het lijkt soms wel de Noord Koreaanse staats TV. Dat is niet 

persé uit kwaadwillendheid. Iedereen is onderdeel van de 

vleesindustrie. Iedereen wil geloven dat wat hij doet goed is 

en verdedigt daarom in eerste instantie zijn oude gewoontes. 

Maar die tijd is voorbij. Kom uit je comfort zone. ‘Het is lekker 

makkelijk en comfortabel, maar er groeit daar niets nieuws’.

Bekijk de aflevering op:Fotografie: A
nnelies Verhelst



INGREDIENTEN 
(VOOR 2 BROODJES PER PERSOON):
4 VOLKOREN PITA’S
• 300 gram oesterzwammen, uit elkaar geplukt in reepjes
• 200 gram kikkererwten uit blik, gespoeld en uitgelekt
• Halve komkommer, in blokjes
• 1 kleine rode ui, in ringen
• 10 cherrytomaten, in partjes
• Lekkere sla naar keuze (sla melange is altijd goed)

VOOR DE KNOFLOOKSAUS:
• 150 ml. ongezoete sojayoghurt
• 3 tenen knoflook
• Snuf peper naar smaak
• Gedroogde dille, peterselie en bieslook naar smaak
• 2 el citroensap 

VOOR DE MARINADE:
• 2 el. witte misopasta
• 1 el. gyroskruiden
• 1 tl. gerookte paprikapoeder
• 1 el. sojasaus
• 1 el. balsamico
• Optioneel: 2 tl. vegan worchestersauce

BEREIDINGSWIJZE
Marineer eerst de oesterzwammen. Doe alle ingredienten 
van de marinade in een kommetje en roer goed door. Smeer 
hiermee de oesterzwamreepjes in en kneed met je vingers 
door, zodat alle kruiden en smaken er lekker intrekken. Zet 
dit een half uurtje in de koelkast.

Grill vervolgens de kikkererwten met kruiden naar smaak 
(wij gebruikten peper, paprika poeder en kaneel) voor 30 
minuten op 200 graden en schep deze elke 10 minuten even 
om. Klaar? Zet de oven dan uit, maar laat de bakplaat in de 
oven zodat de kikkererwten warm blijven.

Maak nu de knoflooksaus: pers de tenen knoflook uit in een 
kommetje en voeg de sojayoghurt, peper, dille en citroen toe. 
Roer goed door en zet in de koelkast.
Na een half uurtje bak je de gemarineerde oesterzwammen, 
samen met de rode ui in een koekenpan met wat water. Let 
op: je hebt geen olie nodig! Blijf omscheppen tot de reepjes 
bruin worden. Zet het vuur uit en doe een deksel op de pan, 
zodat het warm blijft. Snij de pita’s open en grill even in de 
broodrooster tot ze goudbruin zijn. Vul de broodjes tot slot 
met de sla, vegan gyros, tomaat, crunchy kikkererwten en top 
af met een klodder knoflooksaus.

Link: http://squatcilla.nl/vegan-gyros-makkelijk-recept-gezond/ 
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het kookeiland.Bekijk de aflevering op:
TOM ZWARTS & CILLA ZWARTS-VOOGD,

 healthy vegan gyros met pita’s

Bekijk de aflevering op:

Fotografie: A
nnelies Verhelst
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INGREDIENTEN 
VOOR 2 PERSONEN
HUMMUS
• ½ rode biet
• 1 sjalot
• 1 teen knoflook, gepeld
• 200 g kikkererwten, uit blik of zelf gekookt
• 2 eetl. witte tahin (sesampasta) sap van ½ limoen
• versgemalen himalayazout en zwarte peper naar smaak

SALADE
• 12 korenaarasperges of aspergetips
• 1 avocado
• 1 rode biet
• 1 gele biet
• 1 chioggiabiet
• 2 eetl. dressing (meng 1½ eetl. olijfolie, ½ eetl. 

frambozenazijn, peper en himalayazout)
• 200 g gemengde slablaadjes
• 2 eetl. rawmazan (blend in een keukenmachine 

2 eetl. pijn-boompitten, 1 theel. kurkuma, 1 theel. 
edelgistvlokken,  ½ theel. himalayazout en een snufje 
peper)

BEREIDINGSWIJZE 
Schil en rasp de biet. Pel het sjalotje  en snijd samen met 
de knoflook fijn. Mix kikkererwten, rode biet, witte tahin, 
sjalot, knoflook en het limoensap in een keukenmachine. 
Voeg himalayazout en zwarte peper naar smaak toe. Doe de 
hummus in een luchtdicht afsluitbaar potje en bewaar in de 
koelkast. 
 
Blancheer de asperges gedurende twee minuten. 
Pel en halveer de avocado, verwijder de pit en snijd het 
vruchtvlees in  dunne plakjes. Schil de bietjes en snijd ze met 
de mandoline of met de hand in ronde plakjes. Meng de 
dressing door de slablaadjes en verdeel over twee borden. 
Leg op elk bord de helft van de plakjes avocado, de plakjes 
biet en de zes  asperges. Garneer met rawmazan en 
eventueel eetbare viooltjes.  Serveer de bietenhummus er in 
aparte bakjes bij.

Uit: Vegan Delight, Saskia Roeda42  |  LENTE 2018

REGENBOOGSALADE,
 met paarse hummus

GOED GEVULDE
groente fritatta 
INGREDIENTEN
VOOR TWEE PERSONEN als diner, voor vier personen 
als ontbijt of lunch. BEREIDINGSTIJD: 35 MINUTEN
• Milde olijfolie 
• 6 eieren 
• 2 sjalotten
• 1 teentje knoflook 

400 gram groenten (1 zoete aardappel, 100 gram 
broccoli, 50 gram doperwten, 100 gram spinazie)

• 50 gram feta
• Zout en peper

BEREIDINGSWIJZE 
Snijd de zoete aardappel in dunne plakken (halve cm) 
en de broccoli in roosjes. Bak samen in een scheutje 
olijfolie tot bijna gaar.  Snijd de ui en knoflook fijn en 
doe deze samen met de doperwten en spinazie bij de 
groenten. Breng alles op smaak met zout en peper. Kluts 
ondertussen de eitjes en breng op smaak met zout en 
peper.  Giet over de groenten en zet een deksel op de 
pan voor ongeveer 15-20 minuten, of tot het ei volledig 
gestold is. Geen pan met deksel? Maak er eentje van 
aluminium folie of als de pan een ovenvaste handvat 
heeft, kun je de pan in een voorverwarmde oven van 180 
graden zetten. 

RECEPT
Een recept waar geen dier aan te pas komt en dus 
volledig veganistisch is. Heel lastig is het niet, maar net 
als vegetarisch eten is het even wennen en vooral 
omschakelen. Toch iets dierlijks erbij? Serveer een 
hardgekookt eitje erbij. Snijd door de helft, dat eet 
makkelijker. 

Dit recept is geschreven door Ianna Niemeijer en  is 
onderdeel van ‘30 dagen Lekker Vega budget’. Deze online 
challenge komt binnenkort uit. 

SIMPELE SPINAZIE
kokos curry 
INGREDIENTEN
VOOR TWEE PERSONEN.
BEREIDINGSTIJD: 25 MINUTEN
• Milde olijfolie
• 150 gram rijst
• 1 sjalot
• 1 teentje knoflook
• 1 tomaat
• 2 el garam masala (kruidenmix)
• 400 gram spinazie
• 250 ml kokosmelk

BEREIDINGSWIJZE 
Kook de rijst zoals vermeld op de verpakking.  Snijd 
ondertussen de sjalot fijn, de knoflook mag door de pers 
en de tomaat in blokjes.  Zet een koekenpan op het vuur 
met een scheutje olie en bk hierin de ui en knoflook. 
Voeg na een paar minuten de kruiden toe, bak een paar 
minuten mee en blus af met de kokosmelk. Laat voor 
een paar minuten pruttelen.  Zodra de rijst klaar is, voeg 
je de spinazie toe aan de kokosmelk tot het geslonken is. 
Serveer gelijk met de rijst.

Dit recept is geschreven door Ianna Niemeijer en  is 
onderdeel van ‘30 dagen Lekker Vega budget’. Deze online 
challenge komt binnenkort uit.

het kookeiland.
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Wist je dat raapstelen het jonge loof zijn van meiknolletjes? 
Deze heerlijk knapperige bladgroente heeft een lichtpittige 
smaak en past ideaal in een frisse salade. 

• Het gebruikte kruid in dit recept is kervel. Naast een 
salade komt kervel ook goed tot zijn recht in een soep 
of kruidenboter.

• In kervel zit veel vitamine C en ijzer en het smaakt licht 
naar anijs. In het vroege voorjaar kun je kervel zaaien in 
je tuin of op je balkon.

INGREDIENTEN 
VOOR 1 PERSOON
• rijst, volkoren, 40 gram
•  citroen, ¼
• olijfolie, ½ eetlepel
• kwark, 50 gram
• kervel, vers gehakt (houd minstens dubbele 

hoeveelheid van gedroogde aan) of gedroogd, 1 grote 
eetlepel

• appeldiksap, een scheutje
• peper en zout naar smaak
• pijnboompitten, een handjevol
• raapstelen, 100 gram
• venkel, 50 gram
• grapefruit, een halve

BEREIDINGSWIJZE 
Kook de rijst 30 minuten (indien je niet nog een kliekje 
had van gisteren). Pers ondertussen het sap uit de citroen. 
Meng olijfolie, kwark, kervel, citroensap, appeldiksap, peper 
en zout door elkaar en zet in de koelkast. Rooster de 
pijnboompitten in een droge pan. Was de raapstelen en 
snijd ze in stukjes. Snijd de venkel in flinterdunne schijfjes. 
Haal de partjes grapefruit uit elkaar. Meng alle ingrediënten 
behalve de pijnboompitten door elkaar tot een salade 
met de helft van de kwark. Bestrooi de salade met de 
pijnboompitjes. 
 
De rest van de kwark serveer je in een kommetje erbij. 
Ook lekker als smeersel op een sneetje geroosterd brood 
bij de salade. Laat het smaken!

Bron: Daniëlle Bongers www.eetecht.nl
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RAAPSTELENSALADE,
 met grapefruit 

ROMIGE
pastinaaksoep 
Deze verrukkelijke, romige groentesoep van pastinaak en 
oregano is glutenvrij en voor wie wil 100% plantaardig. 
Pastinaak is allang geen ‘vergeten groente’ meer. Je kunt ‘m 
volop in de supermarkt krijgen in deze tijd van het jaar. Een 
heerlijke vegetarische soep met een luxe tintje. 
 
Foodinspirator Jacinta: “Een makkelijk te maken soepje voor 
feestelijke gelegenheden of gewoon doordeweeks.”

INGREDIENTEN
VOOR 2 PERSONEN
BEREIDINGSTIJD: TOT 20 MINUTEN
• 1 ui
• scheutje olijfolie
• 1 dessertlepel oregano
• 3 pastinaken
• 500 ml water
• 1 kleine aardappel
• 1 blokje groentenbouillon
• 2 el crème fraîche of een flinke scheut sojaroom
• vega spekblokjes of -reepjes

BEREIDINGSWIJZE 
Hak de ui fijn en fruit samen met de olijfolie en de 
oregano op zacht vuur met deksel op de pan. Schil 
ondertussen de pastinaak, snijd in blokjes en voeg toe aan 
het uienmengsel. Laat nog een paar minuten fruiten. Schil 
de aardappel, snijd deze ook in blokjes en voeg samen met 
het blokje bouillon en het water bij de pastinaak. Laat nog 
10 minuten zachtjes koken. Voeg de room toe en pureer in 
de blender of met de staafmixer. Bak de vegaspek kort in 
de koekenpan, strooi over de soep en serveer meteen.

Recept: Jacinta Bokma

WORTELKOEKJES
met feta 
INGREDIENTEN
VOOR TWEE PERSONEN.
BEREIDINGSTIJD: 25 MINUTEN
• 300 gram wortel, geraspt
• 1 sjalotje, fijngesneden
• 1 tl gemalen koriander 
• 1 tl gemalen komijn
• 7 gram verse koriander, grof gehakt 
• 3 el bloem 
• 1 kleine ei
• 50 gram feta, verkruimeld
• peper en zout
• olijfolie, om in te bakken

BEREIDINGSWIJZE 
Meng alle ingrediënten voor de wortelkoekjes in een 
ruime kom, roer goed door en breng op smaak met zout 
en peper.  Zet een ruime pan op het vuur, met daarin een 
scheutje olijfolie.  Maak ‘koekjes’ van het wortelmengsel 
met je handen, of schep twee lepels ‘beslag’ in de pan en 
druk iets samen en plat.  Bak de wortelkoekjes voor 5 
minuten aan elke kant of tot goudbruin en gaar. Keer ze 
niet te vaak om, dan vallen ze sneller uit elkaar. Je kunt ze 
daarna in de oven warm houden en ondertussen de rest 
van de koekjes en de salade maken.

Recept
Deze wortelkoekjes zijn een heerlijk licht gerecht, perfect voor 

na het sporten of wanneer je niet zoveel trek hebt. Lekker met 

een frisse salade. Voor de grotere trek, bak er wat groenten of 

zoete aardappel frieten bij (1e recept). Heb je een bos wortel-

en gekocht? Rasp alle wortels in een keer en bewaar de rest, 

dan kun je die gemakkelijk verwerken in een soep, salade, stoof-

schotel of roerbak gerecht.

Dit recept is geschreven door Ianna Niemeijer en  is 
onderdeel van ‘30 dagen Lekker Vega budget’. Deze online 
challenge komt binnenkort uit.

het kookeiland.
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KEURMERK.
keurmerkproducten.

MAGGI
Jus Naturel    
Jus Tuinkruiden   
Jus Pot Naturel vegan
Jus Stamppot   
Jus Uitjes vegan    
Doseerjus   

ALDI
Hete Ketel Bospaddestoelensoep vegan

HAK
Rotischotel   

SAMHOUD 
Tomatenburger

MORA
Tostini tomaat

STRUIK
Maaltijdsoep chinese tomaat   
Maaltijdsoep romige tomaat     
Maaltijdsoep champignonsoep   

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!

eerste hulp bij etiketten.

Tortilla’s die geschikt zijn voor vegetariërs? Er zijn geen niet-vegetarische 
tortilla’s en zolang het V-keurmerk niet op de verpakking staat, is 
het ook een nietszeggende claim. Als het aan de Europese Unie ligt, 
gaat daar binnen een paar jaar verandering in komen. Dan komt er 
een wettelijke basis voor de begrippen vegetarisch en veganistisch, 
gebaseerd op de eisen van het V-keurmerk.

Van kaas, snoep, soep en sauzen wil ik altijd wel graag weten of het 
geschikt is voor vegetariërs. Maar soms kom je de claim ook tegen op 
producten waarvan je denkt: ‘huh, kan dat dan ook NIET vegetarisch 
zijn?’ Zoals deze Jumbo tortilla’s. Ik bekijk de ingrediënten op de 
achterkant en ik bekijk  verpakkingen van andere merken, maar wordt 
daar niet veel wijzer van. Ik bel de consumentenservice. Die staan me 
vriendelijk te woord, maar kunnen ook niet bedenken wat de claim 
hier doet en niet-vegetarische tortilla’s hebben ze inderdaad niet in 
het assortiment. Kortom, een gevalletje non-informatie.

zonder een V-keurmerk op de 
verpakking, is er geen garantie
Fabrikanten mogen voor een groot deel zelf bepalen wat ze op hun 
verpakking zetten aan aanprijzingen. Denk aan ‘lekker’, ‘home-made’ 
en ‘volgens authentiek recept’. Helaas valt ‘vegetarisch’ ook in dit rijtje, 
zolang het maar niet overduidelijk misleiding is. Maar zonder een 
V-keurmerk op de verpakking, is er geen garantie. Je weet nooit wat 
de fabrikant verstaat onder vegetarisch en of dat hetzelfde is als wat 
jij eronder verstaat. 

Tortilla’s

TEKST: SYTSKE DE WAART

Bronnen:

www.foodlog.nl/artikel/eu-gaat-veganistisch-en-vegetarisch-

definieren

Verwarrend, vindt ook de Europese Unie. Al in 
2011 is er een wet aangenomen (EU Verordening 
1169/2011) waarin staat dat er regels moeten 
komen als je op je product zet dat het geschikt 
is voor vegetariërs en veganisten. Als basis 
worden de eisen van het V-keurmerk genomen. 
Het product mag dus niet alleen geen vlees, vis, 
runderbouillon en reuzel bevatten, maar ook de 
meer verstopte ingrediënten en proceshulpstoffen 
moeten vegetarisch zijn: de E-nummers op basis 
van slachtvet en stremsel voor kaas, om er maar 
eens een paar te noemen. 

De claim op de tortilla, hoewel onzinnig, krijgt dan 
een wettelijke basis. Waarschijnlijk gaan we daar 
in 2019 wat van merken. Overigens, saillant detail: 
Jumbo geeft op de verpakking vier recepten voor 
de vulling van de tortilla: twee met kipfilet, eentje 
met gehakt en een met rundvlees. Maar wel fijn 
dat de tortilla vegetarisch is! Misschien een ideetje, 
Jumbo, om ook een vegetarisch alternatief te 
geven?
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KIJK. 
PROEF.
ERVAAR. 
DOE.
NL SPOTS
FAVORIETE
BESTEMMINGEN

BOEKEN
HISTORIE

volgens Anat

Bekijk de aflevering op:
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NL SPOTS
volgens Anat 

Het allerliefst gaan mijn man en ik naar 

ons favoriete sushi restaurant YUGO in 

Haren (1). Sushi is gemakkelijk vegan te 

eten en je eet dan zó smakelijk en lekker. 

Heerlijk. 

Ook zijn wij dol op The Dutch 

Weedburger, een burger gemaakt van 

onder andere zeewier. Deze is ontwikkeld 

door Lissette Kreischer. De burger is 

op veel plekken in Nederland te krijgen, 

bijvoorbeeld in THE DUTCH WEED 

BURGER JOINT in Amsterdam (2). 

Het is gemakkelijk om in restaurants 

vegan te eten, ook als er geen 

veganistische gerechten op de menukaart 

staan. We vragen vaak of de kok iets 

wil maken. Mensen denken dan dat een 

gerecht niet meer lekker is maar dat is 

een misverstand. Als je aangeeft wat je 

wel en niet graag eet, zijn de koks eigenlijk 

altijd bereid om mee te werken en heb je 

zó een heerlijke maaltijd op je bord. We 

vragen ook altijd of er sojamelk is voor 

de koffie en gaan hierover in gesprek als 

het er niet is. Het is al meerdere keren 

voorgekomen dat het wordt opgepakt en 

wordt meegenomen in het aanbod. Dat is 

natuurlijk fantastisch! 

Horecagelegenheden zijn over het 

algemeen goed in staat én bereid om 

mee te denken. Ik houd ook van luxer 

uit eten gaan, bijvoorbeeld bij ONDER 

DE LINDEN in Aduard, een restaurant 

met een Michelinster (3). Hier is het 

plantaardige menu zo ontzettend lekker 

dat ik regelmatig jaloerse tafelgasten 

heb gehad, die spijt hadden dat ze niet 

hetzelfde hadden besteld. Als we in een 

vreemde stad zijn en niet weten waar we 

goed terecht kunnen ga ik het liefst voor 

de Indiase of Thaise keuken. Hier kun je 

als vegan altijd terecht. 

In Groningen ga ik graag naar de Thais 

THAI YASMINE (4). De opmars van 

leuke vegan tentjes door Nederland (en 

Europa) maakt dat je tegenwoordig op veel 

plekken terecht kunt voor iets lekkers. Ik 

vind dat een geweldig teken: ik denk dat 

plantaardige voeding in de toekomst een 

steeds grotere rol zal krijgen. 

 

Ergens een hapje eten is één van mijn favoriete vrijetijdsbestedingen. Ik vind het 
heerlijk om me te laten verwennen en te genieten van goed eten. Ik wil mijn 
klanten ook deze ervaring geven.

MIJN FAVORIETE 
PLEKKEN OM 
TE ETEN

#02.

#03.

#04.

#01.

Soms wordt het 
aanbod door 
mijn suggesties 
verbeterd.

toetje.FOTO'S ANAT: GEKE MINNEMA
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REISBESTEMMINGEN Mijn droom is om naar Afest te gaan, 

een groot exclusief tantrafeest waar drie 

dagen lang de meest excentrieke mensen 

komen. Daar kom je alleen op uitnodiging 

binnen. Dat lijkt me heel gaaf om mee te 

maken. Als we op Ibiza zijn, komen we 

meerdere keren per week bij Ecocentro, 

een biologisch tentje met een prachtige 

binnentuin, verse fruitsappen en de 

meest heerlijke vegan gerechten. Op 

Ibiza wonen (en komen) zoveel bewuste 

mensen die vegan of vegetarisch eten, je 

wordt nergens vreemd aangekeken als je 

ernaar vraagt in de horeca. 

Wij hebben dan ook behoorlijk wat 

favoriete plekjes op dit eiland. IBIZA is  

een minisamenleving zoals ik de wereld 

graag zou zien. Er is veel aandacht voor 

duurzaamheid en de inwoners zien Ibiza 

als een soort entiteit en niet als een plat 

stuk land zonder gevoel. Het samenleven 

met de natuur, en met het eiland als een 

energie die zorg vraagt en geeft, vind ik 

prachtig. 

Wij proberen dit mee te nemen naar onze 

eigen plek in Drenthe. Daarnaast vind ik 

Ibiza qua omvang een fijn eiland. Alles is 

goed te bereiken met de auto maar je bent 

nooit urenlang onderweg. 

Overigens maak ik ook graag uitstapjes 

naar PRAAG en BERLIJN. Hier heb ik 

tevens favoriete plekjes waar ik graag 

kom. Het liefst zou ik meerdere malen 

per jaar op vakantie gaan maar helaas 

laat onze drukke leven met eigen zaak, 

boerderij en kinderen dat niet toe. 

Daarom proberen we af en toe een 

weekendje weg te gaan met onze camper 

waar we graag even mee op pad gaan. 

Mijn favoriete

‘Ibiza is een mini-
samenleving zoals ik 
de wereld graag zou 
zien. Het samenleven 
met de natuur met het 
eiland als een energie 
die zorgt vraagt en 
geeft.’

toetje.

We komen daar vooral om te relaxen, wandelen bij de Es Vedra (een magische 
rots voor de kust van Ibiza), wat rondrijden en lekker te eten. Genieten van de 
natuur, de energie, de zonsondergang. We hebben daar gelogeerd in een volledig 
ecologisch verblijf, compleet met buitenkeuken en composttoilet. De tentjes 
waar we graag heen gaan zitten meestal vol locals, zo weet je dat het eten echt 
goed is. De mensen op Ibiza zijn heel divers, er zijn veel hippies en spiritueel 
ingestelde mensen maar we hebben ook het gebied verkend wat bekend staat 
om het nachtleven en daar zijn de mensen weer anders. Ik denk dat ik dat vooral 
leuk vind aan Ibiza: de vele ogenschijnlijke tegenstellingen. 

MIJN FAVORIETE 
BESTEMMINGEN

Mijn favoriete vakantiebestemming is IBIZA. Ik vind dit een ontzettend fijn eiland. 
Het heeft alles wat je kunt wensen: een goed klimaat, een ontspannen vibe, 
prachtige natuur en natuurlijk heerlijke eetgelegenheden. Ibiza staat bekend als 
een hippie eiland maar heeft toch alle voorzieningen die bij de 21e eeuw horen. 
Een ideale combinatie. 

FOTO'S ANAT: GEKE MINNEMA
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THE MEDIUM IS 
THE MESSAGE

TEKST: DIRK-JAN VERDONK

Waaraan is de onmiskenbare toename – en mainstreaming – van veganisme 
tegenwoordig te danken? Ongetwijfeld voor een belangrijk deel door de opkomst 
van sociale media. 

Tot in de jaren 1990 was het verspreiden van 
vegetarische ideeën weinig laagdrempelig. Binnen je 
eigen kennissenkring kon je er spreekbuis van zijn – maar 
dat kon zijn sociale prijs hebben. Wilde je een breder 
publiek bereiken, dan was je al snel aangewezen op 
het drukken (en later stencilen, kopiëren en printen) 
van brochures, pamfletten en folders. Of van het 
uitbrengen van tijdschriften en boeken. Niet iets dat je 
op een achternamiddag doet. Bovendien: je moest dat 
drukwerk ook nog een lezerspubliek laten bereiken, 
een verre van makkelijke opgave. Verder zat er niet veel 
meer op dan proberen persaandacht te krijgen. Van de 
krant of (vanaf respectievelijk de jaren 1920 en 1950) 
van radio en televisie. Dat was evenmin een sinecure. 
Gevolg: niet-vegetariërs kwamen doorgaans slechts zeer 
sporadisch positief met vegetarisme in aanraking. Om 
over veganisme nog maar te zwijgen. 

WEBSITES
De intrede van internet brengt daar verandering in, zij 
het aanvankelijk slechts aarzelend. Rond het jaar 2000 
hoef je geen computernerd meer te zijn om een website 
te kunnen maken. Dat biedt iedereen een mogelijk 
platform vegetarische ideeën te delen met de wereld. 
Maar ook al heb je goede content – lekkere recepten 
bijvoorbeeld, of interessante blogs – het is nog niet zo 
makkelijk bezoekers naar je website te lokken.

SOCIAL MEDIA
Door de opkomst van sociale media wordt het steeds 
makkelijker mensen te bereiken. Hyves is in Nederland 
het eerste grote netwerk waarmee je berichten 
makkelijk kunt verspreiden. Gestart in 2004, beleeft 
het al snel gouden jaren - tot het begin jaren 2010 
ineenstort. Andere kanalen zijn dan al opgekomen, met 
name Facebook (2004), Youtube (2005), Twitter (2006), 
Pinterest (2010) en Instagram (ook 2010).

De groezelige afbeeldingen van 
bonenschotels hebben plaatsgemaakt 
voor voedselfoto’s waaraan je je 
kunt verlekkeren en verlustigen
Ze maken het niet alleen eenvoudig mensen te bereiken, 
ze veranderen ook de aard van de communicatie. Tekst 
wordt korter. Video populairder. Blogs worden vlogs. 
Vega wordt minder een principieel standpunt, meer 
een lifestyle. Veganisme wint terrein op vegetarisme. 
De groezelige afbeeldingen van bonenschotels uit 
de kookboeken van de jaren 1970 en 1980, hebben 
plaatsgemaakt voor eindeloze stromen van met de 
smartphone bewerkte voedselfoto’s op Instagram 
waaraan je je kunt verlekkeren en verlustigen: 
#veganfoodporn. Online succes vertaalt zich vervolgens 
weer offline in boeken, zoals bijvoorbeeld in het geval 
van De groene meisjes en Lisa goes vegan. Bovendien 
nodigen de kanalen uit te communiceren met 
gelijkgestemden waar ook ter wereld. 

VAN KRUISBESTUIVING TOT CROWD FUNDING
Kruisbestuiving tussen mensen met veel volgers – 
influencers – van over de hele wereld zorgt zo voor een 
accelaratie in de toename van mensen die positief en 
steeds vaker aan vega worden blootgesteld. Ook voor 
horeca is dat interessant. Het succes van vega-eettentjes 
wordt meer en meer ervan afhankelijk of op social media 
een buzz ontstaat. Maar ook gelegenheden die niet vega 
zijn, spelen in op een groeiend klantenpotentieel door 
fraai gefotografeerde veganistische opties via Instagram 
en Pinterest uit te (laten) venten. Zo wordt vegan steeds 
meer mainstream. En in een enkel geval is het ontstaan 
van een veganistisch restaurant zelfs te danken aan social 
media: het Amsterdamse restaurant Dophert kon in 
2014 haar deuren openen dankzij online crowd funding.  

historie.
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boeken. vega  PLEIDOOI
ELK KWARTAAL BESPREKEN WE HIER OPZIENBARENDE 

EN VERNIEUWENDE BOEKEN. 

GEZOND VEGETARISCH KOKEN VOOR KIDS, 

NICOLA GRAIMES.
 

Omdat er nog steeds te weinig leuke en lekkere vegetarische 

kookboeken zijn voor kinderen was de eerste reactie: ‘Yes, 

wat een leuk boek.’ En het boek ziet er ook mooi uit. Er staan 

meer dan 100 recepten in voor ontbijt, lunchpakket, snacks 

voor na school, snelle doordeweekse maaltijden, ontspannen 

weekendgerechten en heerlijke zoete traktaties.

Er wordt heel veel uitgelegd en achtergrond informatie gegeven 

wat het een interessant boek maakt. Er staan prachtige fotos in en 

de verschillende lettertypes maken het tot een vrolijk geheel. Wel 

bevat de rubriek Kids Koken  geen foto’s of plaatjes, maar vooral 

veel tekst. De recepten zijn soms verrassend, zoals de kaas-

appelscones, kaas-bloemkooltoast, pastei in een mok en ramen 

met roze eieren.

Ik zou het boek aanraden voor mensen die op zoek zijn naar iets 

nieuws of meer keus willen in vegetarische gerechten en zeker 

ook voor mensen met kinderen en natuurlijk de vegakids zelf.

ISBN 9789048314645 Veltman Uitgevers, €15,00

VEGETARISCH KOKEN VOOR BABY’S EN PEUTERS, 

SHARON VAN WIERDEN.

Het is bijzondere aan dit boekje is  dat Sharon aangeeft dat het het 

mooist is om ook voor de allerkleinsten met seizoensgroenten 

te werken en de kleintjes al veel smaakjes en structuren te 

laten proeven. Voor mensen bij wie dit allemaal nog nieuw of 

onwennig is geeft dit boekje een leuk overzicht over wat je je 

kleine te eten  kunt geven. 

Het boekje heeft een onderverdeling in Fruithapjes, Groente-

hapjes, Pap en ander lekkers, Een echte maaltijd, Op en rond de 

boterham en Lekker zelf doen.

Er wordt bij de 60 recepten duidelijk aangegeven of het vanaf 

zes maanden al geschikt  is of vanaf negen maanden of pas na 

een jaar. Zodra je kind met het gezin mee kan eten heb je een 

boekje als dit natuurlijk minder hard nodig. Persoonlijk realiseer 

ik me door dit boekje dat ik meer met kruiden kan doen,  dus 

ook ik heb er nog iets van geleerd!

ISBN 9789089897312 Uitgeverij TERRA, €12,99

TEKST: SASKIA VAN TROTSENBURG,

 FLORIS DE GRAAD



Een Mezze begint met Maza 
Kijk voor meer lekkere recepten op www.maza.nl. 

Op www.facebook.com/MasMasMaza kom je alles over ons en onze 
hoemoes te weten. Onze producten vind je o.a. bij: 


