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positive
choices
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.

VEGETARISCHE KROEPOEK

JAKARTA

NPrioebeuerwnu!

DAT SMAAKT NAAR MEER?

WORD ABONNEE!
Een abonnement op Lekker
Vegetarisch kost slechts
€ 19,50 per jaar.
Geef je op via www.vegetariers.nl

Nog beter: steun het werk van de Vegetariersbond
en wordt donateur voor € 35,00 per jaar.
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Nieuwe donateurs helpen we graag op weg in de
vegetarische keuken. Je kunt meteen aan de slag!
ALS WELKOMSTGESCHENK ONTVANG JE:
Een Lekker Vega keukenschort + Startersbrochure Tasttoe + Vegatopia het kookboek

Of ontvang het kookboek Honger! van Mme ZsaZsa
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De Vegetariërsbond zet zich al meer
dan 124 jaar met hart en ziel in voor een
gezonde vegetarische voedingswijze.

ONS DOEL: IN 2040
IS IN NEDERLAND DE
VLEESCONSUMPTIE
MET DE HELFT
VERMINDERD.
Mede door de inspanningen van de Vegetariërsbond is het
aantal vegetariërs en vooral vleesminderaars de afgelopen jaren
flink gestegen Honderdduizenden mensen hebben we op weg
geholpen in de vegetarische keuken. 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 V-label. Hiermee zie je in één oogopslag dat een product
gegarandeerd vegetarisch is. Met jouw steun bouwen we aan
een mooiere wereld!

VASTE LEDENKORTING:
• 10% korting bij ecomarkt.nl.
7000 biologische producten op voorraad.
• 10% korting bij 50 restaurants en cateraars
• 5% korting. Dit tikt aan voor echte fans van
de Vegetarische Slager.
• 5% korting Webwinkel www.aveso.eu
Kleding, accessoires en gadgets. Talloze merken,
puur plantaardig.

VOEDINGSSCAN
Krijg ik voldoende voedingsstoffen binnen?
Het is een vraag die bijna iedereen zich tegenwoordig stelt.
Leden van de Vegetariërsbond kunnen exclusief een voedingsscan laten doen door onze eigen voedingskundige Sytske de
Waart.

Welsckohemnkst-:
geLekker Vega
keukenschort

colofon.
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voorwoord.
Welkom in de keuken van het
Midden Oosten. We besteden
in dit nummer van Lekker Vega
aandacht aan een regio die
schijnbaar niet zoveel op heeft
met vegetarische voeding, maar
ons toch vooruit helpt in het
populair maken van een vegetarisch voedingspatroon.
Typische producten uit dit
cultuurgebied zoals humus,
falafel en couscous winnen de
laatste jaren aan populariteit.
Het zijn bestanddelen voor licht verteerbare en makkelijk te
bereiden gerechten. Ze passen dus helemaal in deze tijd.
Want als iets ons in de overgang naar een gezond en
vegetarisch voedingspatroon tegenhoudt, dan is het wel de
aardappel. Deze in de 19e eeuw populair geworden knol
veronderstelt, in ieder geval zoals wij hem gewend zijn te
eten, de aanwezigheid van groenten en een stuk vlees op het
bord. Gevangen in die gedachte moeten we de grootste
kunstgrepen toepassen om een plantaardig product te
maken dat qua structuur, smaak en voedingswaarde op vlees
lijkt. Dat lukt inmiddels heel aardig. Regelmatig berichten we
in Lekker Vega over de nieuwste vleesvervangers. Maar toch,
voor een echte omwenteling op voedingsgebied zullen we
de aardappel een andere plaats op ons menu moeten geven.
In Duitsland, waar vegetarische en veganistische voeding zich
in een flinke opmars mag verheugen, wijkt men steeds meer
van het traditionele voedingspatroon af. Nog beter staat de
zaak er voor in Italië, waar tien procent van de bevolking zich
vegetariër noemt. De Italiaan heeft als voordeel zijn keuken
nooit door de aardappel gedomineerd werd. Maar het
Westers georiënteerde land met de meeste vegetariërs is…
Israël. Dat heeft ongetwijfeld ook met de mogelijkheden van
de keuken in deze regio te maken. Reden te meer om eens
te kijken wat we op dit gebied kunnen leren!

inhoud.
Waar eet onze gastredactrice
Kirsten Bloemen het liefst?
Lees het op p. 50

specials
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NL SPOTS
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OP DE VOORKANT:
Het recept van
Lisa Steltenpool: kruidige
couscous met peulvruchten
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TEKST: HEIDI VAN DUUREN

Actualiteiten & nieuws waar je blij van wordt.

VEGA-APP CHEWPY:
INSPIRATIE VOOR ELKE DAG
Elke week een overzicht van vegetarische recepten, gebaseerd op
persoonlijke voorkeuren. Dat krijg je als je de nieuwe vega-app
Chewpy downloadt. Chewpy is een app voor vegetariërs, maar
vleeseters, de flexitariërs, behoren ook tot de doelgroep.
Bedenker Thomas Neuteboom wil vegetariërs inspireren en
vleeseters kennis laten maken met gevarieerde vegetarische
recepten. Thomas: “Veel vleeseters willen wel minder vlees
eten, maar hebben te weinig kennis van de vegetarische
keuken. Ze vervangen vlees door vleesvervangers of laten
simpelweg het vlees achterwege. Een beetje saai. Hierdoor
geven ze het vaak op en vallen ze terug in het oude patroon
van elke dag dat stukje vlees op het bord. Een gemiste kans!”
De app geeft toegang tot veel creatieve en toegankelijke
recepten, zodat gebruikers dagelijks kunnen genieten van
diversiteit en variatie in de keuken. De slogan is: ‘Een recept
dat je mag, elke dag’.
PERSOONLIJKE RECEPTEN
Met de Chewpy-app willen de makers de drempel naar
vegetarisch eten verlagen zodat steeds meer mensen
gemakkelijker en sneller bijdragen aan het welzijn van
dier en natuur. Alle recepten in de database zijn gemaakt
en gefotografeerd door Thomas. “Inspiratie krijg ik van het
lezen van blogs. Vervolgens geef ik mijn eigen draai aan
elk gerecht. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen smaak en
zijn eigen voorkeur. De app houdt daar, dankzij een slim
algoritme, rekening mee, zodat iedereen een op maat
gemaakt overzicht krijgt. Elke gebruiker krijgt dus weer
andere weekrecepten voorgeschoteld, dat is best uniek.” De
app is gratis verkrijgbaar in de Google Play Store en Apple
App Store.
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FOTO: DUTCHWEEDBURGER.COM

#VEGETARIERSBOND #LEKKERVEGA
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LTHEe DUTCH WEEDBURGER JOINT
Een vegan biertje drinken of een snelle vegan hap
eten? Dat kan bij the Dutch Weedburger Joint, een
vegan-seaweed-fastfood-bar in Amsterdam OudWest, Nicolaas Beetsstraat 47.
Het menu van the Dutch Weedbuger Joint is honderd
procent plantaardig en verrijkt met zeewier en microalgen van onder meer zeewierboerderij Zeewaar in de
Oosterschelde. Naast the Dutch Weed Burger staan er
ook andere, nieuwe plant-based fastfood ‘klassiekers’ op
het menu, zoals Seawharma, The Dutch Weed Dog en
Wish ‘n Chips. Ook wordt er versgemaakte Mylkshakes
en zogenoemde sWeeds geserveerd. Dit zijn 100% vegan,
ambachtelijk bereide zoete zaligheden, zoals custom green
tompouces, chocolate fudge brownies en strawberry
cheesecake.

De Joint is onderdeel van het plan van The Dutch Weed
Burger om een wereld te creëren waarin een plantaardige
levensstijl niet meer dan normaal is. De slogan van de
nieuwe restaurant is dan ook: ‘Serving positive change’.
Door het streetfood-concept kan iedereen op een
toegankelijke manier kennismaken met de plantaardige
keuken. De Joint is niet alleen voor veganisten en vegetariërs;
iedereen die van lekker eten houdt, is van harte welkom.
Ben je niet in de buurt van Amsterdam? In zo’n tweehonder
restaurants in Nederland en net over de grens kun je
genieten van de Weed burger en de Sea Nuggets.
Kijk op dutchweedburger.com voor een restaurant bij jou in
de buurt.

9

TEKST: HEIDI VAN DUUREN

DAT WORDT
SMULLEN!
De eerste vegan Roockworst met een knak is
verkrijgbaar! Onlangs introduceerde De Vegetarische
Slager de Roockworst na een periode van zeven jaar
productontwikkeling.Worstmakers en smaakspecialisten
hebben hard gewerkt om de smaak, het juiste
mondgevoel en de sappigheid zo echt mogelijk te
krijgen. De worst is gemaakt van onder meer soja,
aardappels en tapioca en heeft een echte ‘knak’. Wil je
de lancering van de Roockworst zien? Wij waren erbij!
Bekijk het filmpje snel op www.lekkervega.nl

NIEUW IN HET VEGANISTISCHE SCHAP
Sinds kort kunnen veganisten genieten van veganistische
kroepoek bij de maaltijd. Conimex heeft een veganistische
kroepoek ontwikkeld. Deze kroepoek heeft dezelfde
luchtige structuur als de variant met garnalen, maar
bestaat met name uit tapioca en cassave. Deze heerlijke
versnapering ligt nu in de schappen! Begin volgend jaar
volgt er nog een pittige variant van de kroepoek.

DE VEGETARISCHE SLAGER
START SAMENWERKING
MET SNACKBAR NS-STATIONS
Vanaf september is de mc2 Burger, de vegetarische burger van De Vegetarische Slager, verkrijgbaar bij alle verkooppunten van
snackformule Smullers. Het is daarmee voor het eerst dat een product van De Vegetarische Slager gekocht kan worden bij
een typisch Nederlandse snackautomatiek. Behalve bij de snackautomatiek kan de mc2 Burger ook via de balie van alle dertig
Smullers-verkooppunten op de NS-stations worden besteld.
Mike Poelman (Category Manager NS) over de samenwerking met De Vegetarische Slager: “Met de introductie van de mc2
Burger spelen we in op de groeiende vraag naar vegetarische burgers en vegetarische snacks. Hiermee kunnen we onze Smullers-fans
nog beter te bedienen.” Met de toevoeging van de mc2 Burger biedt Smullers een extra snack die geschikt is voor zowel de vegetariër
als de flexitariër. “De Vegetarische Slager is net als onze overige partners/ leveranciers een kwaliteitsmerk. Daar gaan we voor.”
Maar het kan nog mooier! Op pagina 32 lees je over de eerste volledig vegetarische automatiek in Nederland.
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GROENTE VAN HET
SEIZOEN: WARMOES
Warmoes behoort tot de ganzenvoetfamilie en is een
bladgewas. Het valt onder de vergeten groenten, die nog
maar weinig worden gekweekt.
Warmoes wordt vaak gezien als snijbiet maar volgens sommigen zijn ze niet helemaal identiek. De naam werd
vroeger ook wel gebruikt voor allerlei bladgroenten (www.mergenmetz.nl) en volgens andere bronnen wordt
met warmoes voornamelijk de dikke bladstelen bedoeld. Van zowel warmoes als snijbiet kun je het blad en
de bladstelen eten. De smaak doet denken aan spinazie, maar is iets zachter. Warmoes slinkt ook iets minder
dan spinazie, maar over het algemeen kun je dezelfde recepten gebruiken als voor spinazie. De kooktijd is dan
alleen iets langer. Denk aan het maken van warmoes met (kaas)saus, moussaka met warmoes of gebruik het in
groentetaarten, curry’s of lasagne. Eet smakelijk!

ALBERT HEIJN
INTRODUCEERT
HET EERSTE VEGAN
KOELSCHAP.
Vegan groeit. Ook de grotere bedrijven gaan nu
voorzichtig onderzoeken of vegan geen prominentere
plek in het assortiment moet krijgen. Zo ook Albert
Heijn. Het bedrijf staat er om bekend dat het
nauwgezet alle maatschappelijke trends bijhoudt. Met
enige koudwatervrees introduceert het een volledig
vegan koelschap in de winkel op het Gelderlandplein
te Amsterdam. De test duurt vier weken. Bij succes
wordt het vegan koelschap ook in andere AH-winkels
geplaatst.
Bestaande en nieuwe plantaardige producten liggen
bij elkaar in het testschap. Het gaat om producten
als vegan wraps, soepen, salades en maaltijden van ‘uit
de keuken van Maass’. AH zegt dit te doen om het
veganistisch koken gemakkelijker te maken.

IK GA OP REIS
EN NEEM MEE…
Het vinden van lekker veganistisch eten op reis
kan een tijdrovende uitdaging zijn. Dankzij Samsara
Vegan Travels is dit nu verleden tijd. De touroperator
in Geldrop biedt pakketreizen aan voor veganisten
waarbij ze tijdens hun reizen worden begeleid
naar de lekkerste vegan eettentjes. Hoef je je
daar niet meer druk om te maken! De reizen
zijn ‘vegan’ goedgekeurd door een professionele
voedingscoach, die op sommige trips meegaat en
persoonlijk voedings-en gezondheidsadvies geeft.
Het aanbod van Samsara Vegan Travels is bestemd
voor kleine groepen waarbij een persoonlijke
aanpak is gegarandeerd. Een gemotiveerde, ervaren
en veganistische reisbegeleider gaat mee. De reizen
zijn uitsluitend te boeken via internet: https://
samsaravegantravels.com/
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Voor een feestelijke Mexicaanse maaltijd!

• authentieke Mexicaanse recepturen
• taco’s gebakken in kokosolie
• sauzen en kruidenmixen zonder
toegevoegde suiker
• unieke biologische jalapenos
• glutenvrij en vegan
Verkrijgbaar bij Ekoplaza, De Natuurwinkel, Odin/Estafette, Marqt, Gimsel,
De Groene winkel en vele andere natuurvoedingswinkels.

www.amaizin.nl

vlees in de islamitische traditie.
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DE RITUELE SLACHT BLIJFT DE GEMOEDEREN BEZIG HOUDEN.
MAART 2018 DIENDE DE PARTIJ VOOR DE DIEREN NOG EEN INITIATIEFWET
TEGEN ONVERDOOFD RITUEEL SLACHTEN IN. MAAR WELKE ROL SPELEN
DIEREN EN DIERENRECHTEN IN DE ISLAM? STICHTING DIER&RECHT
(GELIEERD AAN VARKENS IN NOOD) DEED ONDERZOEK NAAR HET ETEN
VAN VLEES IN DE ISLAMITISCHE TRADITIE. DIER&RECHT CONCLUDEERT DAT
DE ISLAM EEN VRIJ UITGEBREIDE VISIE OP DIERENRECHTEN HEEFT EN DAT VEEL
VLEES DAT WORDT VERKOCHT ALS HALAL, EIGENLIJK NIET HALAL IS.
13

DIEREN WORDEN BINNEN HET
ISLAMITISCHE GELOOF GEZIEN
ALS GELOVIGEN
Moslims oriënteren zich zoals bekend is in sterke mate op hun heilige teksten en op de interpretaties die hun
religieuze leidsmannen hieraan geven. Sommige uitleggers blijven zo dicht mogelijk bij de letterlijke tekst, anderen stellen dat de teksten van Mohammed in zijn tijd en omgeving begrepen moeten worden - hij leefde te midden
van nomaden in een wereld waarin dieren een heel andere rol speelden dan in de moderne westerse samenleving.
Volgens Al-Hafiz Basheer Ahmad Masri, auteur van het boek Animals in Islam , moeten de oorspronkelijke geschriften in de huidige tijd anders gelezen worden. Wat zou de profeet Mohammed, als hij nu zou leven, vinden van de
vee-industrie?
Dierenwelzijn staat bij de islamitische geestelijkheid niet in het
middelpunt van de belangstelling. Dat is de reden waarom
Richard Foltz, zelf geen moslim, een boek heeft geschreven
over de plaats van dieren in de islamitische traditie.

Wat zou de profeet, als hij nu
zou leven, vinden van de
vee-industrie?
DE RELATIE TUSSEN MENS EN DIER: GOED
RENTMEESTERSCHAP
Dieren worden binnen het islamitische geloof gezien als
gelovigen, als moslims. Dieren hebben eigen belangen en
een waarde die los staat van hun eventuele waarde voor
de mens. De aarde is niet slechts geschapen voor de mens,
maar voor alle levende wezens. Dieren hebben recht op hun
deel van natuurlijke hulpbronnen als voedsel en water. In
de christelijke traditie wordt ervan uitgegaan dat dieren, in
tegenstelling tot mensen, geen ziel hebben. In de islamitische
traditie wordt dieren wel een ziel toegedacht, al is deze ziel
niet zonder meer vergelijkbaar met de menselijke ziel. Zo
hebben volgens de meeste moslims dieren geen eeuwige
ziel en vergaan ze na de dood tot stof, daar waar de ziel
van de mens ook na de dood blijft voortleven, hetzij in de
hemel, hetzij in de hel. Het rentmeesterschap van de mens
voor de schepping en voor de dieren is, veel meer dan in de
christelijke traditie, een terugkerend thema.
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DE BEHANDELING VAN VEE
De uitoefening van het rentmeesterschap is een verplichting
voor moslims. Er bestaat weinig twijfel over dat deze rol
door de mens ten aanzien van de dieren in de vee-industrie
niet goed wordt vervuld. Daarover bestaat consensus bij
deskundigen en auteurs. De moslimconsument zal dit, mits
goed geïnformeerd, waarschijnlijk beamen. In de religieuze
geschriften zijn teksten te vinden, die suggereren dat de islam
met betrekking tot ‘landbouwhuisdieren’ zeer vooruitstrevend
was. Masri stelt in zijn boek dat het toebrengen van schade
aan dieren verboden is. Deze stelregel is op veel plaatsen
terug te vinden. Voor een goede behandeling van vee
worden ook meer concrete voorschriften gegeven, zoals
het verplicht delen van water met dieren. Foltz citeert
uitgebreid een (soennitische) juridische verhandeling van ’Izz
al-din ibn ’Abd al-salam al-Sulamiuitde 13e eeuw van onze
jaartelling. Iemand die vee houdt is verplicht tijd en geld te
besteden aan de verzorging van zijn dieren, zelfs als ze ziek
of oud zijn en hem niet langer tot nut. De dieren moeten
beschikken over een rustplaats en over een drinkplaats;
rust- en drinkplaatsen moeten regelmatig schoongemaakt
worden. De dieren moeten worden beschermd tegen letsel
en schade veroorzaakt door soortgenoten of andere dieren.
Het is verboden dieren pijn te berokkenen, hen overmatig te
belasten, op dieren te jagen voor de sport, dieren met elkaar
te laten vechten, hen tijdens de paartijd niet de mogelijkheid
te geven om te paren, jong en moeder te scheiden, dieren
op te sluiten zonder voedsel, op dieren te experimenteren
en hen emotionele schade toe te brengen.

vlees in de islamitische traditie.

voor ‘landbouwhuisdieren’
was de islam zeer vooruitstrevend
Linda Bogaert van de Universiteit Gent stelt dat de
islamitische geschriften niet alleen een aantal vrij concrete
voorschriften voor de behandeling van dieren bevatten,
maar zelfs een zeer uitgebreid stelsel van dierenrechten. Wat
Bogaert ‘rechten’ noemt komt ook eerder overeen met de
bekende ‘vijf vrijheden ’die in de Europese Unie gelden als
uitgangspunt voor regelgeving omtrent dierenwelzijn. Ook
op de site van Halal Correct wordt aan deze vijf vrijheden
gerefereerd. De opvallende overeenkomsten tussen de
islamitische leer over dieren en deze twintigste-eeuwse min
of meer wetenschappelijk onderbouwde ideeën verdienen
zeker nader onderzoek.
HET DODEN VAN DIEREN
De islamitische geschriften schrijven ook de voorwaarden
voor het doden van dieren voor. Zo is het één van de
hoofdzonden om een dier te doden zonder geldige reden.
“Vermijdt (…) het doden van ademende wezens! Wat God
verboden heeft behalve voor rechtmatige redenen”.
Maar de islam keurt het doden van dieren omwille van hun
vlees niet af. Vlees speelt in veel moslimsamenlevingen een
belangrijke rol, vegetarisme komt niet of nauwelijks voor. In
de Koran
wordt vlees als één van de hemelse plezieren gepresenteerd.
Het vers “En Wij voorzien hen rijkelijk van ooft en vlees wat
zij maar verlangen” (Koran 52:22) bevestigt de voorname
rol van vlees. Omdat vlees duur is en gezien wordt als een
hemels plezier, wordt het vaak weggegeven in het kader van
liefdadigheid, bijvoorbeeld tijdens het Offerfeest. Worden
mensen uitgenodigd voor het diner en wordt er geen vlees
aangeboden, dan zal dit hoogstwaarschijnlijk als weinig
gastvrij gezien worden.

DE RITUELE SLACHT
In de islamitische traditie is het de gewoonte op rituele
wijze te slachten, waarbij het dier zonder verdoving de
hals wordt doorgesneden. Deze methode wordt in deze
traditie als een vrij pijnloze manier van doden gezien. Dit
is in overeenstemming met een duidelijke uitspraak van de
profeet Mohammed: “Als u genoodzaakt bent te doden doe
het dan zonder pijniging”.

vegetarisme komt niet of
nauwelijks voor
Over de vraag of het slachten zonder verdoving inderdaad
pijnlozer is, zijn de meningen zowel binnen als buiten de
islamitische wereld verdeeld. De meeste slacht, zowel
verdoofd als onverdoofd, is verre van pijnloos en dat vindt
zijn oorzaak met name in de enorme snelheid waarmee
dieren(verdoofd en) geslacht worden. Kippenslachterijen
waar 20.000 kippen per uur gedood worden, vormen geen
uitzondering.
Er is, ook binnen demoslimgemeenschap, veel verwarring
over wat ritueel slachten precies inhoudt. Belangrijk is dat het
dier door een diepe incisie met een scherp mes in de keel
wordt gesneden. De slacht moet worden uitgevoerd door
een volwassen moslim die voor het slachten ‘bismillah’ (“in
de naam van God”) uitspreekt. Men moet deze aanroeping
uitspreken omdat al het leven heilig is en dieren nooit zonder
goede reden gedood mogen worden.
Het psychische welzijn van dieren tijdens de slacht wordt
ook gewaarborgd. Zo mag men een dier niet laten wachten
voordat het gedood wordt, mag het niet vastgebonden
worden, mag het de voorbereidingen die voor de slacht
getroffen worden niet zien en mag het dier niet in het bijzijn
van andere dieren worden gedood. Dit om de gevoelens van
de andere dieren niet te kwetsen. Tenslotte moet worden
gewacht tot het dier volledig dood is voordat men in het
vlees mag snijden. Bij de huidige slachtpraktijken wordt door
de grote hoeveelheden te slachten dieren niet of nauwelijks
aan al deze eisen voldaan.
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vlees in de islamitische traditie.

Bij een rituele slacht vindt vaak geen verdoving plaats. De
reden hiervoor is dat een verdoving in sommige gevallen
onomkeerbaar is, waardoor het dier niet door de slacht maar
door de verdoving
Komt te overlijden. Het eten van dieren die al dood waren
voor de slacht is onrein (haram). In sommige islamitische
slachterijen worden dieren echter wel bedwelmd voor ze
worden geslacht. De mogelijkheid van omkeerbaar verdoven
is in principe vastgesteld en Halal Correct pleit daarom voor
verdoofd ritueel slachten. Het dier is dan verdoofd maar
nog wel in staat om, mocht het niet geslacht worden, na de
verdoving weer bij te komen. Op de juiste manier verdoven
zou het ritueel slachten dus niet in gevaar brengen.
HALAL MEER DAN RITUEEL SLACHTEN
Het islamitische geloof geeft moslims de strikte opdracht
om alleen voedsel te eten dat halal is. Dat geldt in het
bijzonder voor vlees. Er bestaat geen definitie voor halal,
vandaar dat verschillende stromingen en gemeenschappen
uiteenlopende ideeën kunnen hebben over wat halal (rein)
en haram (onrein) is.
De lijst van onreine producten die de Koran noemt in sura 5,
vers 3 beperkt zich niet tot varkensvlees
of niet ritueel geslachte dieren, maar omvat ook vlees van
roofdieren (carnivoren), bloed en kadavers. Dit vlees is niet
halal (wettig, rein),maar haram (onwettig, onrein) en dus
verboden voor moslims. Hier zou het rentmeesterschap van
grote betekenis kunnen zijn.
In de praktijk wordt alleen de eis van een rituele slacht
toegepast.

Dierenwelzijn staat bij de
islamitische geestelijkheid
niet in het middelpunt van de
belangstelling.
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Foltz concludeert dat gelovigen zich vaak maar deels bewust
zijn van wat hun eigen traditie voorschrijft. Dierenwelzijn is
volgens verschillende geraadpleegde deskundigen ook niet
de verantwoordelijkheid van de moslimconsument; alleen
degene die het dier slecht behandelt (de boer dus) handelt
verkeerd. Het is de vraag of deze interpretatie juist is; Masri
stelt, verwijzend naar de Koran (5:63), dat handelingen die
tot een verboden handeling leiden zelf ook verboden zijn.
Hoe dit ook zij, veel Moslims leggen geen verband tussen
het goed behandelen van dieren en het vlees dat op hun
bord ligt.
In feite bekommeren moslims zich, ondanks de voorschriften
in de islamitische geschriften, niet meer om dierenwelzijn
dan andere consumenten. Er is echter wel een kentering te
zien. Wereldwijd ontstaan bewegingen onder moslims, die
concluderen dat (consumptie)dieren volgens de islam
betere levensomstandigheden verdienen. Op de site van
Halal Correct heette dit ‘Halal in beweging’, Foltz besteedt
aandacht aan websites en internet fora waar vergelijkbare
geluiden te horen zijn.
In Nederlandzijn in 2006 de ‘Groene Moslims’ gestart, een
belangengroep die onder meer voor biologisch halal’ pleit.
Het vlees dat nu aan moslims verkocht wordt voldoet
volgens hen maar deels aan de voorwaarden van halal. Ook
Halal Correct, een certificeringorgaan voor halal vlees, is
bezig met biologisch halal vlees. Volgens de heer Ali-Salah
van Halal Correct zou halal vlees geen certificaat mogen
krijgen als de dieren onmenselijk behandeld worden en
sprake is van massaproductie. “Iedere moslim die de Koran
leest of naar de moskee gaat weet hier van. Je moet ze alleen
wakker schudden. Moslims hebben geen idee hoe het vlees
geproduceerd wordt, ze denken dat dieren vrij rondlopen”,
aldus Ali-Salah. Inmiddels heeft Halal Correct ook een
beperkte eco-lijn ingevoerd. De aanhang van de Groene
Moslims lijkt acht jaar na het schrijven van het rapport nog
zeer bescheiden te zijn.
Het bovenstaande artikel is ontleend aan ‘Vlees eten in de
islamitische traditie’, Stichting Dier & Recht 2010.

Biefstukc_Printv3.pdf

1

20-08-18

14:49

18 | HERFST 2018

column voeding historisch

TEKST: CAROLINA VERHOEVEN

DE OLIJF IS EEN
SYMBOOL VOOR
VREDE EN GELUK
De dag in Palestina begint om 6 uur, daarna wordt twaalf uur
gewerkt tot de avond valt en het donker is. Dit deel van Rantis
heeft geen straatverlichting. Het bergpad naar de olijfbomen is
pittig om te beklimmen. De weg is niet toegankelijk voor auto’s
en bijna een meter breed: je moet over rotsblokken klimmen.
De ezel van de familie draagt moeizaam vier zware zakken met
door de zon opgewarmde rijpe olijven op zijn rug naar
beneden.
De olijfbomen hier zijn inheems en in de herfst begint de pluk
die, zolang er nog olijven aan de bomen hangen, duurt tot
maart. Het officiële begin is op 10 oktober, een feest voor de
hele familie dat wordt gevierd met het stoken van grote vuren
en een waterpijp die van mond tot mond gaat. Het verbaast
me dat de pijp ook door vrouwen wordt gebruikt. Mannen
roken stevig over hun longen en de vrouwen nemen kleine
teugjes die ze snel weer uitblazen
Meer dan de helft van de Palestijnse bevolking plukt tijdens de
oogsttijd olijven. Families gebruiken hun vakantiedagen om
samen olijven te plukken. Voor het persen van 1 liter olijfolie
heb je 5 kilo olijven nodig. Er wordt ruim 75.000 ton
geproduceerd.
Ik heb olijfbomen gezien van meer dan 200 jaar oud. Zo’n
boom groeit langzaam, prachtig om te zien. Kleine boerenfamilies
persen hun olijfolie hoofdzakelijk voor eigen gebruik. Wat
overblijft wordt verkocht en zo kan men een bescheiden
inkomen creëren. Er is een collectieve olijfolie-pers in het dorp.
Kannen, potten en oude jerrycans in vele kleuren stapelen zich
op rondom deze plek. Pitten en vliezen die na het persen
overbleven, worden gedroogd om in de winter als brandstof te
dienen. Ook de pit bevat immers olijfolie, die als lampenolie
wordt gebruikt.

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

Olijven eet je niet vers van de boom. Een gedeelte van de
oogst wordt gepekeld volgens het eigen recept van elke familie.
Na een wasbeurt gaan de vruchten een jaar lang in een ton
met gezouten water en kruiden om de bittere smaak te
neutraliseren. Olijven zijn geschikt voor veel gerechten: in
salades, op pizza’s, als vulling in de lokale mortadella’s en als
bijgerecht bij het ontbijt. De lokale markten zijn de belangrijkste
verkooppunten en ruim 100.000 Palestijnse families zijn min of
meer afhankelijk van de olijfolie. De tweede persing van de
olijven wordt hier in Rantis als basis voor zeep gebruikt. De
oudere vrouwen die niet meer op het land werken, maken
zeep. Ze voegen gedurende enkele dagen water en potas toe
aan olijfolie in de geïmproviseerde zeepkookpotten. Droog
olijfbomenhout dient als stookmateriaal onder de potten en
het werk gebeurt nog op de traditionele manier die van
moeder op dochter is doorgegeven. Daar gaat het om: de
vruchten die van levensbelang zijn
Palestina is een prachtig land met prachtige mensen, het heeft
mijn visie op de Palestijnse Kwestie veranderd. Ik kan dan ook
aanraden om één keer in je leven hier als toerist heen te reizen
en de olijfolie van verschillende families te proeven.
Hoera, de eerste (nog) gele olijfolie
kan worden opgevangen.
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TEKST: SYTSKE DE WAART

Hoe kom ik erachter of er
vegetarische additieven en
E-nummers zijn gebruikt?

Additieven zijn stoffen zonder voedingswaarde die in kleine
hoeveelheden worden toegevoegd om de eigenschap van een
product te veranderen. Soms is dat cosmetisch (kleurmiddel,
glansmiddel), maar het kan ook technologisch zijn. Denk aan
bakpoeder, emulgatoren, geleermiddelen of een
conserveermiddel. Veel van deze additieven dragen een
E-nummer. Al sinds de jaren ‘70 en ‘80 circuleren er lijsten (de
beruchte Hôpital de Paris/Villejeuf list) die waarschuwen voor
de gevaren van E-nummers. In latere jaren gevolgd door een
stroom aan boekjes, en tegenwoordig kun je je via internet
bang laten maken.
Ik schreef in 2003 een publicatie over E-nummers voor de
Alternatieve Konsumentenbond, waardoor ik weet dat je blij
mag zijn met dergelijke transparantie op het etiket: je weet
tenminste wat er in het product zit en hebt daardoor de
keuze om het product niet te eten als je dat niet wilt. Deze
transparantie mist bij ‘ongenummerde’ additieven, zoals
aroma’s (geur- en smaakstoffen). Die hoeven niet op het etiket
te worden toegelicht omdat het valt onder de noemer: ‘het
geheim van de smid’. Of ze hoeven zelfs helemaal niet op het
etiket te staan omdat ze alleen in het proces een functie
hadden en niet meer in het eindproduct. Denk aan
proceshulpstoffen zoals gelatine om wijn te klaren of stremsel
van dode kalfjes om kaas te maken. Wil je deze vermijden, dan
heb je aan etiketinformatie niet genoeg. Het beste kun je dan
afgaan op het V-keurmerk. Eén van de eisen van dit keurmerk
is dat de additieven niet van dode dieren gemaakt zijn.
Er zijn 335 (stand september 2018) additieven die een
nummer toegewezen hebben gekregen: een E-nummer.
Overigens hoeft dit nummer niet op het etiket te staan, de
fabrikant mag ook de chemische benaming van de stof geven.
Van deze 335 E-nummers zijn er 2 altijd ongeschikt voor
vegetariërs, omdat ze van luizen worden gemaakt (een rode
kleurstof en een glansmiddel).
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Daarnaast zijn 48 E-nummers van ‘vegetarisch verdachte’
herkomst: ze kunnen van slachtproducten gemaakt zijn, maar
het hoeft niet.
VERDACHTE E-NUMMERS IN VOEDING
Niet-vegetarisch bestanddeel
Luizen
Gelatine
Haren
Slachtvet

Sardientjes
Vlees/sardientjes
Gelatine/slachtafval

E-nummer
120 904
160a 160d 160e 161b
920
304 422 432 433 434 435 436
442 445 470a 470b 471 472a
472b 472c 472d 477e 472f 473
474 475 476 477 479b 481 		
482 483 491 492 493 494 495
570 1518
626 627 628 629
630 631 632 633 634 635
640

NB: een aantal E-nummers is op basis van melk, ei of bijenwas.
Deze zijn niet geschikt voor veganisten, maar wel voor vegetariërs.
We hebben ze in bovenstaand overzicht weggelaten.
Wil je meer achtergrondinformatie over E-nummers,
raadpleeg dan de site van het Voedingscentrum. Heb je het
niet op E-nummers, dierlijk of niet: als je zelf je eten bereidt
met verse ingrediënten, en goedkope, calorierijke en
voedingsstoffenarme producten vermijdt, kom je ze sowieso
niet veel tegen.
Het factsheet over additieven, met bronvermelding, is te
downloaden van de site van de Vegetariersbond.
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Heb je een voedingsvraag die
Sytske kan bespreken? mail
deze ovv 'vraag Sytske'
naar info@vegetariers.nl
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VOEDINGSVRAGEN
Is hummus een goed vegetarisch
broodbeleg?
Hummus, ook wel kikkererwtenpasta
genoemd, komt uit de keuken van het
Midden Oosten en is in de supermarkt in
vele varianten te verkrijgen. Peulvruchten
zoals kikkererwten bevatten veel eiwitten,
vezels, B-vitamines en ijzer en passen
daarom goed in de vegetarische keuken.
De Consumentenbond testte eind 2016
verschillende naturel hummus-merken
waaruit blijkt dat de meeste merken
het goedkopere koolzaadolie (ook wel
raapzaadolie genoemd) gebruiken in
plaats van olijfolie, dat er officieel in
hoort. Voor vegetariërs is koolzaadolie
echter een goede olie vanwege het
hoge omega-3 gehalte. Puristen zullen
er moeite mee hebben, maar het is
eigenlijk veel beter. Dus als je hummus
koopt, koop er bij voorkeur eentje met
koolzaadolie. Zelf maken kan natuurlijk
ook: je bent dan zelf de baas over de
ingrediënten en het is nog goedkoper ook.
Zijn falafelballetjes goede
vleesvervangers?
Nog een kikkererwtenproduct uit het
Midden Oosten. Volgens Wikipedia is
falafel bedacht door Kopten in Egypte
om als vleesvervanger te dienen in de
vastentijd. Peulvruchten zijn door hun
hoge eiwit-, vitamine- en ijzergehalte
een goede vleesvervanger volgens het
Voedingscentrum. In sommige

opzichten zijn peulvruchten zelfs een
betere keuze dan vlees: ze bevatten
geen verzadigd vet en veel vezel.
Geldt dat ook voor falafelballetjes, die
bewerkt en gefrituurd of gebakken
zijn? Als ik eens wat recepten bekijk,
bestaan falafelballetjes voornamelijk uit
peulvruchten met wat kruiden. Dus wat
mij betreft zijn het prima vleesvervangers!
Ik las in jullie tijdschrift, in het
artikel over Food Trends 2018,
over houtskool dat wordt gezien
als detox materiaal en dat wordt
gebruikt in gezonde sapjes.
Houtskool, dat is toch niet gezond!
Ik kan niet anders dan het met je eens
zijn. Houtskool is in feite hetzelfde als
Norit, een vrij verkrijgbaar medicijn
tegen acute vergiftiging. Albert Heijn
verkocht onder de naam Raw Lemonade
Activated Chaircoal, dropkleurig detoxwater dat naast (veel suiker, vermomd
als agavesiroop) citroen, limoen en

gember, 250 milligram actieve houtskool
bevatte. Een hoeveelheid die gelijk
staat aan twee tabletten Norit. Actieve
kool is poreus en heeft als eigenschap
dat het stoffen aan zich bindt zodat
ze het lichaam weer verlaten. Dat is
nuttig bij een voedselvergiftiging of bij
bijvoorbeeld een overdosis paracetamol,
maar het doet hetzelfde met allerlei
goede stoffen: vitaminen, mineralen of
een geneesmiddel dat je nodig hebt
zoals de pil. Eet en drink je teveel hippe
voedingsmiddelen met houtskool, dan
zou je last kunnen krijgen van een
vitaminetekort (en medicijnen zoals de
pil worden ook weggevangen), aldus
Trudy Voortman, voedingsonderzoeker
aan de Erasmus Universiteit. Het is voor
mij ook de vraag: wat wil je eigenlijk uit
je lichaam halen met die houtskool?
Welk vergif verwacht je binnen te
krijgen en is houtskool daar de oplossing
voor? Kortom, niet luisteren naar die
houtskoolfoodies. Er zijn vast wel andere
opvallende foodtrends die verder geen
kwaad kunnen. Overigens heeft Albert
Heijn inmiddels de activated chaircoalvariant van Raw Lemonade uit het
assortiment gehaald.

TEKST: DANIELLE OOTEMAN

ARGANOLIE,

HÉT VLOEIBARE
MAROKKAANSE
GOUD!
Anti-age is booming! Maar hoe zit het nu precies?
Werkt huidverzorging écht tegen het ouder worden?
Is het zinvol om al op jonge leeftijd met anti-age
producten te beginnen? Wat kun je nog meer doen
om veroudering tegen te gaan? Op deze vragen
geeft Danielle Ooteman, eigenaresse van Studio
Natuurzuiver, alle antwoorden
Als ik aan het Midden-Oosten denk, denk ik aan vrouwen
met glanzende weelderige zwarte haren en een gezonde
stralende huid ondanks dat zij in een droog en zonnig land
leven. Ik denk aan de heerlijke Marokkaanse keuken,
dampende tajines en de zalige Amlou én aan arganolie.
Arganolie is al eeuwenlang een belangrijk onderdeel van
de traditionele Marokkaanse leefwijze. Het wordt gebruikt
voor huid,- en haarverzorging en in de voeding is het een
natuurlijk levenselixer. Ik werk in mijn praktijk al jaren met
dit vloeibare Marokkaanse goud én ik kan de culinaire
arganolie niet wegdenken uit mijn keuken. Ik neem je
graag mee in de bijzondere wereld van deze veelzijdige
olie.
GESCHIEDENIS
De Feniciërs waren zich rond het jaar 1219 al bewust van
de kracht van arganolie. Zij noemden de arganboom niet
voor niets de ‘Boom der schoonheid’. De prachtige
stekelige arganboom, Argania Spinosa, is niet bij veel
mensen bekend. Niet zo verwonderlijk, de boom komt
alleen voor in het zuidwestelijke deel van Marokko. De
arganboom is volgens schatting van botanici met haar 25
miljoen jaar, één van de oudste bomen ter wereld.

RECEPT VOOR AMLOU:
een Marokkaans delicatesse gemaakt van 350 gr
geroosterde amandelen, 125 gr honing en 250 ml
Arganolie Culinair. Je kunt dit als een dip voor
brood, rauwkost en groenten gebruiken.
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VRUCHTEN
De groene vruchten van de arganboom zijn te vergelijken
met olijven. Het verschil met de olijf is dat de arganvruchten
groter en ronder van vorm zijn. De arganvrucht bestaat
voor ongeveer 25% uit vruchtvlees, dat niet eetbaar is. In
de arganvrucht zit een harde noot en daarin zitten
maximaal 2 tot 3 amandelvormige pitten. Hieruit wordt
de olie gewonnen. De arganboom levert per seizoen
ongeveer 30 kilo pitten op. Een hoeveelheid die goed is
voor het persen van 1 liter 100% pure arganolie.

natuurzuiver.
PRODUCTIE
De productie van arganolie gebeurt veelal nog steeds
met de hand. Nadat de vruchten zijn volgroeid en
losgelaten, worden ze geraapt en te drogen gelegd.
Daarna worden de schillen handmatig verwijderd, zodat
de noten overblijven. Vervolgens worden ze stuk voor
stuk met steenslagen gekraakt, totdat er 2 of 3
amandelvormige pitten overblijven. In deze pitten, die
ook eerst weer moeten drogen voordat ze met een
stenen handmolen vermalen worden, zit de arganolie.
Het pittenmaalsel wordt langzaam en onder toevoeging
van een zeer kleine hoeveelheid water met hand
gekneed. Op die manier scheidt de olie zich van de pit
en blijft arganolie over. Doordat de vraag naar arganolie
groeit, wordt er steeds vaker mechanisch gemalen en
geperst. Het kraken van de noten wordt nog wel steeds
met hand gedaan. Vanwege dit proces en het zeldzame
karakter is arganolie duur en heeft het de bijnaam
vloeibaar Marokkaans goud. Prijzen boven de 100 euro
per liter zijn geen uitzondering. Check bij de aanschaf
van een argan product of je écht pure arganolie koopt
of een beetje arganolie gemixt met andere oliën.
HUIDTOEPASSINGEN
Arganolie beschermt, voedt, verzacht en herstelt de
huid. Het aanbrengen van een paar druppeltjes op de
gereinigde huid is voldoende. Je kunt natuurlijke arganolie
gebruiken voor onder meer huidbeschadigingen, de
droge, gevoelige en rijpere huid, zonnebrand, een
allergische of geïrriteerde huid, jeuk, psoriasis, acne en
eczeem. Zelfs voor de zeer gevoelige babyhuid kun je
arganolie gebruiken. Omdat arganolie voor 80% uit
onverzadigde vetzuren bestaat, een hoog gehalte
natuurlijke vitamine E heeft en essentiële vetzuren bevat
heeft ze een sterk antioxidatieve, kalmerende en
helende werking. De essentiële vetzuren helpen ook bij
het tegengaan van ontstekingen en zorgen voor meer
elasticiteit en weerstand van de huid.
HAARTOEPASSINGEN
Droog of pluizerig haar is effectief te behandelen met
arganolie. Door een paar druppels door de shampoo of
direct na het wassen aan te brengen, helpt het bij het
herstel van beschadigd haar en geeft het dof haar weer
een gezonde glans. Een geïrriteerde hoofdhuid kan goed
worden behandeld met arganolie. Een gezonde
hoofdhuid is een belangrijke voorwaarde voor mooi
gezond haar.

Danielles
favourites
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.

1.

2.

3.

MY FAVOURITES:
1. Premium Cosmetische Arganolie 100 ml
2. Premium Argan Massage olie 250 ml
3. Culinaire Arganolie 250 ml
CULINAIRE TOEPASSINGEN
In tegenstelling tot de cosmetische arganolie worden de arganpitten voor
het persen van de culinaire variant eerst voorzichtig geroosterd. Daarna
worden ze tot een kleverige pasta vermalen en wordt tot persen
overgegaan. Het roosteren van de noten levert de culinaire variant haar
nootachtige geur en smaak. Ook de culinaire arganolie wordt koud geperst.
Mijn favoriete arganolie is van Margan Europe Coöperatie omdat dit een
uniek Nederlands-Marokkaans samenwerkingsverband is van producent,
importeur en distributeur. Ze werken duurzaam en volgens de fair-trade
principes wat ik, naast de puurheid van de olie, zeer belangrijk vind. De
verdiensten van de twee vrouwencoöperaties worden onder meer
gebruikt voor scholing van kinderen.
Lieve groet, Daan Ooteman – Studio Natuurzuiver
06-53764783 • www.studionatuurzuiver.nl
Leden en donateurs van de Vegetariërsbond kopen met 15 % korting
bij www.marganeurope.com met de code: vega-argan
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TEKST: HEIDI VAN DUUREN

PROFIEL VAN ONZE GASTREDACTEUR

KIRSTEN BLOEMEN
De 24-jarige tekstschrijver Kirsten Bloemen is een nieuwbakken vegan. In januari van dit jaar ruilde ze haar
vegetarische lifestyle officieel in voor de veganistische keuken. Daar maakte ze in mei ook maar meteen een blog bij,
genaamd www.geenblaadjesla.nl. Een groot succes, want inmiddels weten al tweeduizend volgers haar te vinden.
Kirsten groeide op in het Brabantse Vorstenbosch, tussen de weilanden en de boerderijen.
Ze is de jongste van 5 en heeft vier broers. Dat betekende geen prinsessenbehandeling
voor Kirsten, maar stoeien en buitenspelen. Tijdens het buitenspelen zag ze veel veewagens
langsrijden in het dorp, iets wat ze naar vond om te zien. Kirsten: ‘Ik ben mijn hele leven al
een grote dierenvriend en kreeg er een vervelend gevoel van. Nog steeds trouwens. Op
een gegeven moment dacht ik: als ik dat niet kan aanzien, waarom doe ik er dan aan mee? Ik
besloot te stoppen met het eten van vlees. Ik weet nog dat mijn moeder worstenbroodjes
in de oven aan het maken was toen ik zei: mam, dit zijn de laatste worstenbroodjes die ik ga
eten. Sindsdien heb ik geen vlees meer gegeten. Dat was drie jaar geleden.’

STANDVASTIG
In het begin vond Kirsten het moeilijk als ze vrienden gerookte zalm of een frikadel zag
eten, maar ze was standvastig in haar besluit. “Twee minuten een lekkere smaak in je mond
hebben is minder belangrijk dan het leven van een dier. En hoe langer je geen vlees meer
eet, hoe gemakkelijker het wordt.” Kirsten begon eerst met het vervangen van vlees door
bijvoorbeeld vegagehakt in vleesgerechten, maar ging al gauw op zoek naar recepten met
meer variatie op internet. Haar liefde voor koken is toen ontstaan. “Toen ik nog vlees at,
kookte ik niet ingewikkeld maar toen ik meer ging experimenteren met allerlei vegetarische
recepten, ontdekte ik dat ik koken echt leuk vond. Ik vind het heerlijk om in de keuken te
staan en allerlei dingen uit te proberen.”

STAPJE VOOR STAPJE

VEGANISTISCH ETEN IS NIET MOEILIJK

Stapje voor stapje maakte Kirsten de overstap naar vegan toen
ze meer te weten kwam over de zuivel- en ei-industrie. Begin dit
jaar besloot ze er 100% voor te gaan. Kirsten: “Ik ben veel blogs
over dit onderwerp gaan lezen en wist niet dat het zo slecht
gesteld was met de industrie. Toen dat besef kwam, ben ik stapje
voor stapje ingrediënten gaan vervangen door plantaardige
producten en ging ik steeds vaker veganistische recepten maken.
Ik denk dat ik voor zo’n 90 procent vegan at toen ik besloot om
helemaal plantaardig te gaan eten. Ik voel me daar veel fijner bij
en veel fitter door.”

Al snel startte Kirsten een foodblog over vegan eten, genaamd
geenblaadjesla.nl. Al haar recepten zijn hier te vinden, zoals de
vegan Kapsalon of vegan risottoballetjes. Inspiratie haalt ze uit
maaltijden die ze vroeger lekker vond, gerechten die ze ziet op
een menukaart of lekkere dingen op Pinterest. Aan elk recept
geeft ze haar eigen draai. “Met mijn blog wil ik veel mensen
bereiken en inspireren. Ik wil graag laten zien dat plantaardig eten
uit veel meer bestaat dan alleen maar het eten van sla en dat
veganistisch eten niet moeilijk is. Ik vind het leuk als mensen die
wel vlees eten, een recept uitproberen en op deze manier één
dag geen vlees eten. Als is het maar 1 dagje, daar word ik blij van.”
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‘TWEE MINUTEN EEN LEKKERE
SMAAK IS MINDER BELANGRIJK
DAN EEN DIERENLEVEN’
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mijn dagelijkse leven.

MIJN
WEKELIJKSE
EETPATROON
Een kijkje in de keuken van Kirsten Bloemen.

Ik ben net afgestudeerd aan mijn studie media, informatie
en communicatie en heb nog vakantie voordat het werkende
leven weer begint. Wel krijg ik al wat freelance opdrachten
binnen, wat betekent dat ik soms toch even moet werken.
Structuur is op het moment dus ver te zoeken in huize
Bloemen en dat merk ik ook in mijn eetgedrag.

Maandag

Ik begin de dag met m’n favoriete ontbijtje: een smoothie. Ik
gooi sojayoghurt, een banaan, bosvruchten uit de diepvries en
wat lijnzaad in de blender. Een paar uurtjes later eet ik een
halve bak druiven leeg. ’s Middags bak ik een broodje af in
de oven; de ene helft beleg ik met boterhammenworst van
De Vegetarische Slager, de andere met sambal, pindakaas en
wat schijfjes komkommer. ’s Avonds maak ik een schoteltje
met onder andere tofu en broccoli uit de oven en rijst.
Jammie!

Donderdag

Ik start de dag rustig op en omdat ik geen zin heb om
iets te maken, eet ik een halve zak worteltjes leeg en wat
druiven. Daarna eet ik een broodje met humus, paprika en
pijnboompitten. ’s Avonds komt een vriendin eten en maak
ik een hele lekkere moussaka. Vegan uiteraard. Als verrassing
nam ze de vegan Baileys mee, dus daar drinken we na het
eten een paar glaasjes van.

Vrijdag

Ik kreeg laatst een leuk granola-pakket binnen, dus ik waag
me aan de suikervrije granola. Deze eet ik met sojamelk en
schijfjes banaan. Een paar uur later eet ik de tweede helft
van de bak met druiven leeg. ’s Middags is het tijd voor
restjes: rijst met champignons en courgette in teriyaki saus.
Lekker simpel, maar heerlijk. Mijn schoonmoeder is jarig, dus
daar gaan we ‘s avonds frietjes eten. Ik bestel een frietje met
satésaus, die is gelukkig vegan! Veel gelukkiger ga je mij niet
krijgen.

Ik sla mijn welbekende smoothie achterover voordat ik ga
werken. Omdat ik druk bezig ben, begint mijn buik al snel
te rommelen. Ik eet een reepje van Nakd. Tip: de smaak
bakewell tart smaakt naar gevulde koek! ’s Middags eet
ik twee crackers met pindakaas en komkommer en een
halve bak druiven. Ik had nog een klein beetje moussaka
over, dus dat warm ik ‘s avonds op. Ik eet er een makkelijke
salade bij van sla, tomaat, komkommer, paprika, geroosterde
pijnboompitten en vegan pesto. Later die avond geniet ik van
een bakkie ribbel naturelchips met ketchup. Mijn favoriete
chips.

Woensdag

Zaterdag

Dinsdag

Ik begin de dag met m’n standaard smoothie: banaan,
bosvruchten uit de diepvries, sojamelk, lijnzaad en havermout.
Daarbij eet ik nog een crackertje met pindakaas. Als lunch
eet ik een hard broodje met gebakken champignons, gekruid
met wat gyroskruiden. Rond vier uur snoep ik nog wat
worteltjes en ’s avonds vul ik springrolls met heel veel rauwe
groenten, pinda’s en noodles. De springrolls dip ik in wat
chilisaus.
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In plaats van m’n smoothie te drinken, maak ik een
smoothiebowl met granola. ’s Middags lunch ik buiten de
deur en de kok maakt een heerlijk broodje voor mij met
gebakken groenten in een lekker sausje. ’s Avonds maakt
mijn vriend een groot bord met een salade en een broodje
met vegetarische runderstuckjes. De chips van vrijdag was
nog niet helemaal op, dus ik eet het laatste beetje uit de zak.
Mijn vriend maakt daar een klein dipsausje bij van Remia
mayolijn en curry. Een gouden combi.

Zondag

Ik sta laat op dus mijn ontbijt wordt meer een brunch. Ik
snij wat sneetjes van een afbakstokbroodje, doe er vegan
kruidencrème tussen en leg hem in de oven. Dan krijg je zo’n
stokbrood met kruidenboter die je – ik althans – als puber
voor een paar centen kant-en-klaar in de supermarkt kocht.
Heerlijk. Tussendoor eet ik een banaan en ’s avonds maak ik
vegan kipkerrie met rijst.

‘Een frietje met vegan satésaus;
gelukkiger ga je mij niet krijgen’

Guilty Pleasure
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• 100% VEGAN
• GLUTEN- & SOJAVRIJ
• GOEDE BRON VAN VEZELS
• SNEL & MAKKELIJK
• VLEZIGE TEXTUUR
• LANG & ONGEKOELD
HOUDBAAR

MEAT ALTERNATIVES

ah.nl
UPTONSNATURALS.COM

UPTONSNATURALS_NL

Heerlijk!
Gevulde
portobello
met Hoemoes
Een portobello is een grote uit de kluit gewassen

kastanjechampignon welke perfect is om te vullen met

o.a. Hoemoes! Dit vegetarische receptje is snel klaar en
erg lekker als voor- of hoofdgerecht.

Aan tafel met de mediterrane specialiteiten van Maza.

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

Hoemoes

Kikkererwtenpasta volgens
authentiek recept en
bereidingswijze. Vers bereid
met de beste kikkererwten,
een vleugje knoﬂook en de
ﬁjnste sesam. Lekker als
broodbeleg, om mee te
koken of om mee te dippen.

RECE P T
Gev ulde P
ortobello
Met Hoemoe
s
Gerecht vo
or 4 person
en.
Klaar in c
a. 25 minu
ten.

Ingrediënten

4 portobello’s
1 bakje Hoemoes
1 blikje mais
150 gram zachte geitenkaas (optioneel)
4 eieren
200 gram witte kool
4 eetl. rozijnen

Bereidingswijze

Verwarm de oven voor op 200 graden.
Meng in een kom 4 eetlepels Hoemoes met
4 eetlepels maïs en vul de portobello’s met
deze Hoemoes.
Maak kleine kuiltjes in het midden.
Scheid het eiwit van de eidooiers. Vang het
eiwit op in een kom en leg de eidooiers in z’n
geheel voorzichtig op de Hoemoes.
Bak de gevulde portobello’s in de
voorverwarmde oven op 200 graden in 8-12
minuten.
Rasp of snijd de witte kool fijn en maak de
salade op smaak met een beetje Hoemoes,
rozijnen en het restant van de maïs. Voeg een
snufje zout en peper toe en roer de
koolsalade goed door elkaar.
Snijd de geitenkaas in plakken (optioneel) en
verwarm deze enkele minuten mee in de oven.
Kluts de eiwitten los en bak hier twee dunne
omeletten van in de koekenpan in een beetje
olie of boter. Rol ze op. Maak de borden
feestelijk op zoals op de foto. Eet smakelijk!

Kijk voor de lekkerste recepten op: www.maza.nl. Op www.facebook.com/MasMasMaza houden we je op de hoogte van onze
activiteiten, waaronder de proeverijen die we met grote regelmaat organiseren. Onze producten vind je o.a. bij:

mediterranean
delicacies
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Lekker vega online:

het kookeiland.

INHOUD

32

34

40

DE SMAAKMAKER

COVERRECEPT

VEGGIESTAN!

De Healthfoodwall

Lisa Steltenpool

Op reis in je eigen keuken

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!
3131
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HEALTHFOODWALL
BREEKT MET TRADITIE
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kookeiland.

TEKST: FLORIS DE GRAAD

Een helder witte ruimte, in strak design. Bijna als een Apple
store. Toch worden hier geen laptops maar maaltijden
verkocht. Er staan enkele tafeltjes en een forse witte muur
met verlichte vakken waar verpakte gerechten achter het
glas liggen. Welkom bij de eerste volledig vegetarische
‘muur’ van Nederland.
De automatiek heeft de afgelopen decennia glansrijk
doorstaan. Alle veranderingen in ons koopgedrag ten
spijt. In het buitenland vrij onbekend, maar in Nederland
geliefd als snelle en effectieve manier om –vooral- een
vette hap te halen. De ‘muur’ bleef grotendeels hetzelfde.
Gaat daar nu voor het eerst verandering in komen? Als
het aan Anouk Snelders ligt wel. De energieke jonge
onderneemster droomt van een franchise keten zodat
heel Nederland kan genieten van smakelijke vegetarische
maaltijden. De tijd is er naar. De reacties zijn overweldigend
positief en investeerders geïnteresseerd. Vooralsnog
worden de maaltijden gewoon dagelijks vers in de keuken
achter de ‘flagshipstore’ gemaakt. Alles wordt in de gaten
gehouden door een digitaal programma waarmee Anouk
via een tablet onder meer kan zien hoe lang maaltijden in
de muur staan en hoeveel en wat er besteld wordt. Elke
stap in de bedrijfsvoering kan indien nodig opgeschaald
worden. Anouk ziet iedere volgende stap al voor zich.
Wie weet lukt het op termijn zelfs om de overstap naar
Amerika te maken.

De klant kan kiezen uit zes maaltijden. Alles vegetarisch
en biologisch, soms vegan of glutenvrij. ‘Ik dacht dat de
aardbeisalade met meloen het laagdrempelig was en het
beste zou lopen, maar de black rice noodles met tempeh
is populairder. Blijkbaar willen mensen als ze dan toch
iets anders nemen ook meteen een echte vegetarische
maaltijd’. De gerechten kosten tussen de 7 en 9 euro,
inclusief een tasje en bestek van afbreekbaar materiaal. Wie
de Healthfoodwall binnenloopt heeft binnen 20 seconden
een gezonde en lekkere vega maaltijd. Sneller kan haast
niet.
Healtfoodwall,
Kinkerstraat 66A
Amsterdam
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LISA STELTENPOOL

Kruidige couscous met regenboog groenten
INGREDIËNTEN
• 4 wortelen met loof (dus geen penen, maar echt
wortelen met een bos groen)
• 1 punt paprika
• 1 gele paprika
• 1 courgette
• 150 g volkoren couscous
(liefst spelt, maar tarwe mag ook)
• 1 blik limabonen á 400 g (alternatief: kikkererwten)
• 2 tl kerriepoeder
• 1 el pompoenpitten
• 1 el zonnebloempitten
• zout & peper naar smaak
• olijfolie (geen extra vierge)

Bekijk de aflevering op:
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BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius. Leg een
bakplaat klaar met bakpapier. Snij bij de wortelen het loof
eraf en laat een klein stukje groen over ter decoratie. Maak
de wortelen schoon en haal eventueel de schil eraf met
een dunschiller. Snij vervolgens in de lengte door tweeën.
Meng de wortelen met (een beetje) olijfolie, zout en peper.
Verdeel de wortel over de bakplaat en laat gedurende
20 minuten bakken in de voorverwarmde oven. Was
ondertussen de paprika’s en courgette. Snij deze groenten
in reepjes en blokjes van circa 1,5 cm bij 1,5 cm. Doe de
gesneden groenten in een kom en voeg net als bij de
wortelen zout, peper en een beetje olie toe.
Als de wortelen er 20 minuten in hebben gezeten voeg je
ook de overige groenten toe en laat je het nogmaals 20
minuten bakken. Neem een kom en voeg hier de couscous
aan toe. Voeg circa 200 ml vocht toe en laat 5 minuten
wellen. Roer daarna los met een vork. Voeg daarbij 2
theelepels kerriepoeder en de (uitgelekte) limabonen. Roer
goed door elkaar en breng eventueel op smaak met zout
en peper. Neem een koekenpan en rooster de zaden totdat
de pompoenpitten allemaal gepopt zijn. Haal daarna van
het vuur. Neem twee borden en schep daarop de gekruide
couscous met limabonen. Verdeel de groenten mooi over
het bord en garneer met de geroosterde zaden.
Eet smakelijk.

Fotografie: Daphne Ponsteen

Cover recept
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kookeiland.

Kikkererwten curry met zoete aardappel
INGREDIËNTEN
Kikkererwten curry
• 2 blikjes kikkererwten, ong. 600 gram
• 1 witte ui
• 1 teentje knoflook
• 1 duimpje gember
• 1/4 rode peper, zonder zaadjes
• 1 eetlepel kurkuma (geelwortel poeder)
• 1 eetlepel kerriekruiden
• scheutje olijfolie
• zout naar smaak
Couscous
• 200 gram couscous
• scheutje olijfolie
Zoete aardappel uit de oven
• 1 grote of 2 kleine zoete aardappelen
• scheutje olijfolie
• zout naar smaak

Gemakkelijke kikkererwten curry met couscous, zoete aardappel
en zoete tahini dressing, een recept van Health Food Wall. Deze
kikkererwten curry is zowel warm-als koud te serveren en blijft
gekoeld zo’n 2-3 dagen goed.

BEREIDINGSWIJZE
Warm de oven voor op 180 graden en bekleed een
oventree met bakpapier voor de zoete aardappel.
Indien nodig, was de zoete aardappel, en snijd in horizontale
halve maantjes. Leg op de oventree en besprenkel met
olijfolie en een snufje zout, en bak gaar in de oven voor 1520 minuten.
Warm in een pan olijfolie op, en bak daarna fijngesneden ui,
fijngesneden gember, fijngesneden knoflook en fijngesneden
rode peper tot de ui glazig is. Laat de kikkererwten goed
uitlekken, en voeg vervolgens bij het ui-mengsel. Voeg daarna
de kurkuma, de kerriekruiden en zout naar smaak toe. Laat
dit op een laag vuur voor 5-10 minuten bakken zodat de
smaken
goed2018
kunnen mengen.
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Zoete tahini dressing
• 3 eetlepels tahini
• water
• 2 eetlepels agave siroop
• zout naar smaak
• 2 eetlepels limoensap
Optioneel: Chili vlokken, limoen en koriander

Volg de instructies op de verpakking voor de couscous,
eventueel met een scheutje olijfolie.
In een blender of met een goede garde, meng de
tahini, agave siroop, limoensap en zout met elkaar. Voeg
kleine beetjes water toe tot het de gewenste, vloeibare
consistentie heeft.
Serveren: serveer de zoete aardappel, kikkererwten curry
en couscous op een mooi bord, en giet de tahini dressing
over de maaltijd. Extra optioneel: wat korianderblaadjes, chili
vlokken en een schijfje limoen.

PAUL BOM

kookeiland.

Marokkaanse Shepherd’s Pie
INGREDIËNTEN
• 1 1/2 doosje Rul Gehackt
• 1 envelopje saffraan
• 50 gram warm water
• 125 gram couscous
• 200 ml water
• 900 gr kruimige aardappelen
• 1 teen knoflook klap met het mes
• 50 ml havermelk
• 8 eetl olijfolie ?
• 1 st ui
• 1 st courgette
• 1 st aubergine
• 1 teen knoflook fijn gehakt
• 1,5 eetl ras el hanout
• 3 st tomaten
• 1 zakje kikkererwten
• 80 gr gedroogde abrikozen in kleine blokjes
• 50 gr gebrande pistache grof gehakt
• 2 eetl granaatappelstroop
• 1 bosje platte peterselie
• peper en zout

BEREIDINGSWIJZE:
Wel de saffraan een uurtje van te voren in het warme water.
Verwarm de oven voor op 180 ̊C heteluchtstand. Breng
het water met de saffraanwater aan de kook, hier mag een
snufje zout en peper bij. Zodra deze kookt draai je het
vuur uit en giet je de couscous erbij. Dek de pan af met
een deksel. Schil de aardappelen. Als ze groots zijn kan je ze
halveren om de kooktijd te verminderen.
Kook deze gaar in water met een 1 geplette knoflook
en een snufje zout. Giet deze af wanneer ze gaar zijn en
stamp samen olijfolie, havermelk, zout, peper en de saffraan
couscous tot een mooie puree. Snijd de ui grof en de
aubergine en courgette in blokjes van 1 cm. Deze mogen
in een grote braadpan/ koekenpan met de overige 6 eetl
olijfolie. Bak deze mooi bruin op middel hoog vuur

Voeg een fijn gesneden teentje knoflook en de ras el
hanout toe en bak deze 2 minuten mee Vervolgens snijd je
de tomaten in grove blokjes en stoof je die samen met de
granaatappelstroop, abrikozen en noten heel kort.
Dan gaan als laatste de kikkererwten, Rul Gehackt en de grof
gehakte peterselie bij de stoof. De pan mag nu van het vuur.
De stoof mag lekker stevig zijn, wanneer je het te droog
vindt voeg je een klein beetje water toe. Breng de stoof evt.
nog op smaak met peper en zout.
Schep de stoof in een oven schaal en bedek deze met de
puree. Dit mag lekker grillig, zodat het mooi krokant kan
worden in de oven en bak deze 30 min of als je het gerecht
de dag ervoor gemaakt hebt 45 min.

Unicorn Bowl

INGREDIËNTEN
Noodles:
• 1 pak Mungbean (glass) Noodles
• 1/4 rode kool
Satésaus:
• 5 volle eetlepels pindakaas
• 1 eetlepel sojasaus
• 1 theelepel knoflookpoeder
• 1 theelepel kokossuiker
• halve theelepel chilipoeder
• 1/4 cup warm water
Tofu:
• 1 blok tofu
• 1 theelepel knoflookpoeder
• 3 eetlepels zoete sojasaus
• 1/2 theelepel gemberpoeder
• 1 eetlepel sesamzaad
• 1 theelepel sesamolie (optioneel)
• 1 rode peper (optioneel)
Rode kool salade:
• 1/3 stuk rode kool, dun gesneden
• 2 eetlepels geroosterd sesamzaad
• 1/2 theelepel chilipoeder
• 1 theelepel knoflookpoeder
• 2 eetlepels kokossuiker
• 2 eetlepels sojasaus

Bekijk de aflevering op:
BEREIDINGSWIJZE
Tofu: Maak eerst de marinade door de knoflookpoeder,
gemberpoeder, sojasaus, sesamzaadjes, sesamolie en
rode peper te mengen, en zet het even weg. Snij de tofu
in blokjes van 1,5 centimeter en bak ze in hete olie tot
alle kanten bruin en knapperig zijn. Bak de tofu met de
marinade in een schone pan tot de tofu bedekt is met de
saus en de sesamzaadjes zijn geroosterd.
Noodles: Plaats een kwart rode kool in een pan met
water die ook groot genoeg is voor de noodles. Kook het
water tot het diepblauw tot bijna paars is geworden, zet
het vuur uit en laat de noodels weken in dit water. Spoel
ze daarna
af 2018
met koud water en ze zijn klaar voor gebruik.
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Tip: sprenkel wat citroen of limoen erop zodat de kleur van
de noodels veranderd, voor een kleurrijk geheel.
Satésaus: Meng alle ingrediënten in een kom en mix het.
Voeg eventueel water of pindakaas toe, hangt af van hoe
dik je de saus wilt. Rode kool salade: Snij de rode kool zo
dun mogelijk. Doe alle ingrediënten in een kom en mix
het goed. Voeg sojasaus toe naar smaak en hoe langer de
salade staat hoe beter hij gaat smaken. Eventueel kun je
nog broccoli, avocado of kiemgroenten toevoegen. Edelgist
in een keukenmachine en maal totdat je een ‘parmesan’
textuur hebt. Voeg eventueel zout toe naar smaak. Als de
pasta gekookt is doe deze in een schaal met de groente
en de pistou. Hussel door elkaar totdat alles een laagje
pistou heeft. Indien nodig, voeg wat van het bewaarde
kookvocht toe om de saus romiger te maken. Serveer met
de pijnboompitten parmesan. Et Bon Apetito…

Fotografie: Daphne Ponsteen

JASON TJON AFFO

RITA SERANO

kookeiland.

Pasta Pistou
INGREDIËNTEN
• 400 gram volkoren spelt penne
• 300 gram sperziebonen
• 1 broccoli gesneden in roosjes
• 150 gram basilicum
• 1 avocado
• knoflook (verse)
• citroen
• pijnboompitten, 50 gram
• knoflook poeder, 1/2 -1 theelepel
• edelgist, 1-2 eetlepels
• zout en peper
BEREIDINGSWIJZE
Breng het water voor de pasta aan de kook volgens de
instructies op de verpakking. Giet de pasta af en bewaar
een soepkom met kookwater voor later. In een ander pan
breng je het water aan de kook voor de groente. Snij de
sperzieboontjes in drieën of halveer deze. Kook ze voor
ongeveer 7 minuten en voeg dan de broccoli roosjes erbij
en kook nog 3-4 minuten door. Giet de groente af en laat
ze uitlekken.

Bekijk de aflevering op:

Dan gaan we nu verder met het maken van de Pistou
Doe de gehakte basilicum, avocado, knoflook en sap van
1 citroen in de keukenmachine of blender. Pulse of blend
totdat je een pesto substantie hebt. Breng op smaak met
zout, indien nodig.
Nu gaan we verder met de Parmesan. Doe de
pijnboompitjes, samen met de knoflookpoeder en de
edelgist in een keukenmachine en maal totdat je een
‘parmesan’ textuur hebt. Voeg eventueel zout toe naar
smaak.
Als de pasta gekookt is doe deze in een schaal met de
groente en de pistou. Hussel door elkaar totdat alles
een laagje pistou heeft. Indien nodig, voeg wat van het
bewaarde kookvocht toe om de saus romiger te maken.
Serveer met de pijnboompitten parmesan. Et Bon
Apetito…
39

Hartige wafels met frisse yoghurt saus
INGREDIËNTEN:
• Kikkererwten 400 gram
• Kikkererwten meel
• Lijnzaad
• Licht vloeibare tahin
• 1 Citroen
• Kerriepoeder
• 2 teentjes Knoflook
• 1 rode ui
• Verse peterselie circa 20 gram
• Gember op siroop
• Zongedroogde tomaatjes
• Ongezoete soja yoghurt
• Mosterd
• Klein bakje snoeptomaatjes
• Komkommer
• Zakje rucola

Bekijk de aflevering op:

BEREIDINGSWIJZE
Doe de lijnzaad in de keukenmachine en maal deze kort
zodat het gebroken lijnzaad is geworden. Doe vervolgens
alle ingrediënten voor de wafels in de keukenmachine,
samen met het lijnzaad, en maal dit alles tot een dik beslag.
Zet het wafelijzer aan op middelhoge stand en vet het in
met een beetje olie. Wanneer het wafelijzer warm is, schep
dan 4 à 5 lepels beslag in het wafelijzer. Hoeveel beslag je
precies nodig hebt ligt aan het wafelijzer dat je gebruikt.
Druk het wafelijzer voorzichtig dicht zodat het beslag zich
langzaam verspreid. Bak de wafels vervolgens in ongeveer
10 minuten goudbruin.
Tijdens het bakken van de wafels heb je mooi de tijd om
de saus en garnering te bereiden. Doe alle ingrediënten
voor de saus in een keukenmachine en blend het tot
een gladde saus. Snijd de snoeptomaatjes door de helft,
de komkommer in kleine blokjes en de rode ui in kleine
stukjes.
Wanneer de wafels, de saus en de garnering klaar zijn kan
het kunstwerk worden samengesteld. Doe zoveel saus en
garnering op de wafel zoals jou dat lekker lijkt en geniet
ervan!
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Fotografie: Annelies Verhelst

VAN NINA LEUS

UIT: VEGGIESTAN

kookeiland.

Afghaanse wortelstoofpot
INGREDIENTEN
VOOR 4 PERSONEN
• 2 middelgrote uien, gesnipperd
• olie, om te bakken
• 2-3 tenen knoflook, gepeld en gehakt
• 1 madamme Jeanette-peper
• stukje verse gember (1 cm), geschild en fijn gehakt
• 1 theel. kurkuma
• ½ theel. komijnpoeder
• ½ theel. korianderpoeder
• snufje geraspte nootmuskaat
• 600 gram worteltjes geschrapt, of winterwortels
geschild, in stukken
• 300 gram gele spliterwten (nakhod daul)
• 1 eetl. tomatenpuree
• 3 grote tomaten, gesneden
• zout naar smaak
• 2 theel. zuur druivensap of 2 theel. azijn
• 500 ml water of groentebouillon
BEREIDINGSWIJZE
Fruit de ui in wat olie in een ruime pan. Voeg knoflook,
rode peper en gember toe. Voeg, als de ui zacht wordt,
specerijen, wortel en spliterwten toe, een paar minuten
later gevolgd door de tomatenpuree en tomaten. Doe
er zout, azijn of druivensap bij en genoeg water om alles
onder te zetten. Breng aan de kook en laat 45 minuten
tot 1 uur sudderen, of tot de wortel en erwten gaar zijn.
Serveer op witte chalau-rijst met yoghurt en brood.
Dit recept staat op pagina 190 van het kookboek
Veggiestan van Sally Butcher. € 19,99
ISBN 9789045214467
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UIT: VEGGIESTAN

Gekoelde yoghurt saffraansoep
INGREDIENTEN
VOOR 4 VOLLE KOMMEN
• 750 ml yoghurt
• ¼ theel. gemalen saffraan, geweekt in een beetje
kokend water
4 hardgekookte eigelen
• 2 eetl. grove mosterd
• 1 theel. balsamicoazijn
• 1 bosje radijsjes, gewassen en in heel kleine blokjes
• halve komkommer, gewassen en in heel kleine blokjes
• 23 lenteuitjes, in ringetjes
• 1 grote gekookte aardappel (liefst vastkokend),
geschild en in kleine blokjes
• 2 eetl. verse (of gedroogde) dille, of een ander vers
kruid naar keuze (munt, peperselie, koriander)
• zout en peper
•
ijsblokjes (eventueel)
BEREIDINGSWIJZE
De yoghurt moet redelijk dun zijn. Verdun hem met
koud water en klop stevig door tot hij zo dun als soep is.
Voeg de saffraan toe en meng goed. Plet de eigelen met
mosterd en azijn en klop dit mengsel door de yoghurt.
Doe alle overige ingrediënten in een kom, giet er de
yoghurt op en meng goed. Proef op smaak, dek af en zet
een tijd in de koelkast. Serveer op ijsblokjes (optioneel,
heerlijk op een warme zomeravond), gegarneerd met een
takje verse dille.
Dit recept staat op pagina 88 van het kookboek
Veggiestan van Sally Butcher. € 19,99
ISBN 9789045214467
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UIT: VEGGIESTAN

kookeiland.

Afghaanse yoghurt met aubergines
INGREDIENTEN
VOOR VIER PERSONEN
• 3 aubergines, gewassen
• zout
• raapzaadolie, om te bakken
• 1 grote ui, gesnipperd
• 4 groene pepers, fijn gehakt
• 1 theel. kurkuma
• 4 tomaten gehakt ( of neem een blik gepelde tomaten)
• bosje koriander, gehakt
YOGHURT
• 450 ml dikke, gezeefde yoghurt
• 2 eetl. Citroensap
• 5-6 tenen knoflook, fijn gehakt
• handvol verse munt, gehakt
(of twee theel. gedroogde munt)
• zout en peper

BEREIDINGSWIJZE
Verwijder de bovenkant van de aubergine en snijd ze in
plakken van 6-7 mm dik. Bestrooi ze met zout en laat 30
minuten uitlekken. Spoel ze af en dep droog. Verhit een
scheut olie in een diepe koekenpan (met een goed deksel)
en fruit ui en pepers tot de ui zacht is. Neem met een
schuimspaan uit de pan en zet apart. Doe wat extra olie in
de pan en bak de aubergineplakken tot ze licht gebruind
zijn aan beide kanten. Bestrooi met kurkuma en voeg
tomaten en koriander toe (bewaar ongeveer een kwart
voor de garnering), samen met de ui en groene peper. Doe
wat water in de pan (zodat de ingrediënten min of meer
onderstaan), leg er een deksel op (of improviseer er een),
draai het vuur laag en laat zo’n 30 minuten trekken. Houd
het vochtniveau goed in de gaten.

Draai intussen de ‘saus’ in elkaar. Meng de yoghurt in een
kom met het citroensap, roer er knoflook en munt door
en proef op smaak. Zet in de koelkast. Tijd om de schotel
te assembleren. Proef het auberginemengsel op smaak –
misschien moet je wat zout toevoegen. Verdeel de helft
van de yoghurt over een redelijk grote schaal. Leg er dan
de aubergine op, gevolgd door de rest van de yoghurt.
Bestrooi met de rest van de koriander en serveer meteen.
Al bij het schikken van de warme en koude elementen
gaan ze in elkaar overlopen. Verrukkelijk om in te soppen
met warm naanbrood, maar je kunt het ook met rijst eten.
Dit recept staat op pagina 69 van het kookboek Veggiestan
van Sally Butcher. € 19,99 - ISBN 9789045214467
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boeken.

vega

TEKST: HEIDI VAN DUUREN

PLEIDOOI
ELK KWARTAAL BESPREKEN WE HIER OPZIENBARENDE
EN VERNIEUWENDE BOEKEN.
VEGGIESTAN!
SALLY BUTCHER
In je eigen keuken op reis door landen als Jordanië, Iran, Irak,
Turkije en Afghanistan. Dat belooft Sally Butcher met haar
kookboek Veggiestan. Ze wil de culinaire wereld van het MiddenOosten, vol kikkererwten, geurige kruiden en mierzoete desserts
dichterbij huis te brengen.
In het bijna 300 pagina’s tellende boek neemt ze ons mee op reis
door de culinaire gewoonten en gebruiken van landen in het
Midden-Oosten. Je reist van de hartige naar de zoete gerechten,
tussen brood, rijst en fruit. De creatieve recepten worden
geïllustreerd met mooie foto’s en prachtige verhalen en mythes..
Mijn angst was dat de recepten veel te moeilijk zouden zijn en ik
de ingrediënten nooit bij de supermarkt op de hoek zou kunnen
vinden. Maar dat blijkt mee te vallen. Koop wat rozenwater,
kurkuma en noten en je komt een heel eind. Al gebruikt Butcher
een aantal ingrediënten waar ik nooit eerder van gehoord heb,
zoals baharat en golparzaad.
Ook veganisten kunnen hun hart ophalen tijdens deze culinaire
ontdekkingstocht: op yoghurt en honing na worden er weinig
dierlijke producten gebruikt. Sally Butcher kiest vooral voor
groenten. Linzen, bieten, spinazie, aubergines en pompoenen:
allemaal worden ze verpakt in een Arabisch jasje.
En hoe zit het met de beroemde kikkererwt? Die komt inderdaad
regelmatig terug tijdens de vegetarische reis door het MiddenOosten. Maar niet alleen als hummus! De kikkererwt blijkt een
stuk veelzijdiger. Hij wordt gebruikt in onder meer soepen,
couscous en pilaf. Zelfs in zoete gerechten. Zo vormt het de
basis van de kleurrijke recept genaamd Noach pudding.
ISBN 978-90-452-1446-7 Karakter Uitgevers B.V.
€ 19,95
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UIT: VEGGIESTAN

kookeiland.

Afghaanse yoghurt met aubergines
INGREDIENTEN
VOOR VIER PERSONEN
• 3 aubergines, gewassen
• zout
• raapzaadolie, om te bakken
• 1 grote ui, gesnipperd
• 4 groene pepers, fijn gehakt
• 1 theel. kurkuma
• 4 tomaten gehakt ( of neem een blik gepelde tomaten)
• bosje koriander, gehakt
YOGHURT
• 450 ml dikke, gezeefde yoghurt
• 2 eetl. Citroensap
• 5-6 tenen knoflook, fijn gehakt
• handvol verse munt, gehakt
(of twee theel. gedroogde munt)
• zout en peper

BEREIDINGSWIJZE
Verwijder de bovenkant van de aubergine en snijd ze in
plakken van 6-7 mm dik. Bestrooi ze met zout en laat 30
minuten uitlekken. Spoel ze af en dep droog. Verhit een
scheut olie in een diepe koekenpan (met een goed deksel)
en fruit ui en pepers tot de ui zacht is. Neem met een
schuimspaan uit de pan en zet apart. Doe wat extra olie in
de pan en bak de aubergineplakken tot ze licht gebruind
zijn aan beide kanten. Bestrooi met kurkuma en voeg
tomaten en koriander toe (bewaar ongeveer een kwart
voor de garnering), samen met de ui en groene peper. Doe
wat water in de pan (zodat de ingrediënten min of meer
onderstaan), leg er een deksel op (of improviseer er een),
draai het vuur laag en laat zo’n 30 minuten trekken. Houd
het vochtniveau goed in de gaten.

Draai intussen de ‘saus’ in elkaar. Meng de yoghurt in een
kom met het citroensap, roer er knoflook en munt door
en proef op smaak. Zet in de koelkast. Tijd om de schotel
te assembleren. Proef het auberginemengsel op smaak –
misschien moet je wat zout toevoegen. Verdeel de helft
van de yoghurt over een redelijk grote schaal. Leg er dan
de aubergine op, gevolgd door de rest van de yoghurt.
Bestrooi met de rest van de koriander en serveer meteen.
Al bij het schikken van de warme en koude elementen
gaan ze in elkaar overlopen. Verrukkelijk om in te soppen
met warm naanbrood, maar je kunt het ook met rijst eten.
Dit recept staat op pagina 69 van het kookboek Veggiestan
van Sally Butcher. € 19,99 - ISBN 9789045214467
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ontbijt.

TEKST: STEFANIE VAN DE WALLE

ONTBIJT INSPIRATIE

GOLDEN GLOW RECEPT.
Langzaam moeten wij afscheid nemen van deze geweldige zomer. Helaas
wordt het weer vroeger donker en koelt het sneller af, maar het fijne van de
herfstperiode vind ik persoonlijk wel altijd dat ik mijn tropische smoothie bowls
weer langzaam in ruil voor verwarmende ontbijtjes-en-drankjes om mijn lichaam
voor te bereiden op de herfst/winterperiode.
Deze blog staat daarom in het teken van een heerlijk verwarmend recept met
Golden Milk poeder waarin kurkuma het hoofdingrediënt is.

Als echte ‘foodie’ droomt Stefanie 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 herfst editie.

Golden Milk is een traditioneel Ayurvedisch recept wat in India al duizenden jaren
wordt gedronken. Het is een verwarmende specerijen mix met kurkuma als hoofdingrediënt en onder andere zwarte peper, ceylon kaneel, kardemom, gember en
nootmuskaat. In India is Golden Milk nog steeds een van de meest geliefde drankjes
voor het slapen gaan en wordt de Ayurvedische traditionele geneeskunde nog veel
beoefend. Het is bedoeld om zowel lichaam als geest te ondersteunen. Daar in India
wisten ze het al lang; .

‘LET FOOD BE YOUR MEDICINE’*

Stefanie

GOLDEN OATS APPLEBANANA BREAD
INGREDIËNTEN:
• 3 rijpe bananen
• 200 gram glutenvrije havermout
• 3 eieren (3 eetlepels chia zaad met dubbele
hoeveelheid water = vegan)
• 1 el Golden milk** poeder Superfoodies
• Scheutje plantaardige melk naar keuze
• 1 appel

Prak de bananen. Mix vervolgens de havermout, de eieren, 1 flinke
eetlepel kant-en-klare Golden Milk poeder en een scheutje plantaardige
melk met de geprakte bananen tot een glad geheel met de staafmixer.
Snijd de appel met schil in blokjes en schep dit door de mix. Optioneel
voeg je er nog een handje Superfoodies Cacao nibs doorheen voor een
choco bite! Verdeel de mix in een ingevette cake vorm. Bak 30 minuten
gaar op plusminus 180°C. Tip heerlijk met een laagje notenboter.
*Medicijn in de mythische zin van het woord.

Optioneel: rasp ½ courgette door de mix mee! Geloof
mij, proef je niet terug en toch alvast weer wat groente
binnen.
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**Golden milk is geen geneesmiddel, maar een voedingssupplement.
**Voeding in de algemene zin, niet specifiek dit product.

Voor meer info check www.supergreens.nl

LEKKER VEGA ORGANISEERT
ISM KEIZER CULINAIR DE KOOKWORKSHOP:

Puur

Piemonte

47

keurmerkproducten.

KEURMERK.
Het wordt steeds makkelijker om in de supermarkt een bewuste vegetarische keuze te maken.
De Vegetariërsbond keurde deze veelal nieuwe producten goed. Binnenkort liggen ze ook met het
V-label in het schap. Er zijn nu in Nederland al meer dan 1000 producten met het V-label verkrijgbaar!
DEEN
Knolselderijburger
Champignonburger
Mais wortel paprikaburger
Broccolichampignonburger
Falafelburger (vegan)
JEAN BÂTON
Vegan mayonaise
VALESS
Crispy Sticks - per 24 september in de winkel
OBELA
Hummus classic (vegan)
Hummus geroosterde pijnboompitten (vegan)
Hummus zongedroogde tomaten (vegan)
Hummus kalamata olijven (vegan)
Hummus hot jalapeno (vegan)
UNOX
Vegetarische rookworst- per 1 oktober in de winkel
N.B. Niet te verwarren met de rookworst van de
Vegetarische Slager die ook rond deze datum in de
winkel ligt.
MC DONALDS
Veggie Homestyle Crispy Chicken
Veggie McChicken
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TEKST: SYTSKE DE WAART

eerste hulp bij etiketten.

puur natuur
Je ziet het bijna op elk etiket staan: de woorden ‘puur natuur’, ‘100%
natuurlijk’, ‘natuurlijke ingrediënten’. Maar wat houdt dat nou precies
in? Alles wat we eten is ooit een natuurlijk product geweest. Zoals
de kunstmatige zoetstof sucralose die via twee (zeer kunstmatige)
bewerkingsstappen uit mais gemaakt wordt. En is ‘natuurlijk’ lekkerder
of gezonder? Aan de hand van een drop-etiket met ‘puur natuur’ zet ik
in dit artikel enkele feiten en fabels op een rijtje.
WARENWET EN RECLAME CODE COMMISSIE
Eerst maar eens de warenwet. De toevoeging ‘natuurlijk’ betekent
alleen wat bij aroma’s en bronwater. Voor andere ingrediënten, of
voedingsmiddelen, betekent het dus niks, maar de term mag wel
gebruikt worden zolang het maar niet misleidend is. Het wordt
dan ook te pas en te onpas overal op gezet, en de Reclame
Code Commissie heeft de handen vol aan klachten over het
(onterechte) gebruik van het woord ‘natuurlijk’ bij het aanprijzen van
voedingsmiddelen en supplementen.
RUIMTE VOOR MISLEIDING
Bij aroma’s geniet de term natuurlijk dus wettelijke bescherming. Hoe
zit dat? De benaming ‘natuurlijk’ in ‘natuurlijk aardbeienaroma’ mag
alleen worden gebruikt als dit aroma echt van aardbei komt. Dat lijkt
duidelijk. Maar je hebt ook ‘natuurlijk aroma met aardbeiensmaak’.
Dat komt niet van aardbeien, maar wordt gemaakt via fermentatie
van glucose door micro-organismen. Glucose, fermentatie, microorganismen: allemaal zo natuurlijk als wat, maar het heeft weinig meer
met aardbeien te maken. Of zoals mijn favoriete onderzoeksjournalist
Eric Schlosser zegt: “Calling any of these flavors ‘natural’ requires a
flexible attitude towards the English language, and a fair amount of
irony”.

VRAAGTEKENS
Maar waarom houden wij, en dus ook fabrikanten,
zo van ‘natuurlijk’? Is ‘natuurlijk’ gezonder? Nee, er
is niks gezonds aan ‘puur natuur’ drop die voor
71% uit suiker bestaat. En bij de claim op deze
drop kun je sowieso je vraagtekens zetten. Een blik
op de ingrediëntenlijst van het etiket leert dat er
glucosestroop en gemodificeerd zetmeel in zitten.
Die komen niet in de natuur voor. Glucosestroop
wordt gemaakt uit (tarwe)zetmeel met enzymen
of met een sterk zuur. Gemodificeerd zetmeel
betekent letterlijk ‘bewerkt zetmeel’ en dat kan op
vele manieren gebeuren: mechanisch, enzymatisch,
chemisch of genetisch. In het laatste geval moet
dat er overigens bij staan. En lekkerder? Dat is
persoonlijk. Maar er zit gelatine in, dus de drop is
niet vegetarisch.
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Bekijk de aflevering op:

KIJK.
PROEF.
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DOE.
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toetje.

MIJN FAVORIETE
PLEKKEN OM
TE ETEN

#01.

Ik ben vanaf 1 januari pas officieel vegan (mijn beste goede voornemen ooit),
dus heel veel vegan tentjes heb ik nog niet geprobeerd. Dat heeft ook te maken
met het feit dat vegan restaurants sowieso erg schaars zijn in Brabant, waar ik
woon. Gelukkig kan ik toch altijd lekker veganistisch eten als ik van tevoren even
bel met de vraag of de kok iets lekkers kan maken en kom ik ook regelmatig
buiten Brabant.
Mijn favoriete lunchtent is De Koffieleut (1)
in mijn woonplaats Veghel. Ze hebben niks
veganistisch op de kaart staan (wel veel
vegetarisch), maar de kok verrast mij elke
keer weer met lekkere creaties. Een stapel
boekweitpannekoeken, een royaal belegde
piadina of een oosterse salade; elke keer
maakt hij er een feestje van. Je merkt dat
hij het een leuke uitdaging vindt om ook
voor mij als veganist iets speciaals voor te
schotelen. Dat noem ik een echte kok. Voor
de Brabanders (en eigenlijk ook gewoon de
niet-Brabanders) onder ons: ga er een keer
heen.

Vraag me niet wat ik precies voorgeschoteld
heb gekregen, want het waren hele bijzondere creaties. Een absolute aanrader als je
gaat voor een weekendje strand in eigen
land!

In Amsterdam-Oost zit een heel leuk,
geheel veganistisch tentje: Mr. Watson &
Mrs. Watson (3). Laatst ging ik hier lunchen
met mijn tweelingbroer. Wat een
verademing dat je gewoon alles van de
menukaart kunt kiezen! Ik koos voor een
broodje met ‘steak’ en groenten en m’n
broer ging voor de kroketten. Beide
gerechten smaakten alsof er een engeltje
Toen ik laatst een weekendje in Scheve- over je tong piest. Blijkt dat je daar ook een
ningen was, werd ik getipt door een volger: vegan kaasplankje kan bestellen, dus je
we moesten gaan eten bij De Eetkamer van begrijpt: ik moet een keer terug.
Scheveningen (2). Dat zijn we gaan doen.
Je kunt kiezen voor à la carte, maar ook
voor het verassingsmenu. Ik gaf aan dat ik
veganistisch at en de kok maakte dolgraag
een veganistisch 4-gangen-diner voor mij.
Het was het lekkerste wat ik ooit heb
gegeten. De Eetkamer van Scheveningen is
een heel knus, bruin café-achtig restaurantje, maar ondertussen lijkt het eten net
van Michelin-sterrenniveau.

‘Een echte kok
gaat de uitdaging
aan om iets
speciaals te maken
voor mij als
veganist’

#02.

#03.

#03.
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toetje.
Ik heb best wat landen in Europa gezien, maar ik blijf altijd een zwak houden
voor Spanje. Ik heb een tijdje in Madrid gewoond, dat zal hier ook wel aan
bijdragen. Vooral de Spaanse cultuur vind ik helemaal fijn. Iedereen doet lekker
rustig aan (‘mañana mañana’) en Spanjaarden zijn echte levensgenieters; er
wordt ontzettend veel buiten de deur geluncht, gedineerd en gedronken.
Supergezellig dus.

MIJN FAVORIETE
BESTEMMINGEN
Omdat ik Madrid een tijdje mijn woonplaats mocht noemen, heeft de stad een
speciaal plekje in mijn hart, maar ik ben ook helemaal verknocht aan Valencia. Ik
word heel vrolijk van de zee, iets wat Madrid niet heeft.
Ik ben nu twee keer in Valencia geweest;
voor het eerst met m’n beste vriendin
en twee jaar geleden met m’n vriend.
Waarom ik Valencia zo geweldig vind?
Valencia heeft eigenlijk alles: een
bruisend centrum, lekker eten in leuke
restaurantjes, gezellige kroegen en clubs,
een heel mooi en groot park – dit is een
drooggelegde rivier – en natuurlijk het
strand.
Mocht je een tripje Valencia op de
planning hebben staan: huur daar een
fiets! Het is heel mooi om door het park
te fietsen. Naast dat het park er mooi
uitziet, hangt er ook een gezellige sfeer.
Veel wandelaars, fietsers of mensen die
aan het sporten zijn. Neem fruit en een
stokbroodje mee, dan kun je daar heerlijk
picknicken. Als je dan toch op de fiets zit,
fiets dan meteen door naar het strand.
Of neem het trammetje, de taxi of de
benenwagen, dat kan ook. Na een dagje
luieren op het strand raad ik een bezoek
aan het restaurantje La Mas Bonita aan.
La Mas Bonita serveert heerlijke lunches,
borrelhapjes en diners, ook veel vega(n).
Hier eten geeft een vakantiegevoel in
optima forma: het inte rieur is zomers
met turquoise tinten, er staan een tal
van palmbomen voor de deur en op de
achtergrond hoor je zachtjes de zee.

Genieten dus. Reserveren is overigens
wel verstandig, want er zijn meer mensen
fan van dit strandtentje.
Valencia is dus één van mijn favoriete
bestemmingen, maar toch moet ik
ook een ander land noemen: IJsland.
Afgelopen januari ging ik met mijn
vriend naar Reykjavik. Vanuit deze stad
hebben we verschillende tochten gemaakt
over het eiland. Het is daar zó mooi.
Alsof je op een andere planeet bent. We
hebben het Noorderlicht gezien. Echt
een bucketlist-dingetje. Daarnaast zijn
ze daar heel ver wat veganistisch eten
betreft, veel verder nog dan in Nederland!
Op het moment dat dit magazine uitkomt
zit ik trouwens op Sicilië. Ik ben alleen
nog maar een lang weekend in Rome
geweest, dus ik heb heel veel zin om Italië
verder te ontdekken. Ik ben ook benieuwd
of ik kan overleven tussen alle kaaspizza’s
en –pasta’s, maar daarover lees je later
zeker meer op m’n blog!

‘Spanjaarden zijn
echte levensgenieters.
Supergezellig.’
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Even bijkomen?
7 of 8 bladen
voor maar

€ 8,50

Te koop in de winkel en in onze webshop: www.tijdschriftenpakket.nl

• healthfood restaurant
• biologische kwaliteit
• lunch en diner
• diverse salades & belegde broodjes
• vruchten- en groentesap
• elke dag veganistisch menu
en natuurlijk heerlijke vegetarische maaltijden
• open: elke dag van 12.00 tot 22.00 uur
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A great big pack of lies…
Genaamd absolutely nuts, maar hoe nuts
is deze super granola van Eat Natural
dan precies?

Nou, als je het ons vraagt, best wel
heel erg... Niet alleen omdat deze
granola vol met crunchy pinda’s zit,
waardoor wij besloten hebben deze
absolutely nuts te noemen…

Maar ook omdat we niet helemaal
eerlijk zijn geweest... (wat trouwens
niet de normale gang van zaken is bij
Eat Natural). Pinda’s zijn namelijk
helemaal geen noten, maar peulvruchten!
De slimmeriken onder jullie hadden dat
vast en zeker al opgemerkt.

En om het helemaal absolutely nuts te
maken, hebben we deze, met de hand
gemixte super granola, geroosterd met
kokosbloesem nectar in plaats van met
honing. Dat maakt deze granola dus
100% OK voor vegans!

eatnatural.nl
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vraag het helga

TEKST: HELGA VAN BUREN

VRAAG HET HELGA!
Het leven van veganisten en vegetariërs kan uitdagend zijn.
Denk aan onbegrip bij (potentiële) partners, restaurants die niet klantvriendelijk zijn
of schoonfamilies die niet meewerken. Allemaal issues die op je pad kunnen komen.
De vraag is hoe je daarmee omgaat. Journalist Helga beantwoordt al uw vragen!
NOCH VLEES, NOCH VIS
Mijn vriend en ik hebben nu 1,5 jaar een relatie. Sinds kort zijn
mijn schoonouders dichterbij komen wonen en we hebben
afgesproken dat ik wekelijks bij ze gaan eten als mijn vriend
moet werken. Hartstikke leuk natuurlijk, maar mijn
schoonfamilie houdt geen rekening met mij als vegetariër. Ze
schotelen mij steeds een maaltijd met vis voor en zijn ervan
overtuigd dat ze me een plezier doen omdat daar geen vlees in
zit. Ik heb al een keer gezegd dat ik ook geen vis eet en toen
trok mijn schoonvader zijn wenkbrauwen op en begon hij te
zuchten. Sindsdien durf ik daar niets meer te zeggen, maar zo
kan het ook niet langer. Hoe zeg ik netjes dat ik (ook) geen vis
wil eten? Zij vinden het heerlijk!
Jacqueline (29), Soest

Beste Jacqueline,
Ik snap dat je het moeilijk vindt om tegen je schoonouders te
zeggen dat je geen visgerechten wil eten, maar toch denk ik dat je
het beste duidelijk kunt zijn. Doe je dit niet, dan ga je elke week
met tegenzin naar je schoonouders toe en werk je
voedselverspilling in de hand omdat je jouw bord niet leeg eet. Of
je eet alles op met een rotgevoel. Heb je wel eens een goed
gesprek met je schoonouders over vegetarisme gehad en waarom
je hiervoor kiest? Je kunt een hoop begrip kweken door je
beweegredenen te delen. Wellicht is het goed om een keer iets
vegetarisch voor je schoonouders te koken, zodat zij kennis kunnen
maken met de vegetarische keuken. Ik ben ook heel benieuwd hoe
jouw vriend hier tegenaan kijkt. Wat voor advies geeft hij? Steunt hij
je of voedt hij jouw weerstand om het te vertellen? Praat met hem
en vertel wat je dwarszit. Vertel over het plan om je schoonouders
uit te nodigen. Kortom: neem je familie mee in jouw wereld en laat
ze zien wat jij belangrijk vindt! Ik ben ervan overtuigd dat dan alles
goed komt.

Helga van Buren is journalist (40),
woont samen, heeft twee kinderen en is vegetarisch.
Vragen aan Helga kun je stellen
via info@vegetariers.nl
ovv ‘Vraag aan Helga’
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historie.

TEKST: DIRK-JAN VERDONK

VEGETARISME IN HET
BELOOFDE LAND
Het land in het Midden-Oosten met het hoogste percentage vegetariërs is
ongetwijfeld Israël. De staat Israël is nog vrij jong, maar de geschiedenis waar haar
eerste vegetariërs naar verwezen was millennia oud.
Op 14 mei 1948, na een korte burgeroorlog, riep de
leider van de Joodse gemeenschap David Ben-Gurion de
onafhankelijke staat Israël uit. Daarmee kwam een einde
aan decennia van Brits bestuur. Een militaire overwinning
op de aangrenzende Arabische landen was vervolgens
nodig om de grenzen van de kersverse staat te vestigen,
die in 1949 door de Verenigde Naties werd erkend. Dat
betekende het startschot voor een toevloed aan Joodse
immigranten – onder wie ook vegetariërs.
VEGETARIËR-KOLONISTEN
De nieuwe bewoners hadden de belangrijke opdracht
het land productief te maken, wat gebeurde door de
vestiging van tal van collectieve landbouwnederzettingen,
de kibboetsen en moshavim. Een enthousiaste joodse
vegetariër wist in 1952 te melden dat de in 1949 gestarte
nederzetting Mishmar Hashivah vegetarisch was en een
ander vegetarisch dorp in oprichting verkeerde. Volgens
zijn schatting waren er op dat moment zo’n achtduizend
vegetariërs in Israël en groeide hun aantal snel.
In hoeverre dit klopte, is moeilijk na te gaan, maar dat
vegetarische denkbeelden voet aan de grond kregen is
niet heel verwonderlijk. De ideologie van de collectieve
landbouwnederzettingen was mede geïnspireerd door
utopische, socialistische en anarchistische denkers als Peter
Kropotkin, Gustav Landauer en Lev Tolstoi - halve en hele
vegetariërs wier denkbeelden rond 1900 al tot een reeks
vegetarische kolonies hadden aangezet (waaronder in
Nederland).
AMIRIM
Zeker is dat in 1958 een vegetarische moshav werd
gesticht in het noorden van Israël. Ze werd Amirim
gedoopt en haar bewoners legden zich toe op biologische
landbouw – en later ook toerisme. De stichters hadden

diverse achtergronden. Meest in het oog springend waren
een aantal families uit de Verenigde Staten en Canada,
die niet joods waren, maar behoorden tot een afsplitsing
van de Zevendedagsadventisten, de ‘Davidians’. (Later, in
1993, zouden de Amerikaanse Davidians het wereldnieuws
halen toen zij bij een omstreden bestorming door de FBI
van hun ranch in Waco, Texas, bijna voltallig om het leven
kwamen). Amirim groeide van veertig bewoners naar ruim
honderd begin jaren zestig. Tegenwoordig telt het dorp
zo’n achthonderd inwoners. De vegetarische geest is er
nog steeds levend.
ESSENEN
Maar ook de Joodse geschiedenis kon tot vegetarisme
inspireren. Vanaf de tweede helft van de jaren ‘40 werden in
de grotten van Qumran, nabij de Dode Zee, manuscripten
ontdekt daterend uit het begin van de jaartelling: de zogeheten
Dode Zeerollen. Dat leidde tot een golf van aandacht voor
de Joodse sekte van wie deze manuscripten waren geweest,
de Essenen. En volgens de overgeleverde bronnen onthielden
deze Essenen zich van het eten van vlees en het offeren
van dieren. Kortom, Joodse vegetariërs in de jaren vijftig en
zestig konden deze Essenen zien als hun ‘voorouders’ en zich
erfgenaam voelen van een cultuur die meer dan tweeduizend

jaar terug voerde.
Overigens, of er in de decennia na de Tweede
Wereldoorlog ook vegetarisme voorkwam onder de
minderheid van Arabische Palestijnen die Israël niet waren
ontvlucht, valt uit de toenmalige Israëlische bronnen niet
op te maken. Ze blijven erin ongenoemd.

‘De vegetarische geest is
er nog steeds levend’
59

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

Natuurlijk kan het
Odin winkels vind je in Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam (Bos en Lommer,
Ceintuurbaan, Czaar Peterstraat, Westerpark, Zeeburg), Arnhem, Bergen,
Breda, Delft, Den Haag, Dordrecht, Driebergen, Ede, Nijmegen, Utrecht
(Adelaarstraat en Biltstraat), Voorschoten, Wageningen en Zutphen.
Kijk ook op odin.nl

