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www.limafood.com

Sinds jaar en dag haalt Lima inspiratie uit de 
Japanse keuken, die werkt met pure ingrediënten 
en subtiele smaken. Dankzij Lima konden Europese 
burgers al vanaf 1957 genieten van sojasaus, miso, 
kuzu en andere Japanse specialiteiten. Dat kunnen 
ze nog steeds. Het Japanse assortiment van Lima is 
groter dan ooit en is bovendien 100% plantaardig. 

het beste uit japan! 

Japan 
een bron

van inspiratie
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VOLUIT
LEVEN

Vegetariers halen al jaren het beste uit japan

Voor bij een: Recept voor: Heerlijk in:

Meer recepten op

MAALTIJDSOEP MET 
AZIATISCHE SMAKEN 

EN TEMPEH
GEWOKTE 
GROENTEN

Voor Lima is Japan al 60 jaar de inspiratiebron. 
Wij bieden al 60 jaar overheerlijke en erg voedzame 

producten,  uitstekend  geschikt voor vegetariërs. 

Of je nu smaak toevoegt met Tamari, een pittige dressing 
maakt met Wasabi of een soep verfi jnt met Udon noedels. 

Alle Japanse producten voegen veel smaak toe 
aan de vegetarische keuken!

SALADE VAN VEGI 
MIX EN AVOCADO

Hatcho Miso

Tamari 
strong

Udon 
noedelsnoedelsnoedelsnoedelsnoedelsnoedelsnoedelsnoedelsnoedelsnoedelsnoedelsnoedelsnoedelsnoedelsnoedelsnoedelsnoedelsnoedelsnoedelsnoedels
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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

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.

Welkom

Of ontvang het kookboek Honger! van Mme ZsaZsa



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 voedings-
scan laten doen door onze eigen voedingskundige Sytske de 
Waart.

Welkomst-
geschenk: 

Lekker Vega
keukenschort
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Minahassastraat 1, 1094 RS Amsterdam 
 020 - 330 00 44,  info@vegetariers.nl 
 www.vegetariers.nl,  @veganieuws, 

IBAN: NL95TRIO0197982603.

ADVERTEREN: 
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Kortingen bij herhaalde plaatsingen en voor 
keurmerkhouders. 

Advertentieacquisitie: 
Henriëtte Tomassen (info@yuno.nu), 

tel. 06 - 50 84 48 08.

Artikelen en advertenties in Lekker vegetarisch geven niet 
noodzakelijkerwijs de mening weer van de redactie. Dit magazine 
wordt gedrukt op chloorvrij papier. Heb je het uit? Geef het dan 
door aan andere geïnteresseerden! Het volgende nummerverschijnt 
medio maart. Doelstelling Vegetariërsbond: Het vegetarisme 
verspreiden en daarmee de wereld een beetje mooier maken. 

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

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

colofon.
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De bron van de eeuwige jeugd. Men 
is er al vele eeuwen naar op zoek. 
De vader van de geschiedschrijving, 
de Griek Herodotus, vermoedde 
de bron in Ethiopië. Wie van haar 
water dronk, kreeg een eeuwig 
jeugdige uitstraling. We moeten 
dit maar met een korrel zout 
nemen, temeer daar Herodotus 
meldt dat deze Ethiopiërs veelal 
tot honderdtwintig jaar oud 
worden en dat hun spijs gekookt 
vlees en hun drank melk was. Er 

is geen enkele aanleiding om te denken dat het eten van (veel) 
vlees het aantal levensjaren verlengt, net zoals die waterbron, die 
volgens Herodotus naar viooltjes riekte, toch hoogstwaarschijnlijk 
niet bestaat. Het is eerder zo dat voor een vitale ouderdom geen 
mysterieuze waterbron nodig is, maar een gematigd leven met 
overwegend plantaardige voeding. In dit nummer van Lekker Vega 
gaan we nu eens dieper in op vegetarisch voeding en ouderdom. 
En als er een organisatie is die dit aan de orde mag brengen, dan 
is het toch wel de Vegetariërsbond, die inmiddels 124 jaar bestaat. 
Juist daarom zijn we blij dat in Lekker Vega de talloze jongere 
mensen aan het woord komen die de doorbraak van vegetarische 
en veganistische voeding op dit moment mogelijk maken. 
Sinds het vorige nummer is Lekker Vega immers een volkomen 
vernieuwd concept: het is geëvolueerd van magazine tot media 
platform met (jawel) een magazine, you-tube kanaal, instagram- en 
facebookpagina. Een flink aantal stappen vooruit en daarbij uniek. 
Er is geen enkele andere maatschappelijke organisatie die dit zo op 
de kaart zet. Maar hoe mooi het allemaal ook klinkt, jeugdigheid en 
een hip uiterlijk zijn geen doel op zichzelf. Wijsheid komt met de 
jaren. Als daar toch iets jeugdigs doorheen schijnt, dan is het omdat 
er geput wordt uit universele waarden die eeuwen meegaan.

Floris de Graad, 
directeur Vegetariërsbond

voorwoord. inhoud.

14
FELIXOORD

Door Floris de Graad,

22
‘T KOOKEILAND!

ONTDEK ONS YOUTUBE KANAAL

50
NL SPOTS 

VOLGENS GIULIA 

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

 Cover recept: p. 40. • NL Spots: p. 50. 
Buitenland hotspots: p. 52.

Waar eet onze gastredactrice
Giulia Califano het liefst? 

Lees het op p. 50

specials

OP DE VOORKANT:
Hét vegan recept van
Lisa Stel. Haar recept vind 
je op pagina 40.
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Actualiteiten & nieuws waar je blij van wordt.

SUCCESVOLLE WEEK 
ZONDER VLEES
In maart dit jaar werd voor het eerst de Nationale Week 
Zonder Vlees georganiseerd. Hieraan deden maar liefst 32.000 
deelnemers mee, een succesvolle campagne dus! 

In het kader van de Week Zonder Vlees organiseerde de 
Vegetariërsbond en De Hippe Vegetariër De Vegetarische 
Restaurantweek. Aan de week deden maar liefst 276 
Nederlandse horecaondernemers doen mee, waaronder 
de filialen van Bagels & Beans en het nieuwe vegetarische 
concept van Febo (Vebo). In alle Nederlandse provincies 
zijn restaurants vertegenwoordigd. Gasten konden kiezen 
uit onder meer een vegetarische lunch voor 8 euro of een 
vegetarische avondmaaltijd voor 15 euro. De deelnemende 
vleesvervangerproducenten zagen in die week ook een 

wezenlijk verschil in de verkoopcijfers. Zo spreekt Vivera 
over 500.000 verpakkingen meer dan tijdens een normale 
week en laat Garden Gourmet weten dat veel meer 
vegetarische producten verkocht zijn dan tijdens een 
reguliere promotie. De Nationale Week zonder Vlees krijgt 
een vervolg in 2019. De Nationale Week Zonder Vlees is 
een initiatief van blogger Isabel Boerdam. Zij was bij ons te 
gast in de kookstudio van Lekker Vega. De aflevering is te 
zien op het Lekker Vega You Tube kanaal. Bekijk ‘m snel!
Bron: weekzondervlees.nl

TEKST: HEIDI VAN DUUREN

VOORKOM RIMPELS, 
EET GROENTEN EN FRUIT! 
Vrouwen die gezond eten met daarbij veel groenten en 
fruit, hebben minder rimpels in het gezicht dan vrouwen 
die ongezond eten. Dat blijkt uit onderzoek van het Eras-
mus MC onder meer dan 2700 Rotterdamse 50-plussers.

Het percentage rimpels bij vrouwen die veel fruit, groenten en 
vis aten en daarnaast weinig vlees, suiker, verzadigde vetten en 
alcohol innamen was aanzienlijk lager dan bij vrouwen die dat 
wel deden. Dit ligt volgens arts-onderzoeker Selma Mekic aan 
de vitaminen en anti-oxidanten die in de voeding zitten, die de 
huid kunnen helpen beschermen tegen schadelijke invloeden van 
buitenaf, zoals uv-straling.

PERCENTAGE
Tijdens het onderzoek gaven de deelnemers specifiek aan 
hoeveel gram van producten, bijvoorbeeld groenten, vlees, brood 

en alcohol, ze gedurende een maand consumeerden. Vervolgens 
werden er 3D-foto’s gemaakt van het gezicht en werd met 
een computerprogramma het percentage rimpels vastgesteld. 
Andere factoren zoals de hoeveelheid uv-straling en roken 
werden meegenomen om tot een realistisch beeld te komen. 

OP MANNEN GEEN INVLOED
Mannen hebben geluk; het wel of niet gezond eten heeft 
geen invloed op de hoeveelheid rimpels bij mannen, maar ze 
krijgen wel eerder rimpels dan vrouwen én ze krijgen er meer. 
Vrouwen halen dit na hun 75e weer in en hebben op hoge 
leeftijd meer rimpels. Dat blijkt uit een ander onderzoek van 
het Medisch Centrum. Ook blijkt dat vrouwen en mannen 
rimpels hebben op andere plekken. Vrouwen hebben er 
bijvoorbeeld meer op de bovenlip, mannen hebben er meer 
in het voorhoofd. 

Bron: Erasmus MC
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#VEGETARIERSBOND #LEKKERVEGA

follow us

De eerste 100% plantaardige biefstuk komt er aan! 
Het Nederlandse Vivera is het eerste bedrijf ter 
wereld die de plantaardige biefstuk in productie 
neemt. Vanaf juni dit jaar zal het product in onze 
supermarkten liggen onder de noemer Veggie Steak. 
Volgens het Algemeen Dagblad werkten bedrijven 
als Unilever in samenwerking met universiteiten al 
jaren aan een plantaardige biefstuk maar is het tot nu 
toe niet gelukt om de structuur, sappen, bloed en de 
smaak van de biefstuk na te bootsen. 

Het bedrijf Vivera is het wel gelukt met alleen plantaardige 
ingrediënten zoals tarwe en soja. Gert Jan Gombert 
van Vivera stelt dat de vega biefstuk niet van echt is te 
onderscheiden. Hij is ervan overtuigd dat het product in 
een grote behoefte voorziet. Gert Jan: “Het is van groot 
belang dat we minder vlees eten, zowel voor onze eigen 
gezondheid, dierenwelzijn en voor onze planeet. Innovatieve 
en hoogwaardige plantaardige producten kunnen hieraan 
een belangrijke bijdrage leveren.”

PRIMEUR
De Britste supermarktketen Tesco heeft de primeur met de 
verkoop van de biefstuk vanaf 21 mei in ruim vierhonderd 
supermarken. Vervolgens wordt het product op 29 en 30 mei 
officieel gepresenteerd op de PLMA (private label) beurs in 
Amsterdam en zal het in juni in de Nederlandse supermarkten 
te vinden zijn. In de tweede helft van 2018 volgen andere 
landen in Europa, zoals Duitsland, Italië en Frankrijk. Aan 
het einde van dit jaar wil Vivera een geheel plantaardig 
productassortiment hebben. 
Dat bestaat nu uit meer dan 
veertig vleesvervangende 
producten. Volgens Vivera 
neemt de interesse van 
consumenten in gezondere 
en duurzamere voeding in 
grote delen van Europa sterk 
toe. 

Bronnen: ad.nl en vivera.nl

Eerste vega-biefstuk
IN DE SCHAPPEN
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VEGETARIËRSBOND 
& EKOMENU SLAAN 
HANDEN INEEN

Er zijn leefstijl menu’s met vegetarische recepten voor 
mensen met allergieën, mensen die willen afslanken 
en voor diabetici.  EKOMENU biedt een lidmaatschap 
waarbij je wekelijks een box ontvangt volgens het door 
jou gekozen menu. Met 3 of 4 gezonde maaltijden. Net als 
andere maaltijdboxen, bundelt Ekomenu alle benodigde 
ingrediënten en bijbehorende recepten voor 3 of 4 dagen. 
Alle ingrediënten zijn per maaltijd verpakt in een handige 
zak. Zo heb je in een keer alle benodigde producten bij de 
hand om een heerlijke maaltijd te koken. Het Ekomenu kan 
worden thuisbezorgd (op vrijdag, zaterdag en maandag), 
maar kan ook worden afgehaald bij een Ekoplaza winkel 
in de buurt (op zaterdag, zondag en dinsdag). Wil je 
EKOMENU niet elke week of wil je af en toe pauzeren? 
Geen probleem. Het lidmaatschap is flexibel. Ekomenu is 
een initiatief van Jack Stroeken en Marjolein de Vlaam in 
samenwerking met EkoPlaza. Jack Stroeken: Ekomenu wil 
mensen helpen bij het ontwikkelen van een gezond en 
verantwoord voedingspatroon. 

Door onze maaltijdboxen en de bijbehorende recepten 
ontwikkelen mensen al doende de vaardigheden om ook 
buiten de box om lekker en gezonde maaltijd op tafel te 
zetten. Als klanten met de box stoppen is dat vaak omdat 
ze aangeven dat ze het nu zelf kunnen. Dan is onze missie 
geslaagd.’

De Vegetariërsbond ziet de maaltijden van Ekomenu 
ook als een laagdrempelige manier om kennis te maken 
met de vegetarische en veganistische keuken. Door de 
samenwerking met Ekomenu kunnen we het publiek niet 
alleen vegetarische recepten en tips bieden maar ook 
maaltijdpakketten met de verse ingrediënten erbij leveren. 
De vegetarische gerechten van Ekomenu worden ook 
onderdeel van de vegetarische challenge '30 dagen Lekker 
Vega' die de Vegetariërsbond met veel succes aanbiedt.

TEKST: HEIDI VAN DUUREN

De Vegetariërsbond en Ekomenu slaan de handen 
ineen om vegetarisch eten makkelijk te maken voor 
iedereen. Ekomenu levert gezonde menu's in de 
vorm van maaltijdboxen in heel Nederland. Met 
recepten en 100% biologische ingrediënten. 
Ekomenu onderscheidt zich door haar focus op 
vegetarisch en veganistisch eten.
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HALLO 
FESTIVALS! 
De zomer is het ultieme seizoen voor Food Festivals. Lekker 
in het zonnetje met vrienden en familie genieten van een 
hapje en een drankje. Voor vegetariërs en veganisten is er 
tegenwoordig steeds meer keuze. Wij zetten een paar  
do’s op een rij. 

Op 15, 16 en 17 juni vindt in Amsterdam het allereerste 
VEGGIE festival plaats op de NDSM-werf met kleurrijke 
groentegerechten, mezzes, falafel, stoere burgers en 
homemade limonades. In hetzelfde Amsterdam kun je op 
7 en 8 juli naar het Vegan Food Festival en op 14 juli naar 
Funky Vegan Festival op de Moermanskkade. Op 19 augustus 
moet je even naar  onze zuiderburen want dan vindt in het 
Belgische Gent het Vegan Summer Fest 2018 plaats met 
foodtrucks, foodstands, shoppen en muziek. In het najaar vindt 
de vijfde editie van VegFest in de Utrechtse Jaarbeurs plaats. 
Kijk voor meer informatie over de festivals op veganevents.nl

actueel.

Lamsoren worden ook wel zeeasters of zulte genoemd. Ze smaken ziltig en passen 
daarom goed bij visgerechten. Je kunt het zowel rauw als bereid eten. Lamsoren zijn 
lekker in combinatie met gegrilde zalm maar je kunt het ook goed serveren als een 
salade bij een pasta of als een bijgerecht, kort gemoord met ui en margarine. Let 
er bij het kopen van lamsoren op dat de bladeren er niet slap uitzien. Het moeten 
frisse, knapperige bladeren zijn. Je kunt de groente gewoon drie tot vier dagen 
bewaren in de groentelade. Eet smakelijk!

GROENTE VAN HET 
SEIZOEN: LAMSOOR
Lamsoor heeft (gelukkig) niets te maken met het oor van een lam. 
Het zijn lange, groen/grijzige bladeren die een beetje de vorm 
hebben van een lamsoor. De groente behoort tot de zeegroenten, 
heeft zout water nodig om te leven en groeide daarom alleen op een 
zilte bodem in de kuststreken. Nu wordt lamsoor gekweekt en dat 
kan op verschillende plekken in Nederland.  

#VEGETARIERSBOND #LEKKERVEGA

follow us

 
 Winactie

MET DE BIOLOGISCHE LATTES VAN 
TERRASANA KUN JE ZORGELOOS GENIETEN 

VAN EEN BIJZONDER WARM, VEGAN DRANKJE. 

Gratis kennismaken? Mail je adres naar 
actie@terrasana.nl o.v.v. LEKKER LATTE en je maakt 

kans op een heerlijk pakket t.w.v. € 32,-. De ruim 
400 bioproducten van TerraSana vind je in (online) 

biowinkels door heel Nederland.



nieuw!

Geniet van heerlijke hot drinks zonder je schuldig te voelen! Je lengt het poeder aan met een 
(plantaardige) melk van jouw keuze. Rijstdrank is wat ons betreft de lekkerste keuze. 

zin in LATTE?

De 400+ biologische producten van TerraSana zijn 
verkrijgbaar bij (online) biowinkels door heel Nederland.

Deze heerlijk geurende latte bestaat 
voor meer dan de helft uit kurkuma 
en is de perfecte samenstelling om de 
trendy  ‘golden milk’ mee te maken. 

1 tl op 250 ml (30 porties)

Een heerlijke basis voor een 
lekkere aardse en toch ook zoete 
chocolademelk. Nét een beetje 
anders. Ook heerlijk om koud te 
drinken.

1 el op 250 ml (20 porties)

Dé vervanging voor koffie. Niet 
dat het ernaar smaakt, maar het 
geeft eenzelfde soort oppepend 
gevoel. Verfrissend én verwar-
mend!

1 el op 250 ml (20 porties)

Curcuma 
vanilla latte

Curcuma 
ginger latte
Een heerlijke kruidige maar toch ook 
zachte latte. Met dit drankje worden 
alle zintuigen geprikkeld. Met maar 
liefst 53% kurkuma is dit een echt 
powerdrankje! 

1 tl op 250 ml (30 porties)

kurkuma (54%), kaneel, cacao-
poeder, gember, vanillepoeder 5%, 
zoethout, zwarte peper

kurkuma(53%), kaneel, gember 
15%, nootmuskaat, kardemom, 
zwarte peper, saffraan

kokosbloesemsuiker (gula jawa), 
cacao (20%), hennep, maca, 

kokosbloesemsuiker (gula jawa), 
matcha (20%) hennep, maca, 

cacao latte

Matcha latte

6 x 150 g 6 x 200 g

6 x 150 g 6 x 200 g
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Te koop in de winkel en in onze webshop: www.tijdschriftenpakket.nl

Even bijkomen?
 

7 of 8 bladen
voor maar

€ 8,50 

• 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

NALATEN AAN DE 
VEGETARIËRSBOND

Als we realistisch zijn moeten we vaststellen dat de 
toekomst er voor onze kleinkinderen en voor de dieren 
niet zonnig uitziet. Het positieve is dat onze eigen keuzes 

over onze voeding hier grote invloed op hebben. Er is 
nauwelijks een persoonlijke keuze te bedenken die meer 
positieve gevolgen heeft voor mens, dier en milieu dan 
de keuze voor vegetarische voeding. Daarom zet de 

Vegetariërsbond zich in voor verantwoorde vegetarische 
voeding. En dit steeds met een optimistische toon.

Wie ook na het overlijden wil bijdragen aan een betere 
wereld, maakt met het steunen van de Vegetariërsbond een 

verstandige en gefundeerde keuze.

De Vegetariërsbond zet zich al sinds 1894 in voor 
vegetarische voeding. De organisatie was al actief voor u 
werd geboren en we verwachten hier nog decennia lang 

mee door te (moeten) gaan. 
Met het opnemen van een legaat in uw testament 

kunt u zelf bepalen welk deel van uw erfenis u aan de 
Vegetariërsbond wilt nalaten. Mocht u nog vragen hebben 
of persoonlijk met ons over willen praten kunt u via info@
vegetariers.nl een afspraak aanvragen met onze directeur.



  

IN HET STATIGE OOSTERBEEK LIGT EEN PARK VAN RUIM ZES HECTARE MET 
EEN KRUIDENTUIN, VERSCHILLENDE VIJVERS EN EEN BOSTUIN. IN DEZE 

LOMMERRIJKE OMGEVING BEVINDT ZICH EEN UNICUM: 
HET ENIGE VEGETARISCHE BEJAARDENHUIS VAN EUROPA. 

ER ZIJN SLECHTERE PLEKKEN OM OUD TE WORDEN….

Felixoord
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Vandaag, 11 april is het een zonnige dag. Vogelgezang 
begeleidt de wandeling op weg naar het hoofdgebouw. 
Er heerst blijdschap onder de bewoners. En opluchting. 
Felixoord is gered. Vandaag vindt in de gemeenschappelijke 
zaal de sleuteloverdracht aan de nieuwe eigenaar plaats. 
Hierdoor blijft ruim zeventig jaar unieke geschiedenis 
behouden.

‘een leefwijze die vormgegeven 
moet worden, een leven lang’
De naam Fellixoord is een verwijzing naar filosoof en 
mede-oprichter Fellix Ortt. Hij stelde dat vegetarisme 
niet allen over voeding gaat maar ‘Is op te vatten als een 
vegetarische levensbeschouwing met een streven naar 
doorvoering van de praktische consequenties daarvan in 
het persoon¬lijke en maatschappelijke leven’. Vegetarisch 
betekent vanuit de filosofie waaruit Felixoord is opgezet 
dus meer dan een maaltijd zonder vlees, al dan niet met 
vleesvervanger. Het is een levenswijze die vormgegeven 
moet worden. Een leven lang. En dat lukt volgens Anke 
Stavast, bewoonster van het aanpalende Vegetarisch 
Woonpark Ommershof, goed: 
‘Op een gegeven moment hebben mijn man en ik tegen 
elkaar gezegd: wat doen we straks, op wie kunnen we 
terugvallen als we ouder worden? We hebben geen 
kinderen. Heel rationeel zochten we naar een plek waar 
het volstrekt vanzelfsprekend is dat je vegetariër of veganist 
bent. Sowieso leek het ons aantrekkelijk om op latere 
leeftijd meer in een gemeenschap te gaan wonen, onder 
gelijkgestemden. 

Hoewel een groot kenmerk van vegetariërs is dat ze heel 
individualistisch zijn, is het echt een dorp, met alles erop 
en eraan: geroddel, gezamenlijke wandelingen, muzikale 
bijeenkomsten in de muziekkamer van Felixoord.’

Woonzorg Nederland, de nieuwe eigenaar van Felixoord, 
krijgt de taak om de voorwaarden te scheppen waarin 
de bewoners tot in de laatste dagen van hun leven vorm 
kunnen geven aan hun vegetarische leefwijze en identiteit. 
Een behoorlijke en bijzondere opdracht. Want naast de 
huisbaas van een aantal kritische vegetarische ouderen is 
de coöperatie ook nog eens de eigenaar geworden van 
de vele honderden bomen op het terrein. Niets is hier 
standaard, alles vraagt hier zijn eigen bijzondere manier van 
zorg.

Omdat indicaties voor verzorgingshuiszorg niet meer 
worden afgegeven, dreigde leegstand voor Felixoord. 
De gemeente Renkum heeft erin toegestemd dat in 
Felixoord het scheiden van wonen en zorg wordt 
doorgevoerd. Woonzorg Nederland ontwikkelde samen 
met zorginstelling Icare en gemeente Renkum een 
plan dat ervoor zorgt dat Felixoord als verzorgingshuis 
kan blijven bestaan. Daarnaast realiseert Woonzorg 
Nederland in Felixoord vijfentwintig zelfstandige sociale 
huurappartementen bestemd voor vegetarische 
55-plussers. Woonzorg Nederland is al eigenaar van het 
naastgelegen woonpark voor vegetarische senioren.

felixoord.TEKST: FLORIS DE GRAAD

FELIXOORD
Maar rustig oud worden gaat niet zonder slag of stoot. Felixoord is een 
strijdtoneel. Op het terrein mag geen spade zonder toestemming van de 
Gemeente de grond in: hier speelde zich in het voorlaatste oorlogsjaar de Slag 
om Arnhem af. En ook de geschiedenis van het verzorgingstehuis wordt getekend 
door continue strijd. De laatste jaren werd het huis in haar voortbestaan 
bedreigd. De bewoners en betrokkenen voerden actie. Er werden Kamervragen 
gesteld, persberichten geschreven en een petitie opgesteld.
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VITAAL VEGA.
Er is een aantal geïsoleerde gebieden op de wereld waar de levensverwachting hoog is. Het 
aantal vitale honderd-plussers is er buitengewoon hoog en het aantal mensen dat sterft op 
middelbare leeftijd ligt er laag. Belgische onderzoekers beschreven in 2004 een regio op het 
Italiaanse eiland met een bovengemiddeld aantal honderdjarigen. Wat later beschreef National 
Geographic een viertal gebieden waar de mensen ook langer blijven leven. 

TEKST: FLORIS DE GRAAD

Gezond oud worden. Wie wil dat niet? Het recept hiervoor is een goed bewaard geheim. 
Natuurlijk wil menig fabrikant van voedingssupplementen ons doen geloven dat het wonder in 
pil- of poedervorm te koop is. Dat kan natuurlijk niet. Gelukkig werpt de zoektocht naar de gouden 
formule een positief licht op vegetarische voeding.

De journalist Dan Buettner deed hier verder onderzoek 
naar en ontdekte dat de gebieden een aantal interessante 
overeenkomsten hebben. Zijn onderzoeksteam omcirkelde 
ze met blauwe pen, waarmee de term  ‘blue zones’ 
geboren werd. Belangrijke overeenkomst: een hoge 
levensverwachting en een voedingswijze die voor 95% 
plantaardig is.
Tot de blue zones behoren naast een deel van Sardinië 
de eilanden Okinawa (Japan), Ikaria (Griekenland), 
het schiereiland Nicoya in Costa Rica en Loma Linda 
in Californie. Deze laatste plaats is in fysieke zin 
geen eiland, maar heeft als vestigingsplaats voor veel 
Zevendedagsadventisten toch wel een zekere beslotenheid 
en afgezonderdheid. 

Dan Buettner suggereerde –overigens zonder stevig 
wetenschappelijk fundament- dat de gevonden 
overeenkomsten een belangrijke sleutel konden bevatten 
in het recept voor een langer en gezonder leven. Hij kwam 
tot een negental kenmerken:  

Gewone lichamelijke activiteiten zoals wandelen en 
tuinieren zijn onderdeel van hun dagelijkse routine. Gesport 
wordt er weinig.

Het hebben van een doel. In alle gebieden vindt men het 
essentieel dat iedereen elke dag een reden heeft om uit 
bed te komen.

Reflectie, ontspanning en spiritualiteit. In alle Blauwe 
Zones is stress onderdeel van het dagelijkse leven, zoals 
dit ook het geval is in de rest van de wereld. Wat deze 
zones echter gemeen hebben, is dat in de dagelijkse routine 

een moment is ingebouwd om stoom af te blazen. De 
Zevendedagsadventisten hebben hun dagelijkse gebeden, in 
Okinawa is yoga een gewoonte en in Sardinië houdt men 
iedere dag een siësta. In een aantal van de zones speelt 
religie een belangrijke rol.

De tachtigprocentregel. In geen van de Blauwe Zones 
worden er grote maaltijden verorberd. Je stopt met eten 
als je honger is gestild en je alleen nog maar ‘voor de 
lekker’ eet. Wat helpt is dat in de onderzochte gebieden 
de gebruikte borden en glazen kleiner zijn dan bij ons de 
gewoonte is.

Geen voedingssupplementen, maar zoveel mogelijk 
onbewerkte ingrediënten. Alcohol met mate of niet. In geen 
van de Blauwe Zones wordt er veel gerookt.

Gezond gewicht. De Body Mass Index (BMI), die de 
relatie tussen het gewicht en de lengte van een persoon 
uitdrukt, bevindt zich bij de meeste mensen in de onderste 
helft van wat normaal wordt geacht.

Gevoel van gemeenschap en geborgenheid. De 
mensen in de Blauwe Zones maken deel uit van een hechte 
familie en gemeenschap waarbinnen men levenslang woont, 
werkt en sociale contacten onderhoudt. Als gevolg daarvan 
ervaren deze mensen een sterk gevoel van geborgenheid.

Geen pensioenleeftijd. In de Blauwe Zones is het 
normaal dat de mensen blijven werken of anderszins actief 
blijven tot op zeer hoge leeftijd. Er is geen leeftijd waarop 
men wordt geacht of zelfs gedwongen wordt om inactief te 
worden of met pensioen te gaan.
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‘Een hoge levensverwachting 
en een overwegend plantaardige 
voedingswijze’
En tenslotte: Verse groenten en fruit. In alle Blauwe 
Zones vormen verse groenten en fruit het voornaamste 
bestanddeel van elke maaltijd. Dierlijke eiwitbronnen 
worden slechts in kleine hoeveelheden genuttigd.
Als we nog wat meer inzoomen op de voedingswijze in 
de blauwe zones dan blijkt er nog meer continuïteit in het 
menu te zitten:

DAGELIJKS BONEN
Linzen, zwarte bonen, kikkererwten: er is volop keus. Eet 
dagelijks minimaal 80 gram.

VEEL (SEIZOENS)GROENTEN
Men eet de groente van het seizoen. Populair zijn venkel, 
spinazie, snijbiet, pompoen, of (zoete) aardappelen.

VOLKOREN OF ZUURDESEM
In de vijf blauwe zones worden zuurdesembrood en brood 
gemaakt van volkorenmeel zoals tarwe, haver, gerst, of 
rogge gegeten. Geen witbrood.

FLEXITARIËR
De mensen in deze gebieden zijn overwegend ‘flexitarier’. 
Men eet maximaal twee keer per week vlees.

WEINIG MELK
Er wordt maar beperkt zuivel genuttigd. Bij het ontbijt 
wordt koffie, thee of water gedronken. Soms wordt er wijn 
gedronken, maar geen frisdranken. Op Ikaria en Sardinië 
eten ze af en toe producten van schapen- of geitenmelk 
(feta), maar het zijn vooral plantaardige bronnen waaruit ze 
calcium en eiwit halen.

ONBEWERKT VOEDSEL
De oudere inwoners eten puur, dat wil zeggen: geen 
voorverpakt fabrieksvoedsel met toegevoegde suikers. 
De zelfgemaakte gerechten bestaan uit hooguit zes 
ingrediënten. Fruit en noten zijn de enige tussendoortjes.

De zelfgemaakte gerechten 
bestaan uit hooguit zes 
ingrediënten
Eenvoud lijkt de gemene deler in de bovenstaande 
gewoontes. In de manier waarop er in onze maatschappij 
naar voeding wordt gekeken overheerst het denken 
in voedingsstoffen. Uiteraard is het belangrijk om geen 
ernstige tekorten op te lopen. Wie hier echter te veel op 
gefixeerd is en voor elke voedingsstof met ruime marge 
de aanbevolen hoeveelheid binnen wil krijgen eet al snel 
te veel. En dat staat op gespannen voet met het enige 
dieet dat wel wetenschappelijk bewezen levensverlengend 
werkt: het hongerdieet. De tachtigprocentregel uit de 
blauwe zones (jezelf niet overeten) heeft dus al wel een 
wetenschappelijk fundament. Alles met mate. Een vreemde 
boodschap voor Lekker Vega Magazine? Gelukkig niet! 
Minder eten en lekker eten sluiten elkaar beslist niet uit.

In 1965 berichtte het Oostenrijkse 

blad Gesundes Leben dat Shirali 

Muslimov uit Azerbeidzjan zijn 

160e verjaardag vierde. Hij woont 

in een bergdorp en drinkt het liefst 

(rauwe?) koemelk of yoghurt. Omdat 

er geen origineel geboortebewijs 

is (wel een paspoort) is de claim 

omstreden. Wel is algemeen 

bekend dat de Kaukasus een hoge 

concentratie honderd-plussers kent. 

Dit wordt in verband gebracht 

met hun eenvoudige voedingswijze 

waarin gefermenteerde geitenmelk 

en onthouding van alcohol en roken 

belangrijke factoren zijn.
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vega factchecker.

Q&A6.AFLEVERING Dit zesde factsheet van de Vegetariërsbond gaat in op wat er verandert aan je lichaam 
en stofwisseling als je ouder wordt, en hoe je daar op kunt inspelen. In grote lijnen 
blijven de voedingsadviezen hetzelfde, maar toch zijn er een paar aandachtspunten. 
Sommige van die adviezen gelden al vanaf je 50e, andere vanaf je 70e.

TEKST: SYTSKE DE WAART
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1. De huid is minder goed in staat om vitamine D aan te 
maken. Doen: vrouwen van boven de 50 jaar en mannen van 
boven de 70 jaar moeten dagelijks een vitamine D-supplement 
slikken. Zorg verder dat je dagelijks naar buiten gaat en in het 
zonlicht komt.
2. De lichaamssamenstelling verandert: er komt meer vet in 
verhouding tot spieren. Doen: blijf in beweging zodat je spieren 
op peil blijven, en houd je gewicht in de gaten. 
3. Honger- en verzadigingssignalen van het lichaam worden 
onduidelijker. Hierdoor kan zowel ongewenst gewichtsverlies, 
als ongewenste gewichtstoename optreden. Ook kan je, bij 
te weinig eten, te weinig vitamines en mineralen binnen krijgen.
Doen: wees actief en zorg zodoende voor een gezonde trek. Houd 
je gewicht in de gaten.
4. De nierfunctie gaat langzaam achteruit. Doen: beperk de 
hoeveelheid zout in de voeding. Daarnaast is het ook belangrijk 
om voldoende te drinken.
5. Kalk of calcium wordt naarmate je ouder wordt minder 
goed opgenomen in het bloed. Doen: zorg voor voldoende 
kalkinname door dagelijks ruim een halve liter melk(product) 
te drinken. Voor ouderen gaat de aanbeveling voor calcium (en 
daarmee voor zuivel) omhoog; na je 50e dagelijks een portie 
zuivel meer (dus 3 porties), na je 70e zelfs 4 porties per dag. 
Gebruik je geen zuivel, let er dan op dat je de calcium op een 
andere manier binnenkrijgt. 
6. Stoelgang kan moeilijker worden. Doen: eet dagelijks veel 
groenten, fruit en volkorenproducten, voor een goede stoelgang en 
het verlagen van het risico op coronaire hartziekten en beroerte. 
Drink daarnaast voldoende water, en zorg voor voldoende 
lichaamsbeweging.
7. Opname van vitamine B12 gaat bij veel ouderen achteruit 
door dunner wordend maagslijmvlies. Doen: laat je vitamine 
B12-gehalte controleren bij de volgende signalen: pijnlijke tong, 
vermoeidheid, een licht gevoel in het hoofd en bleek zien. Meer 
B12-rijke voedingsmiddelen eten, of supplementen slikken, heeft 
geen zin: je neemt het gewoon niet op. 

De oplossing kan een maandelijkse vitamine B12-injectie zijn. 
Ook een hoog gedoseerd (0,5 tot 1 mg) vitamine B12-tablet in 
de mond laten smelten is een optie. Er is namelijk sprake van 1% 
passieve (dus buiten het maagdarmkanaal om) opname via het 
mondslijmvlies.

Regelmatig duikt het verhaal op dat 
vegetariërs ouder worden

Wat is er bekend over vegetarisme en ouder worden? Eens 
in de zoveel tijd duikt er wel weer een nieuwsbericht op dat 
vegetariërs ouder worden dan vleeseters. Volgens Sander 
Kersten, hoogleraar voeding in Wageningen, zijn er wel 
aanwijzingen dat mensen met een vegetarische levensstijl 
langer leven en minder last hebben van chronische ziekten, 
maar het is lastig dat los te koppelen van andere aspecten 
van hun levensstijl. Een gezonde leefstijl (een combinatie 
van voeding, lichamelijke activiteit, niet roken en matig 
alcoholgebruik) doet de kans op voortijdig overlijden met 
65% dalen bij 70-plussers. Daarvoor hoef je natuurlijk niet per 
se vegetariër te zijn. 

Dan is er nog goed nieuws voor de niet-vis eters onder ons: 
het is een fabeltje dat je dementie met visvetzuren buiten de 
deur kunt houden.

Wil je als oudere vegetariër je laatste levensdagen onder 
gelijkgestemden doorbrengen: ga dan eens een kijkje nemen 
op Vegetarisch Woonpark Ommershof en in Vegetarisch 
Zorgcentrum Felixoord, naast elkaar gelegen in Oosterbeek. 
Meer hierover in dit nummer van Lekker.Vega. 

Voor bronnen, en meer informatie over vegetarisme en ouder 
worden, zie het Factsheet op onze site 
https://www.vegetariers.nl/bewust/veelgestelde-vragen
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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
De vleessector sloeg wild om zich heen naar aanleiding van de Nationale Week Zonder Vlees, 

maart dit jaar. Onze voedingsdeskundige Sytske de Waart weerlegt hun argumenten.

Vlees is een efficiënte vorm van 
restverwerking omdat dieren niet-
bruikbare voedingsstoffen omzetten 
in bruikbaar eiwit. 
Dat klopt, maar de hoeveelheid vlees, 
zuivel en eieren die je hiermee weet te 
produceren, is maar een klein deel van 
wat we nu aan vlees, zuivel en eieren 
eten. Denk alleen al aan de enorme 
hoeveelheid soja die we importeren uit 
Zuid-Amerika om hier in Europa aan 
ons vee te voeren. Waarschijnlijk ligt het 
ecologische optimum van vlees eten bij 
ongeveer 1x per week.  

Het heeft geen zin als Nederland 
minder vlees eet. Het heeft alleen 
effect als de hele wereld het zou 
doen. 
De rest van de wereld moet ook echt 
minder vlees gaan eten. Met de nadruk 
op óók. Maar wij in Nederland kunnen 
daar onze verantwoordelijkheid in 
nemen en een voorbeeldrol vervullen. 
Bovendien eten we relatief veel vlees per 
persoon, vergeleken met bijvoorbeeld een 
Afrikaan en we importeren ook nog eens 
vlees (dat veel minder efficiënt 
geproduceerd is). 

Nederlanders consumeren 
gemiddeld een passende 
hoeveelheid vlees per week. 
Wie dat met droge ogen durft te 
beweren, moet maar eens de site van het 

Voedingscentrum raadplegen. We eten 
meer vlees (ruim 100 gram/dag) dan 
gezond wordt geacht: max 500 gram/
week waarvan max 300 gram rood 
vlees.

Vegetarische producten zijn niet 
per se gezonder. 
Vegetarisch eten wordt hier weer over 
één kam geschoren met vleesvervangers 
die soms veel zout en calorieën bevatten. 
Er zijn echter zoveel meer vegetarische 
alternatieven: sommige zijn calorierijk 
(kaas, noten, vleesvervangers), andere 
caloriearm (peulvruchten, ei, tahoe). Net 
als bepaalde vleessoorten calorierijk zijn 
(speklap) en ander vlees caloriearm (kip). 
Uit onderzoek is gebleken dat vegetariërs 

slanker zijn dan vleeseters en gezonder. 
Inderdaad, vegetarisch eten hoeft niet 
per se gezonder te zijn, maar is het in de 
praktijk wel. 

De grote boosdoener rundvlees is 
in Nederland vooral een bijproduct 
van de zuivelindustrie.
Als we alleen het rundvlees aten dat als 
bijproduct van onze zuivelconsumptie 
vrijkomt (uitgemolken koeien, stierkalfjes), 
zaten we op ongeveer 50 gram vlees 
per week, volgens Milieu Centraal. Dat is 
minder dan de hoeveelheid rundvlees die 
we nu eten. 

Mest van dieren is toch nodig voor 
de landbouw.
Tot op zekere hoogte, maar onze 
veestapel zorgt nu voor een mest-
probleem en we produceren meer dan 
de vraag vanuit de akkerbouw. Ook 
hier zit dus nog een grote rek in het 
terugbrengen van de vleesconsumptie, 
vóór een tekort aan mest een probleem 
wordt. Bovendien: als we nog wel zuivel 
en eieren blijven eten, komt daar ook 
mest bij vrij. 

Kijk voor de gebruikte bronnen 
op www.lekkervega.nl

De rest van de wereld 

moet ook echt minder 

vlees eten
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ANTI-STRESS =

ANTI-OXIDANT = 
ANTI-AGE
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

TEKST: DANIELLE OOTEMAN

Laten we bij beginnen bij het begin; de jonge huid. 
Een jonge huid kan reageren op de verandering in 
de hormoonbalans, waardoor het verzorging nodig 
heeft. Denk hierbij aan dagelijkse reiniging en een 
hydraterend verzorgingsproduct. Naarmate we de 25 
passeren begint ons lichaam al wat te veranderen en 
daardoor ook de huid. De eerste lijntjes verschijnen al 
rondom de ogen en de huid krijgt behoefte aan een 
huidverzorgingsproduct dat hydrateert en iets meer 
voeding biedt. 

RIJPERE HUID
Vanaf het 40e levensjaar is er sprake van een rijpere 
huid. Tijd om een anti-age product te gaan inzetten 
om de celdeling te stimuleren en de huid meer 
voeding te gaan bieden. De lichaamsprocessen 
worden trager, zo herstel je bijvoorbeeld minder 
snel van een blessure dan toen je 20 was. Vervolgens 
komt er een bijzondere periode in het leven van 
een vrouw: de overgang! In de meeste gevallen 
stopt de menstruatie cyclus tussen het 50e en 60e 
levensjaar van de vrouw. In de overgang wordt de 
aanmaak van oestrogeen minder. Oestrogeen is een 
belangrijk vrouwelijk hormoon. Onder invloed van 
oestrogeen worden weefselhormonen aangemaakt 
die verantwoordelijk zijn voor de stevigheid van de 
huid. Ook wordt deze zeer rijpe huid vaak gevoeliger 
en dunner en verdient ze een voedende maar zachte 
aanpak. Producten met rijke plantaardige oliën (zoals 
teunisbloemolie) zijn zeer geschikt omdat deze een 
bom zijn aan bijzondere onverzadigde vetzuren. 
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NATUURLIJKE HUIDVERZORGING
Voor alle huidtypen in alle leeftijden geldt dat 100% 
natuurlijke huidverzorging een belangrijk element is voor een 
stralende huid. Je kunt daarnaast niet vroeg genoeg beginnen 
met het dagelijks verzorgen van de huid en een bewust 
voedingspatroon en levensstijl. Een ander belangrijke reden 
om uitsluitend natuurlijke huidverzorgingsproducten te 
gebruiken is dat deze producten niet milieubelastend zijn en 
je draagt niet bij aan de zogenoemde Plastic Soup. Je verkleint 
dus je Eco-Footprint door het gebruik van natuurproducten.

VERMIJD STRESS
Stress is een grote boosdoener voor onze gezondheid. 
Daarnaast zorgt het voor een snellere veroudering van 
de huid. Om een jeugdige, stralende huid te behouden is 
het ook noodzakelijk om op alle andere vlakken stress te 
voorkomen. Het is zaak om zo goed mogelijk voor onszelf 
te zorgen en een goede balans te vinden tussen inspanning 
en ontspanning. De huid weerspiegelt onze gezondheid en 
hoe we ons voelen. Door in beweging te blijven en lekker te 
sporten, stimuleer je het bindweefsel dat voor de stevigheid 
van de huid zorgt. Als je lekker in je vel zit, dan straal je het 
uit en lijk je jaren jonger.

PAS JE VOEDING AAN
Voeding kan een grote bron van stress zijn voor het lichaam. 
Groente en fruit is, indien men niet biologisch kiest, bespoten 
met bestrijdingsmiddelen en heeft daardoor niet de gezonde 
eigenschappen die we wensen. Biologische groente en fruit 
heeft nog wel veel voedingswaarden en is rijk aan anti-
oxidanten. Kies je voor een voedingsstijl die overwegend uit 
groente bestaat (500 gr p.d.p.p.) naast fruit, oergranen, noten, 
zaden, 2 liter gefilterd water en goede vetten bevat, dan kan 
dat bijdragen aan een optimaal gezond lichaam en huid. 
Groente en fruit zijn anti-oxidant bommen en bevatten veel 
vitamines en mineralen. Vezels, in onder andere groenten, 
zijn belangrijk voor een goede spijsvertering in de darmen. 
Gezonde oliën bevatten de onverzadigde vetzuren die 
cruciaal zijn voor gezonde (huid)cellen. 

We kunnen het ouder worden en rimpels krijgen niet 
voorkomen maar we kunnen wel het proces enorm 
vertragen door een natuurlijk, ontspannen, gelukkig leven te 
leven. 

Lieve groet,

www.studionatuurzuiver.nl

natuurzuiver.

 Danielle

De huid weerspiegelt onze 
gezondheid en hoe we ons voelen
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LEKKER VEGA 
MÉÉR DAN EEN MAGAZINE

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

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

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

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

In het magazine Lekker Vega vragen we nog verder door.

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

Lekker vega online:
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het kookeiland.

YOUTUBE KANAAL GAST

GUILIA
Giulia nam zich voor een marathon te lopen, dat is hoe alles begon. Ze begon met 
trainen, wilde dit voor zichzelf documenteren en bedacht dat andere mensen dat 
misschien leuk zouden vinden om te volgen. Ze startte haar blog Renmeisje waarin ze 
eerst alleen over hardlopen schreef en daarna ook steeds meer over eten. 

“Ik was altijd al geïnteresseerd in gezond eten en hield daarnaast ook erg van bakken en 

koken,” vertelt Giulia. “Veganisme kwam op mijn pad en ik begon me af te vragen hoe 

ik dingen anders kan bereiden zodat ze gezond zijn, maar toch heel lekker.” Giulia sloeg 

uitgebreid aan het experimenteren en deelde haar bevindingen en recepten op haar 

blog.

Daarnaast nam ze haar baksels mee naar de sportschool waar ze werkt. “Ik zette 

regelmatig iets lekkers op de balie en dat viel zo in de smaak, mensen vroegen steeds 

vaker of ik dat niet kon verkopen.” Uiteindelijk herhaalde die vraag zich zo vaak dat Giulia 

nu diverse recepten te koop aanbiedt via haar website. “De granola is bijvoorbeeld 

populair, er zijn mensen die dat iedere week bestellen. Als ik dan op vakantie ga hebben 

mensen echt stress.”

“IK BEN 
EIGENLIJK 
EEN HEEL 
LUIE KOK”

“Veel mensen denken dat het allemaal heel moeilijk is, maar mijn 

recepten zijn allemaal vrij simpel. Ik ben eigenlijk een heel luie kok,” 

lacht ze. “Het leukste is als je alles bij elkaar in de blender kunt 

gooien en dan klaar bent. Natuurlijk moet je wel aanvoelen welke 

smaken bij elkaar passen, maar ik ben ook niet bang om iets te 

laten mislukken.” En als het resultaat dan een keer helemaal niet 

lekker is? “Dat is het risico, maar dan eet ik het alsnog op, met iets 

langere tanden, ik gooi sowieso niets weg.”

Naast dat veganistisch eten beter voor de wereld is en heel lekker 

is, wil Giulia laten zien welke impact het heeft op haar gezondheid: 

“Ik was vaak moe, had weinig energie, last van mijn darmen en een 

onrustige huid. Sinds ik veganistisch eet heb ik bijna nergens meer 

last van. Ik heb veel meer energie, bijna geen hoofdpijn, en zelfs 

bijna geen last van mijn reuma.” 

En met de zojuist gemaakte tiramisu in de hand besluit de vrolijke 

Giulia lachend: “Ik merk dat door de gezonde basis mijn lichaam 

veel meer veerkracht heeft. Af en toe zondigen en iets minder 

gezonds eten kan dan prima.”

Bekijk de aflevering op:TEKST: ANNELIES VERHELST



INGREDIENTEN 
VOOR DE BODEM: 
• 300 gram havermout 
• 300 gram dadels 
• 8 eetlepels sterke koffie 
• 2 eetlepels ahornsiroop 
• Drupje amandelextract 
• Snufje vanillepoeder 

VOOR DE CHOCOLADELAAG: 
• 200 gram amandelmeel 
• 200 gram dadels 
• 4 eetlepels cacaopoeder 
• 8 eetlepels koffie 
• Snufje vanillepoeder  

VOOR DE ROOM: 
• 350 gram cashewnoten 
• 10 eetlepels ahornsiroop 
• 4 eetlepels kokosolie 
• 300 ml water 
• Snufje vanillepoeder 
• Drupje amandelextract 

BEREIDINGSWIJZE
Week de cashewnoten in een grote schaal met water.
Meng alle ingrediënten voor de bodem in een 
keukenmachine of blender tot een stevige massa.
Bekleed een grote schaal met bakpapier en verdeel het deeg 
gelijkmatig over de bodem. Druk stevig aan en zet de schaal 
in de koelkast.
Meng alle ingrediënten voor de chocoladelaag in een 
keukenmachine of blender tot een stevige gladde massa en 
zet even in een apart kommetje aan de kant.
Giet het water van de cashewnoten af en vang eventueel 
300 ml op om direct te gebruiken voor de room.
Meng alle ingrediënten voor de room in een keukenmachine 
of blender tot een gladde en luchtige massa. Meng zeker een 
paar minuten, dan zul je zien dat de room steeds luchtiger 
wordt.
Haal de schaal met de bodem uit de koelkast en verdeel 
hierover de helft van de room.
Verdeel vervolgens de chocoladelaag gelijkmatig over de 
roomsaus. Dit vergt enig doorzettingsvermogen maar de 
aanhouder wint!
Schenk tenslotte de andere helft van de room over je 
tiramisu en verdeel weer gelijkmatig.
Bestrooi de tiramisu met cacaopoeder en laat minimaal twee 
uur opstijven in de koelkast. (Om een optimaal resultaat te 
verkrijgen, maar het is ook prima al direct te eten dus het 
gaat wel gewoon binnen 45 minuten). 
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GIULIA CALIFANO (RENMEISJE) 
 Tiramisu

Bekijk de aflevering op:

Fotografie: A
nnelies Verhelst



het kookeiland.Bekijk de aflevering op:
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de media van giulia.

RENMEISJE EN SCHRIJFMEISJE

GIULIA CALIFANO
Duizendpoot Giulia Califano is een ondernemer in hart en nieren. Naast het 
schrijven van blogs, organiseert ze workshops, runt ze een webshop, geeft ze les op 
de sportschool en is ze ook nog eens werkzaam als freelance tekstschrijver. 

“Mijn blog op renmeisje.com is ooit begonnen als een hardloopblog. Ik trainde destijds voor 

een marathon en vond het leuk om de voortgang van mijn trainingen te delen. De naam 

Renmeisje vond ik toepasselijk, het dekte de lading. Inmiddels is mijn blog enorm gegroeid en 

schrijf ik naast hardlopen over onderwerpen als duurzaamheid, veganisme, veganistisch koken 

en maak ik productreviews. Maar de naam Renmeisje blijft, die vind ik wel catchy en daarbij 

ren ik nog steeds.”

 

“Renmeisje bestaat sinds mei 2016, maar sinds juli vorig jaar ben ik dagelijks gaan bloggen. 

Ik schrijf voor mensen die geïnteresseerd zijn in gezond en bewust leven. Mensen die 

laagdrempelig willen kennismaken met veganisme en de daarbij behorende lifestyle, komen 

bij mij terecht. Ik wil met mijn blog laten zien wat mogelijk is en wil mensen laten proeven 

van hoe het ook anders kan. Zo confronteer je mensen niet zomaar, maar je laat ze 

nadenken en bewuster worden. Dat is meer mijn manier. Op een laagdrempelige manier 

mensen enthousiast maken voor veganistisch eten.” 

SCHRIJFMEISJE 

“Daarnaast ben ik onder de naam Schrijfmeisje in te huren 

voor alles wat met schrijven te maken heeft. Denk hierbij 

aan eindredactie, webteksten of workshops over het leren 

schrijven van teksten voor bijvoorbeeld social media. Ik heb 

een communicatie-opleiding aan de Universiteit Utrecht als 

achtergrond en schrijven is mijn grote passie. Ik combineer dit 

met parttime werk in een sportschool, maar het schrijven begint 

langzaam de overhand te krijgen. Mijn blog ontwikkelt en groeit 

met mij mee. Als ik bijvoorbeeld straks kinderen mag krijgen, zal ik 

daar wellicht over bloggen en wie weet blog ik op mijn tachtigste 

over hoe het leven achter de geraniums mij bevalt.” 

 

WORKSHOPS: VAN HAPJES TOT ITALIAANSE 
AVONDEN 

Schrijven over veganisme en het delen van recepten is een passie 

van Giulia, maar ze wil haar kennis ook doorgeven in de praktijk. 

Dit doet ze graag in de vorm van workshops. De onderwerpen 

variëren van een Italiaanse avond en uitleg over gezonder eten 

tot het maken van granola: Giulia staat overal voor open. “Ik heb 

nu een aantal keer een workshop gegeven omdat er vraag naar 

was. Zo heb ik een Italiaanse avond georganiseerd voor dertig 

vrouwen. 

We hebben veganistische hapjes geserveerd en ik heb ze er alles 

over verteld. Ik vond het zo leuk om te doen, dat ik besloot het 

als dienst aan te bieden op mijn site.” Het aanvragen van een 

workshop kan via de website renmeisje.com. 

 

WEBSHOP 

Renmeisje staat voor gezonde, plantaardige voeding die goed 

is voor mens, dier en milieu. Alle recepten bestaan uit 100% 

natuurlijk ingrediënten en talloze gezonde voedingsstoffen. De 

recepten die Renmeisje maakt zijn openbaar, zodat iedereen ze 

kan maken. Een nóg leukere optie is om de recepten te laten 

maken door Giulia en het thuis te laten bezorgen. Dit geldt alleen 

voor recepten die gemakkelijk te vervoeren zijn en voor mensen 

die in de omgeving van Renmeisje (Weert) wonen. “Net als de 

workshops is de webshop vanuit vraag ontstaan. Ik neem wel 

eens dingen mee naar de sportschool zodat mensen het kunnen 

proeven. Als het aanslaat, wordt mij vaak gevraagd of ik het niet 

voor ze kan maken. Ik heb er ooit een prijsje voor bedacht en 

zo is het balletje gaan rollen. Mijn granola is het populairst. Dat 

maak ik zeker twee avonden in de week. Mensen raken in paniek 

als ik op vakantie ben en ze even geen granola kunnen bestellen.” 

Via de webshop zijn diverse recepten te bestellen. Ook mensen 

met een allergie kunnen goed bij Renmeisje terecht. Plantaardige 

gerechten zijn sowieso al vrij van ei en lactose, en pinda en gluten 

kunnen ook gemakkelijk worden vervangen of weggelaten. 

TEKST: HEIDI VAN DUUREN

FOTO’S: GEKE MINNEMA
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‘MENSEN RAKEN 
IN PANIEK ALS IK 

ER NIET BEN EN 
GEEN GRANOLA 

KAN MAKEN’
Giulia
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FlexitarischVegetarisch Vegan

Mijn Persoonlijk
Menu

€ 4,50 Per maaltijd

vanaf

www.ekomenu.nl

GEZOND ETEN MAKKELĲK GEMAAKT
✔ Kies jouw gezonde leefstijl
✔ Keuze uit 15 recepten
✔ Filter op 25 allergenen
✔ In 20-30 minuten op tafel
✔ Je zit nergens aan vast
✔ Gratis thuisbezorgd of afhalen bij Ekoplaza
✔ Voor hetzelfde geld eet je 100% biologisch



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. 

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.

Heerlijk!
Gevulde 
portobello 
met Hoemoes

RECEPT
Gevulde Portobello

Met HoemoesGerecht voor 4 personen.Klaar in ca. 25 minuten.

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!

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

 
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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mijn dagelijkse leven.

Wie mijn recepten proeft, denkt meestal dat ik uren in de 
keuken sta. De waarheid is dat ik best een luie kok ben. 
Eten moet voor mij gezond, lekker en gemakkelijk zijn. Geen 
culinaire hoogstandjes, maar maaltijden of lekkernijen die 
iedereen kan maken.

Maandag 
Ik werk de hele dag thuis en ontbijt met een kommetje 
warme havermoutpap met appel, rozijnen, noten en 
kaneel. Nadat ik zo’n twee uur heb gewerkt, trek ik 
mijn hardloopschoenen aan. Na mijn training gooi ik 
wat diepvriesgroenten in een pannetje met gezeefde 
tomaten, breng het op smaak met Italiaanse kruiden en 
pak er een sneetje brood bij. Later in de middag maak ik 
kokosmakronen voor mijn blog en daar moet ik er natuurlijk 
twee van voorproeven. ’s Avonds kook ik pasta met groenten 
en veganistische balletjes. We sluiten af met een lekker 
waterijsje!

Dinsdag
Op dinsdagochtend geef ik les op de sportschool, dus ontbijt 
ik licht met een smoothie van bevroren banaan, spinazie 
en amandelmelk. ’s Middags lunch ik met één van mijn 
favoriete gerechten: boerenkoolsalade met pompoen, zwarte 
bonen, granaatappel en pompoenpitten. Tussendoor maak 
ik een fruitsalade van mandarijn, appel en kiwi. ’s Avonds 
eten we lekker gemakkelijk: aardappelen uit de airfryer, 
een vleesvervanger en sla. Na het eten neem ik een reepje 
chocolade en later op de bank drink ik zoals elke avond een 
kop kamillethee.

Woensdag 
Vandaag ontbijt ik met een schaaltje sojayoghurt, appel en 
granola. ’s Middags lunch ik met een restje boerenkoolsalade 
van gisteren en op het werk snoep ik een bakje druiven. In 
de sportschool is het vaak zo druk dat ik nauwelijks aan 
eten toe kom, dus neem ik een smoothie mee als avondeten. 
Uiteraard zorg ik ervoor dat deze extra voedzaam is door 
proteïnepoeder en lijnzaad toe te voegen. Na mijn late dienst 
pik ik nog een banaantje van de fruitschaal. 

Donderdag 
Vanochtend maak ik een smoothiebowl: bevroren banaan, 
bleekselderij, bosvruchten, courgette en amandelmelk versierd 
met kokosvlokken en pompoenpitten. ’s Middags eet ik licht, 
want direct na de lunch moet ik lesgeven. Ik ga voor mijn 
supersimpele pompoensoep en schep er twee lepels linzen 
doorheen. Na mijn les train ik zelf nog even. Daarna neem 
ik een eiwitreep. ’s Avonds maak ik noedels met sojabrokjes 
in sojapindasaus en roerbakgroenten en snoep ik van een 
bakje blauwe bessen.  

Vrijdag 
Vrijdag start ik weer met lesgeven, dus ik ga voor alleen een 
bakje met appel, mandarijn en kiwi als ontbijt. Als lunch een 
tweede portie van de pompoensoep die ik gisteren maakte 
en tussendoor snoep ik op het werk een bak druiven leeg. ’s 
Avonds is het weer veel te druk om te eten, dus sla ik weer 
een groene smoothie achterover. Na mijn late dienst pak ik 
thuis nog een klein schaaltje sojayoghurt met granola en duik 
snel het bed in.

MIJN 
WEKELIJKSE 
EETPATROON
Een kijkje in de keuken van Renmeisje.

‘De waarheid is dat ik 
best een luie kok ben’



Zaterdag 
Terwijl de wekker gaat besluit ik dat ik een banaantje meepak 
op de fiets voordat ik les ga geven, zodat ik nu iets langer 
kan blijven liggen. ’s Middags neem ik een salade van sla, 
linzen, kikkererwten, komkommer, tomaat, bosui en olijven. Na 
een middag hard werken in de tuin belonen mijn man en ik 
onszelf met een lekker ijsje. ’s Avonds maakt hij een pan nasi 
voor ons klaar en sluiten we de dag af met een film, thee en 
popcorn.

Zondag 
Vanochtend werk ik weer in de sportschool en verkies ik die 
paar minuten langer slapen boven thuis ontbijten. Nadat ik de 
club heb geopend begin ik aan mijn smoothie van spinazie, 
banaan, bosvruchten, bleekselderij, amandelmelk en spirulina. 
Bij thuiskomst geniet ik van twee verse broodjes met hummus 
en kiemen. ’s Middags maak ik hazelnootcacaokoekjes en 
smikkel er twee op. ’s Avonds steken we de barbecue aan voor 
wat tempeh bacon die we serveren met brood, tapenades, 
aardappelsalade en basilicumpastasalade. Een heerlijk 
zomers einde van het weekend!
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ONTBIJT INSPIRATIE 

KOKOS, CHOCOLADE 
EN ROOD FRUIT 
Alle chocolade liefhebbers en uitslapers opgelet. Deze combinatie wil je. Kokos, 

chocolade & roodfruit, klaar in 5 minuten. Pluspuntje; geheel vegan alsmede vrij 
van tarwe, geraffineerde suikers en vulmiddelen. Dit ontbijtje is als je het mij 
vraagt een goddelijke combinatie van smaken en geeft een lang verzadigd gevoel. 

De ontbijtmix die ik heb gebruikt is een kant-en klare mix en bevat een combi-
natie van o.a. chia-zaden, havervlokken, kokosrasp en rauwe cacaopoeder. Tevens 
is de mix gezoet met rauwe vanille poeder. Yummie! Zelf ben ik dol op deze kant-
en klare mixen want het scheelt mij ’s ochtends een hoop tijd. Ook hoef ik niet na 
te denken over de juiste verhoudingen.

Enjoy.

TEKST: STEFANIE VAN DE WALLE

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 zomer editie.

ontbijt.

C(H)OCO PUDDING
INGREDIËNTEN:
• 3-5 scheppen kant-en klare ontbijtmix  

Chia Cacao & Vanilla Superfoodies
• 100 ml plantaadige melk naar keuze
• 3 el kokosyoghurt raspberry Abbot Kinney’s
OPTIONEEL:

• 1 schep (gefermenteerde bruine rijst)  
eiwitpoeder chocolade Superfoodies

• ½ limoen (sap)
• extra toppings zoals; goji berries, cacao nibs  

en extra kokosrasp

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

 Stefanie

Alvorens ik dit heerlijke ontbijtje opsmikkel neem 
ik altijd 1 eetlepel Superfoodies Green Juice dat 
ik aanleng met water. Dit handige kant-en klare 
poedertje (overigens geheel vegan) zie ik écht als 
mijn dagelijkse energie booster, een mix van maar 
liefst 26 ingrediënten uit de aarde en de oceaan. 
Ideaal als je geen tijd hebt voor een verse green juice 
of smoothie in de ochtend. Zo heb ik toch alvast de 
basis voor mijn dagelijkse behoefte fruit en groente 
binnen en het kost mij slechts 10 seconden.

Ik leng de mix slechts aan met wat plantaardige melk en zet het de 
avond van tevoren in de koelkast. Als ik opsta top ik dit heerlijke romige 
papje af met wat vers fruit, een paar eetlepels kokosyoghurt en wat 
overige superfoods om het feestje compleet te maken. Kan je wel wat 
extra eiwitten gebruiken, leng dan eens een schep eiwitpoeder mee 
door de ontbijtmix. Extra frisje; knijp ½ limoen uit en roer het sap door 
je ontbijtje.

Voor meer info check 
www.supergreens.nl
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WELKE DIP 
IS JOUW 
FAVORIET?
Ontdek nu de 4 nieuwste smaken, 

bomvol groenten & heerlijk fris van smaak.

ERWTEN-MUNT

RODE BONEN-CHILIWORTEL-GEMBER

PAPRIKA-BASILICUM

D
e

 H
o

b
b

it
 N

V
 -

 N
ijv

e
rh

e
id

sl
aa

n
 7

-9
 -

 9
9

9
0

 M
al

d
e

g
e

m
 -

 in
fo

@
h

o
b

b
it

.b
e

 -
 w

w
w

.h
o

b
b

it
.b

e

Vananan
Idanda

N

Advertentie Fruits & Veggies Lekker Vegetarisch 186 x 118mm 01.pdf   1   16-5-2018   11:02:46



36  |  ZOMER 2018

Fotografie: A
nnelies Verhelst



37

het kookeiland.Bekijk de aflevering op:



38  |  ZOMER 2018

Fotografie: A
nnelies Verhelst



39

het kookeiland.

YOUTUBE KANAAL GAST:

LISA
Duurzaam ondernemer Lisa wil haar publiek niet alleen informeren, maar vooral inspireren om bewuster te 
leven. “Veganisme, maar ook duurzaamheid op andere vlakken, kan veel aantrekkelijker gemaakt worden,” 
vindt ze, “daar wil ik aan bijdragen met alles wat ik doe.” Duizendpoot Lisa runt een blog, schreef een boek, 
organiseert workshops, lezingen en zelfs vakanties en geeft adviezen aan start-ups. 

Vegetarisch opgevoed maar als opstandige puber terug aan het vlees gegaan, 

besloot Lisa na het lezen van het boek Skinny Bitch en een inspirerende ontmoeting 

met een veganistische surfster op Bali, om haar dieet langzaam maar zeker bij te 

stellen naar veganisme. “Ik wilde mijn persoonlijke ervaringen in de reis naar een 

veganistische lifestyle delen. Niet alleen de leuke verhalen, ook de lastige,” vertelt 

Lisa. 

Zo ontstond Lisa goes Vegan, eerst als blog, en vorig jaar ook als boek dat inmiddels 

vertaald wordt. Op dit moment werkt Lisa aan haar tweede boek, waarin ze zich 

specifiek op mannen richt. “Er is nog steeds een vreemd stigma waarbij het niet 

mannelijk of stoer is als je als man geen vlees eet. 

‘IK VIND HET 
JUIST MEGA 

AANTREKKELIJK 
ALS EEN MAN 

BEWUST LEEFT’
We zijn wat dat betreft echt ver verwijderd van de realiteit, 

ik zie nergens mannen achter een koe aanrennen om die 

te vangen, maar toch is het dan niet stoer als je geen vlees 

eet. Heel raar, ik vind het juist mega aantrekkelijk als een 

man bewust leeft en nadenkt over wat hij eet.” Het boek is 

gebaseerd op traditionele gerechten, anti-kater recepten en 

eenvoudige eenpansgerechten. Lisa: “Ik vind het een uitdaging 

om veganistische recepten te verzinnen voor mannen die 

echte vleeseters zijn. Gerechten met genoeg volume, smaak en 

structuur, waardoor je het vlees niet mist.”

Haar tweede boek is nog niet eens af en de bruisende Lisa 

stort zich alweer in het volgende avontuur. “Met het nieuwe 

bedrijf Smarter Food Choices ga ik bedrijven helpen om hun 

kantine te verduurzamen. Daarmee bereik je zoveel mensen in 

één keer, dat heeft een mega impact. Het is onrealistisch om te 

denken dat morgen iedereen veganist is, maar het is goed om 

er langzaam naartoe te bewegen. Laten we bij alle keuzes die 

we maken een duurzamere wereld in ons achterhoofd houden.”

Bekijk de aflevering op:TEKST: ANNELIES VERHELST
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INGREDIËNTEN 
VOOR ONGEVEER 4 TACO'S 
• • 1 grote bloemkool of 2 kleintjes 
• • 125 ml plantaardige melk (ongezoet) 
• • 125 ml water 
• 60 gram kikkererwtenmeel of havermeel (gemalen 

havermout) 
• Siracha saus, naar eigen smaak 
• Kruiden (1/2 theelepel knoflookpoeder, 1 theelepel 

komijnpoeder, 1 theelepel paprikapoeder, 1 theelepel 
kurkuma, snufje chilipoeder) 

• 4 taco’s (middelgrote formaat) 
• Avocado-koriander dressing 
• Bosje koriander 
• 4 el sojayoghurt 
• 3 bosuitjes 
• 2 rijpe avocado’s 
• Zakje romaine sla 

BEREIDINGSWIJZE 
Verwarm de oven voor op 200 graden. Bedek een bakplaat 
met bakpapier. 

Snijd de bloemkool in kleine roosjes. 

Meng het meel, de melk, scheutje siracha saus en kruiden in 
een bak en haal de roosjes er 1 voor 1 door heen. Leg ze 
op een bakplaat en zet voor 30 minuten in de oven. 
Prak ondertussen de avocado en snijd de koriander fijn. 

Meng met de soyayoghurt en gesneden bosuitjes. 
Verwarm de taco’s in een koekenpan. Vul ze met wat 
romaine sla, de cauliflower wings en de avocado-koriander 
dressing en eventueel nog wat siracha saus. Eet smakelijk! 
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LISA GOES VEGAN
 Taco's met buffalo cauliflower wings

Bekijk de aflevering op:

Fotografie: A
nnelies Verhelst
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het kookeiland.Bekijk de aflevering op:
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 INGREDIENTEN (2 PERSONEN):
• 2 stuks knoflookteen 
• 1 rode ui 
• 1 bouillon blokje 
• 2 eetlepels rode curry pasta 
• 400 ml kokosmelk 
• 200 gram zwarte bonen 
• 400 gram black eyed peas 
• 75 gram wortel 
• 1/2 broccoli 
• 1/2 bloemkool 
• 150 gram couscous (volkoren) 
• 200 ml water 
• 2 eetlepels curry poeder 
• Snuf peper 
• Snuf zout 

BEREIDINGSWIJZE
Doe wat bakolie in een grote pan en snij de ui en de 
knoflook in kleine stukjes. Fruit deze, samen met de 
currypasta en curry poeder 5 minuten. 

Voeg daarna de bouillon en het water toe. Laat 5 minuten 
op middelhoog vuur staan.3. Giet de kokosmelk erbij gevolgd 
door de zwarte bonen en black eyed peas. 
Snij de wortel, broccoli en bloemkool in kleine stukjes en 
voeg deze bij de curry. 

Laat 10 minuten op laag vuur staan. Kook intussen de 
couscous naar instructies op het pak. 

Voeg bij de curry en breng op smaak met peper en zout 
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SANNE DE ROOIJ
Easy Vegan Curry

Fotografie: A
nnelies Verhelst
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het kookeiland.Bekijk de aflevering op:
YOUTUBE KANAAL GAST:

SANNE DE ROOIJ
Een kookboek van eigen hand, 140.000 volgers op Instagram, ontwikkelaar van de vegan maaltijdboxen 
van Ekomenu en nu zelfs een eigen glossy. Gelukkig zag ze ook nog gelegenheid om op te treden in de 
studio van  Lekker Vega.

Tijd is een schaars goed geworden voor Sanne de Rooij. Maar als er iemand 
toegerust is om dit optimaal te managen dan is het toch Sanne. Ze volgde 
een studie economie en ronde een master ‘sustainable leadership and 
entrepeneurship’ af. Opvallend genoeg werd ze Juist tijdens deze studie 
aangespoord om na te denken over duurzaamheid en voeding.  ‘Probeer eens 
een poos geen brood te eten als je straks de collegezaal verlaat’ was het advies 
van een docent. En inderdaad, na een overstap op salades voelde Sanne zich 
productiever. Toen later ook nog bleek dat ze lactose-intolerant was, was de 
belangstelling voor voeding geboren. Dit gebeurde inmiddels drie jaar geleden. 
Sanne sprak met orthomoleculair diëtisten en voedingswetenschappers. 
Daarnaast zag ze met eigen ogen dat mensen in Thailand en Indonesië gezond 
oud kunnen worden met een overwegend plantaardige voeding. 

IN THAILAND WORDEN 
MENSEN DOOR PLANT-

AARDIGE VOEDING GEZOND 
OUD. DAT KUNNEN WIJ OOK!

‘Waarom zou dit voor mij niet kunnen?’ vroeg ze zich af. 
Ze begon haar eigen blog en postte  op Instagram. Daarna 
kwam alles in een stroomversnelling en had ze het tij mee. 
‘Begin 2016 werd er in de media erg veel geschreven 
over het belang van veganisme. Ik schreef daar toen net 
mijn blog over en heb altijd relaxed over het onderwerp 
gecommuniceerd. Blijkbaar sloeg ik de juiste toon aan, want 
mijn artikelen werden in bladen als Linda, Glamour en 
Jamie Magazine gepubliceerd.’
Inmiddels heeft ze een eigen magazine –V’gan lifestyle 
magazine- en 140.000 volgers op Instagram. Maar ze blijft er 
alleszins bescheiden onder. Haar succesformule: neem wat je 
doet serieus. Sta elke dag op met het idee een stapje verder 
te komen. Maar naast een succesformule is er natuurlijk 
een tomeloze inzet nodig: ‘Vanochtend ging om 04.00 uur 
de wekker, ik heb twaalf gerechten voor een fotoshoot 
voorbereid. Half tien ’s avonds was ik weer thuis. Ik krijg er 
energie van. Mensen noemen me soms een workaholic, 
maar die weten niet hoeveel plezier ik uit mijn werk haal.’ 
‘Haar volgers gaven aan dat ze de recepten lekker vonden, 
maar dat er soms veel ingrediënten overbleven. 

Dit zette Sanne op het spoor van de eerste veganistische 
maaltijdbox. Ze zocht contact met Jack Stroeken en 
Marjolein de Vlaam van Ekomenu, toen een pionier op het 
gebied van biologische maaltijdboxen. Inmiddels is deze 
maaltijdbox een groot succes. Eet ze zelf het helemaal 
volgens het patroon van haar eigen maaltijdbox ? ‘Nee, 
daarvoor ben ik te vaak onderweg en ben ik te vaak 
gedwongen iets in een restaurant te eten. Daarbij: als ik zelf 
kook volg ik helemaal geen recepten –haha- ik ga meteen 
experimenteren en variëren. Maar dat is natuurlijk juist ook 
de basis voor de ontwikkeling van mijn nieuwe recepten.

Je moet accepteren dat iedereen vanuit een eigen motief 
voor vegetarische of veganistische voeding kiest. Daar 
moet je geen onderscheid in maken. Ik denk ook dat ieder 
mens anders is. Laten we niet belerend zijn, maar zacht en 
vriendelijk en toon hoe het ook kan. ‘ Ben je nooit bang 
dat de belangstelling voor vegan voeding slechts een hype 
is? ‘Nee hoor, dit is heel goed vol te houden. Zeker als je 
merkt dat je je beter voelt!’
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INGREDIENTEN (2 PERSONEN):
• 160 gram (1 pakje) Vegan Kipstuckjes 
• 2 eetlepels sesamolie 
• 1 a 2 limoenen 
• 1 komkommer 
• 4 eetlepels ketjap 
• 2 teentjes knoflook 
• 2 eetlepels zoete chili saus 
• 2 eetlepels sambal 
• 100 gram pindakaas met stukjes 
• 200 gram sugar snaps 
• 1 eetlepel bruine suiker 
• 1 pakje kant en klare woknoodles conimex 
• 250 gram tauge 
• 2 eetlepels water 
• pinda’s 

BEREIDINGSWIJZE
Indien nodig, snij de kipstuckjes iets fijner zodat je mooie 
kleine stukjes krijgt. 
Vervolgens maak je in een kom de marinade aan. Voor 160 
gram kipstuckjes gebruikje 3 eetlepels ketjap, 2 eetlepels 
sambal, 1 eetlepel bruine suiker en 1 a 2 teentjesknoflook. 
Meng deze marinade met de kipstuckjes en laat minstens 15 
minutenintrekken. 
Vervolgens zet je heet water op in 1 pannen. In 1 pan kook 
je de sugar snapsongeveer 3 tot 5 minuten tot ze beetgaar 
zijn. In de andere pan gooi je de woknoodlesom ze iets 
zachter en warmer te maken. De kipstuckjes bak of gril je in 
1 eetlepelsesamolie tot ze goud bruin zijn. 
In de tussentijd maak je de dressing. Pak een kommetje 
of schaaltje en meng hierin 1eetlepel ketjap, 1 eetlepel 
sesamolie, 2 eetlepels chili saus, 100 gram pindakaas, 2 a 3 
eetlepels water, de rasp van een halve limoen en het sap van 
een hele limoen. Derasp van de andere helft gebruik je ter 
garnering. 
Als de groente klaar is, is de noodles warm, giet je beide 
af. Vervolgens gooi je in 1 komen meng dit met de 
dressing. Hierna verdeel je dit over borden en leg je er 
tauge,kipstuckjes en komkommer ( in schijfjes of reepjes) bij. 
Garneer het geheel metpinda’s en de rasp van de limoen. 
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SAONAH VIANE
Thaise ‘kip’ noodles met een limoen pinda dressing 

Fotografie: A
nnelies Verhelst
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het kookeiland.Bekijk de aflevering op:
YOUTUBE KANAAL GAST:

SAONAH VIANE
Saonah Viane is op in de sociale media bekend onder de naam ‘eenveganmeisje’. Vorig jaar is ze 
afgestudeerd aan de  Academie voor Popcultuur. Sindsdien werkt ze met hart en ziel (en met haar 
vrienden) aan het Dutchveganmagazine.

‘Voor mijn afstudeerproject was ik opzoek naar een vorm waarin ik mijn liefde 
voor schrijven, fotografie, filosofie en boven alles, mijn liefde voor veganisme 
kon combineren. Hieruit is Dutchvegan ontstaan. Ik wilde een concept 
neerzetten die ons uit de digitalisering trekt, een momentje voor jezelf creëert 
maar waardoor je toch geïnformeerd en geïnspireerd raakt.’

Ethiek en esthetiek staan centraal in het leven van Saonah. De esthetiek kan ze 
volledig kwijt in het vegan magazine dat ze opzet. Alles moet 100% kloppen. 
Saonah wil alleen een product neerzetten waar ze volledig in gelooft. Als dat 
betekent dat het –aanvankelijk- kleinschalig beging, dan is dat zo. De stip aan 
de horizon ligt echter verder: een productieteam, een papieren blad, een 
bijpassende webshop…..

ALS JE MIJ 5 JAAR GELEDEN 
HAD VERTELD DAT IK 

VEGANIST ZOU WORDEN, 
HAD IK JE KEIHARD

UITGELACHEN

In het verlengde van haar zoektocht naar esthetiek 
ligt de ethiek. Waar in de esthetiek de perfecte balans 
en verhoudingen gevonden moeten worden, is dat in 
de ethiek niet anders. Voor Soanah is de vegan leefstijl 
een spirituele. ‘Je bent je bewust van wat je eet, van 
wat het goede is, van wat er in jezelf leeft. Je ervaart 
verbondenheid.’
Het is een boeddhistische houding die wellicht verbonden 
is met haar Indonesische roots. Ze veroordeelt vleeseters 
niet, maar probeert ze te informeren. Ze deelt haar kennis 
over de achtergronden van voeding zonder de verwachting 
dat de wederpartij onmiddellijk zijn voedingspatroon zal 
veranderen. Compassie staat ook in de relatie met anderen 
centraal.

Maar tegelijkertijd is Soanah een nuchtere Friezin. 
Binnenkort doet ze weer mee aan ‘the Cube’ in 
Leeuwarden. ‘The Cube wordt georganiseerd door 
Anonymes for the Voiceless. Je staat dan op straat met een 
masker binnen een afgezette vierkant. We tonen beelden 
van de gruwelen in de slachthuizen en proberen met 
mensen in gesprek te gaan. Ik vind dat heel boeiend. Het 
is voor mij een soort reality check. Ik besef me dan extra 
goed dat niet de hele wereld zo over voeding denkt als ik 
doe’
Zijn er dingen waar Saonah zich zorgen over maakt? : ‘Ik 
zou mijn kinderen het liefst vegan opvoeden. Maar ik vraag 
me af of dat al geaccepteerd wordt’.
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KEURMERK.
nieuwe gastvrijrestaurants.

IMAGINE, Middelburg Nieuwe Burg 39 (Lunchroom, 10% 
korting voor leden en donateurs met de voordeelpas)

GASTROBAR HARTIG, Rotterdam Hartmansstraat 
20A (10% korting voor leden en donateurs met de 
voordeelpas)

DAANTJE FOOD & DRINKS, Dordrecht Nieuwstraat 
25 (10% korting voor leden en donateurs met de 
voordeelpas en 100% vegetarisch)

WIJNRESTAURANT MES AMIS, Maastricht 
Tongersestraat 5 (10% korting voor leden en donateurs 
met de voordeelpas)

GRAND CAFÉ ZUIDLAREN, Zuidlaren, De Millystraat 8

OBST&GEMÜSE , Rotterdam huiskamerrestaurant, 
Kerkhoflaan 145, 3034 TC (Nieuw Crooswijk)

CATERING:
VEGANZA, Breukelen (catering, 100% vegetarisch en 
10% korting voor leden en donateurs)

BREGTJE BIOLOGISCH, Leiden, Mobiele Catering  
(Catering, 10% korting voor leden en donateurs met de 
voordeelpas en 100% vegetarisch) 25 jaar ervaring in het 
vegetarisch koken voor groepen op locatie. Nu ook met 
een keuken op wielen. Geurige gerechten met heerlijke 
specerijen geïnspireerd op het Midden-Oosten met een 
Nederlandse twist.  Groenten en fruit van het seizoen 
hebben de hoofdrol. Heerlijke toetjes/taarten  gezoet met 
dadels en stropen. Bregtjes motto: goed voor de aarde en 
ook voor jezelf

Er zijn honderden restaurants, cateraars, bed and breaksasts 
en congrescentra met het keurmerk Gastvrij voor 
Vegetariërs. Kijk voor de volledige lijst op www.vegetariers.
nl/lekker

Restaurants met het keurmerk Gastvrij voor Vegetariërs hebben ten minste
twee volwaardige vegetarische menu’s op de kaart staan. 
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eerste hulp bij etiketten.

Op het etiket van vis, rundvlees, verse groente en fruit, honing en olijfolie 
moet staan uit welk land het komt. Voor varkens-, geiten-, schapen- en 
kippenvlees moet dit ook. En op eieren staat gestempeld uit welk land 
het ei komt. Maar waarom zou je dit allemaal willen weten? Daar is een 
aantal redenen voor, waaronder duurzaamheid.

VOEDSELVEILIGHEID
Het begon allemaal in 2000 toen het verplicht werd om bij rund- 
en kalfsvlees informatie te geven over de herkomst van het vlees. 
Aanleiding voor deze verplichting was de BSE-crisis en de daarmee 
samenhangende verminderde consumptie van rundvlees. De EU stelt 
in de verordening dat ‘producten juist en duidelijk dienen te worden 
geëtiketteerd om het vertrouwen van de consument in rundvlees 
te behouden en te doen toenemen en hem niet te misleiden’. Sinds 
2000 hebben we de ene na het andere schandaal in de vleessector 
gehad, ondanks een steeds uitgebreider palet van etiketinformatie. 
Dat helpt dus niet. Ik zou zeggen: hou gewoon op met vlees eten, dan 
heb je dat gedoe met dat etiket ook niet nodig. 

Etiketinformatie voorkomt geen 
vleesschandalen maar toont wel de 
goede herkomst van sojadrank
DUURZAAMHEID
De herkomst op groente en fruit is wel zinvol als je een keuze wilt 
maken voor milieuvriendelijke producten. De herkomstinformatie 
heb je namelijk nodig in de Groente- en fruitkalender van Milieu 
Centraal. Je kunt dan bepaalde landen waar de producten van 
worden ingevlogen, zoals Kenia, vermijden. En als je vis eet, dan kun 
je de herkomst op het visetiket je koppelen aan de Viswijzer, en 
zodoende overbeviste bestanden links lagen liggen. 

EIGEN LAND EERST
Verder kan land van herkomst die mensen bedienen die de lokale 
economie willen stimuleren, of het idee voeden dat producten uit 
een bepaalde regio, met een bepaalde traditie, beter of lekkerder zijn. 
De EU heeft zelfs drie keurmerken in het leven geroepen om de 

herkomst-
vermelding 

TEKST: SYTSKE DE WAART

oorsprong van een aantal voedingsmiddelen vast 
te leggen. Een daarvan is fetakaas, die mag alleen 
uit Griekenland komen. Vooral in Denemarken en 
Duitsland werd ook fetakaas gemaakt, maar dat 
mag sinds 2002 dus niet meer. Ook een aantal 
Nederlandse producten draagt deze keurmerken, 
zoals Gouda Holland Kaas (verwarrend genoeg 
weer iets anders dan de goeda cheese die je 
overal ter wereld kan kopen en die echt niet uit 
Nederland komt).  

EUROPESE SOJA
Plantaardige varianten van zuivel zoals sojadrink 
zijn populair onder vegetariërs en veganisten. Soja 
heeft echter ook een slechte naam: de teelt zorgt 
voor grootschalige ontbossing, verwoestijning en 
erosie in Zuid-Amerikaanse landen als Brazilië. Dit 
geldt echter vooral voor soja gebruikt in veevoer. 
Tegenwoordig is soja voor drinks meestal duurzaam: 
met een RTRS- of biologisch-keurmerk, of in Europa 
geteeld. Het sojazuivelmerk Provamel laat aan 
duidelijkheid niets te wensen over: op de verpakking 
staat prominent dat de soja uit Europa komt.
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Bekijk de aflevering op:
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PROEF.

ERVAAR. 
DOE.
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BESTEMMINGEN

BOEKEN
HISTORIE

volgens Giulia

toetje.
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NL SPOTS
volgens Giulia 
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volgens Giulia 

Ergens een hapje eten vind ik hartstikke 

gezellig en inspirerend, maar ook duur. 

Thuis kan ik het ook, maar dan een stuk 

goedkoper. Wat mijn bankrekening betreft 

misschien maar goed dat al die hotspots 

ver weg zijn. 

Als ik in Amsterdam of Utrecht ben, ga ik 

wel ergens een hapje eten of wat halen en 

dan kies ik voor iets wat we bij ons thuis 

in de buurt niet hebben. Zo ga ik voor een 

maaltijd bijvoorbeeld graag naar SLA (1). 

Ik ben nogal een saladefreak en de salades 

van SLA zijn gewoon heerlijk. Bovendien 

zijn ze altijd vrij eenvoudig samen te 

stellen, dus raak ik ook weer geïnspireerd 

om thuis zelf aan de slag te gaan.

In mijn eigen stad eet ik het liefst sushi, bij 

SUSHI TOKIO (2) of IZUMI (3). Hier is 

namelijk voor iedereen wel wat te krijgen, 

zelfs als je niet van sushi houdt. Ik ben 

dol op sushi en kan hier dan ook met een 

gerust hart genieten van alle veganistische 

gerechtjes. Dat is geen speciale sushi, 

maar gewoon sushi met groenten, avocado 

of banaan. Die laatste is mijn favoriet als 

toetje. Oh, en sojaboontjes, mmm …

Iets buiten onze stad woont onze favoriete 

Italiaanse kok: Luigi. Al voordat ik 

überhaupt geboren was maakte hij pizza’s 

aan huis in zijn eigen steenoven. 

PIZZERIA DA LUIGI (4) is inmiddels 

een begrip in Maarheeze en omstreken en 

ook wij zijn fan. Als halve Italiaan ben ik 

nogal kieskeurig wat pizza’s betreft, maar 

een pizza van Luigi weiger ik nooit! Het 

mooie is dat hij mijn vader heeft gekend 

en mij elke keer vol enthousiasme begroet. 

Uiteraard weet hij ook precies welke 

pizza ik altijd eet: zonder kaas, met veel 

groenten en olijven!

Stiekem heb ik weinig te bieden als het om tips voor hotspots gaat. Ik ben nogal 
een huismus en eet het liefst lekker thuis wat ik zelf gekookt heb. Al helpt het 
vast ook dat alle nieuwe hippe tentjes ver van mijn huis gevestigd zijn en ik dus 
inmiddels een hele waslijst heb aan hotspots die ik wil bezoeken. 

MIJN FAVORIETE 
PLEKKEN OM 
TE ETEN

#02.

#03.

#04.

#01.

 ‘Ergens een hapje 
eten vind ik hart-
stikke gezellig en 

inspirerend, maar 
ook duur’

toetje.
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REISBESTEMMINGENMijn favoriete
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Als je vervolgens vanaf dat strand in 

Vietri sul Mare de kustlijn volgt, beland 

je van de ene verwondering in de andere. 

De uitzichten zijn adembenemend, de 

natuur is zo puur en je voelt je overal 

meer dan welkom. Om over het eten niet 

eens te spreken, want dat zit in Italië 

uiteraard ook helemaal goed! Ik vind het 

fantastisch om door de tuinen van mijn 

ooms en tantes te lopen, met mijn hoofd 

tussen de citroenen. Prachtig is het om te 

zien hoe zij tijdens het koken even de tuin 

induiken om wat ingrediënten te plukken 

en die een poosje later op mijn bord tegen 

te komen. Maar natuurlijk is het vooral 

geweldig om samen te zijn, te knuffelen 

en te kletsen, vanaf de vroege morgen tot 

in de late avonduurtjes. 

Uiteraard wil ik echter wel wat meer van 

de wereld zien dan alleen Italië, dus sinds 

een paar jaar gaan we ook af en toe op 

vakantie naar een andere bestemming. 

Vooral onze huwelijksreis is ons zeer 

goed bevallen: we vonden reizen met 

een cruiseschip ideaal! Tijdens deze 

reis bezochten we Cuba, Jamaica, de 

Kaaimaneilanden en Mexico. Alle vier 

de bestemmingen waren prachtig, maar 

vooral Jamaica stal mijn hart. Al van 

kinds af aan ben ik dol op Jamaica, 

zonder echt te weten waarom. Toen ik 

nog klein was en mijn moeder mij vroeg 

waar ik naartoe wilde gaan tijdens de 

vakantie, riep ik al: ‘Jamaica!’ We zijn 

er tijdens onze cruise slechts één dag 

geweest, maar ik begrijp nu wel waarom 

ik er altijd heen wilde. De overweldigend 

mooie natuur, de ontzettend liefdevolle 

mensen, de swingende muziek en de 

eenvoud van het leven: hier wil ik zeker 

terugkomen! 

Het cruisen is ons zo goed bevallen, dat 

we dit jaar weer gaan: naar Duitsland, 

Noorwegen, Zweden, Estland, Rusland en 

Finland. Totaal anders, maar ongetwijfeld 

minstens net zo indrukwekkend. Wij 

reizen het liefst naar zoveel mogelijk 

verschillende bestemmingen, om telkens 

weer verrast te worden en overal een 

glimp van op te vangen. Dat vinden we nu 

zo fijn aan een cruise maken: je ziet niet 

veel van één bestemming, maar je maakt 

wel kennis met heel veel diverse landen. 

Zo weet je zeker welke bestemming je 

straks eens uitgebreid moet bezoeken!  

‘Je voelt je overal 
meer dan welkom’

toetje.

Mijn familie woont in een klein dorpje vlakbij Salerno en het wereldberoemde 
Pompeï. Eveneens vlakbij de Vesuvius dus, maar ook op hardloopafstand van de 
zee. Via bochtige wegen en langs prachtige panorama’s ren je zo in een dik uur 
naar het strand! 

MIJN FAVORIETE 
BESTEMMINGEN

Mijn favoriete vakantiebestemming is, hoe kan het ook anders, Italië. Ik grap altijd 
dat ik de weg in Rome beter ken dan de weg in sommige wijken in onze eigen 
woonplaats. Vaak blijkt dat nog waar ook. Als mensen mij vragen welke regio van 
Italië ik het mooist vind, noem ik steevast de kust van Amalfi. Niet alleen omdat 
mijn familie daar woont, maar ook omdat het daar werkelijk prachtig is.
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boeken. vega  PLEIDOOI
ELK KWARTAAL BESPREKEN WE HIER OPZIENBARENDE 

EN VERNIEUWENDE BOEKEN. 

HONGER! 

UIT DE KEUKEN & MOESTUIN VAN MME ZSAZSA
AUTEUR: KIM LEYSEN
 

De Vlaamse Kim Leysen schrijft en tekent voor diverse kranten 

en magazines, onder haar pseudoniem Mme ZsaZsa. Daarnaast 

is ze vaak bezig in de moestuin, terwijl ze tijdens het verzorgen 

van de planten bedenkt wat ze haar gezin gaat voorschotelen.

Het kookboek Honger! is een bundeling van de favoriete 

recepten van Mme ZsaZsa en haar gezin. Het boek is opgedeeld 

in vier secties: pasta, granen en rijst, groenten en peulen. De 

verschillende secties hebben een indexpagina waarop staat bij 

welk seizoen de recepten horen. Het gezin houdt overduidelijk 

van pasta, want het pastagedeelte van het boek is twee keer 

zo dik als de andere delen. De pastagerechten bevatten weinig 

ingrediënten en zijn snel te maken. Dat geldt ook voor de 

recepten in de overige secties, maar deze zijn vaak net ietsje 

uitgebreider, met meer kruiden en meer verschillende groentes.

Het boek bestaat uit honderden eenvoudige, alledaagse recepten 

met humoristische tekstjes als inleiding en uitgebreide tips over 

bijpassende bijgerechten, alternatieve groenten en hoe je het 

gerecht volledig vegan kunt maken. En, handig voor mensen met 

jonge kinderen: Mme ZsaZsa deelt hoe zij haar eigen ‘viesneuzen’ 

(kinderen die hun neus optrekken voor bepaalde groenten) toch 

zo ver krijgt dat ze de maaltijd opeten. Ook geeft ze regelmatig 

tips voor moestuiniers.

Weet je niet wat je aanmoet met al die snijbiet, kool, aubergines 

en courgettes uit de moestuin? Dan is Honger! zeker een 

aanrader. 

Wie donateur wordt van de Vegetariërsbond krijgt 
Honger! als welkomstgeschenk. Zie p. 2

TEKST: NADINE BÖKE, 

HEIDI VAN DUUREN

Mme ZsaZsa 
krijgt ook kinderen 

aan het eten.
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DE KUNST OM HET 
LEVEN TE VERLENGEN

TEKST: DIRK-JAN VERDONK

De vraag hoe je gezond oud kunt worden is ongetwijfeld zo oud als het menselijk 
bewustzijn van de eigen sterfelijkheid. In de zoektocht naar een antwoord neemt 
voeding een centrale plek in. En als vanzelf komt dan vroeg of laat ook de kwestie 
vlees of geen vlees om de hoek kijken. 

Matigheid gold van oudsher als de sleutel tot een lang, 
gezond leven. Belangrijke pleitbezorger daarvan was de 
zestiende-eeuwse Venetiaanse edelman Luigi Cornaro. 
Via tal van vertalingen maakten zijn geschriften door 
heel Europa opgang. Ook in Nederland, getuige de 
uitgave van Raad-geving, en verseekerde middelen, 
om seer gemakkelijk honderd en meer jaaren in 
volkomen gesondheid te konnen leeven (1703). De 
aantrekkingskracht ervan werd versterkt doordat 
Cornaro ervaringsdeskundige was: hij schreef dit traktaat 
toen hij de negentig als was gepasseerd en overleed op 
de toentertijd zeer uitzonderlijke leeftijd van 102. 
Cornaro betoogde dat door een matig gebruik van 
brood, aardappelen en eieren voor iedereen een 
lang en gezond leven binnen handbereik lag, maar dat 
maakte hem nog geen vegetariër. Voor wie zich dat 
kon veroorloven, zo stelde hij, was daarbovenop ook 
kalfsvlees geschikt, net als het vlees van geiten, kamelen 
en nog een aantal diersoorten - als dat, alweer, maar met 
mate gebeurde. 

METHUSALEM
Toch was er in zijn dagen reden hoge ouderdom met 
het mijden van vlees te verbinden. Volgens de bijbel was 
de oudste mens uit de geschiedenis Methusalem, die de 
gezegende leeftijd zou hebben bereikt van 969 jaar (!). En 
Methusalem had geleefd vóór de zondvloed  - hij was de 
grootvader van Noach. Dát betekende dat hij vegetariër 
moest zijn geweest. Want pas ná de zondvloed gaf God 
aan de mens toestemming vlees te eten. Je kon je dus 
afvragen of die voeding niet tot die hoge ouderdom 
hebben geleid…

De achttiende-eeuwse Schotse arts George Cheyne 
(1671-1743) was daarvan overtuigd. Hij interpreteerde 
Gods toestemming om vlees te eten zelfs als test om de 
bokken van de schapen te scheiden. Zondige gulzigaards 
die zich aan vlees tegoed deden, haalden zich ziekten 
en een ontijdige dood op de hals. Deugdzame mensen, 
die begrepen dat God hen op de proef stelde, bleven 
zich van vlees onthouden en kregen daar een gezond, 
lang leven voor terug. Geen wonder dat Cheyne een 
vurig pleitbezorger van vegetarisme was – en niet 
zonder succes. Zijn Essay of Health and Long Life (1724) 
beleefde maar liefst 24 drukken en werd in verschillende 
talen uitgebracht, waaronder in het Nederlands (Eene 
proeve om gezond en lang te leeven, 1727). 

LANGER LEVEN
Tegenwoordig onderzoek wijst inderdaad op betere 
gezondheid en lagere sterftecijfers onder vegetariërs 
(en veganisten) in vergelijking met mensen die vlees 
eten, maar de effecten zijn veel bescheidener dan 
Cheyne claimde  - en duidelijker bij mannen dan bij 
vrouwen. Zoveel is zeker, mochten mensen ooit de 
leeftijd van Methusalem bereiken, dan zal dat niet 
in hoofdzaak afhangen van hun voeding, maar van 
toekomstige, spectaculaire ontwikkelingen op het vlak 
van regeneratieve celtechniek – én het voortbestaan, al 
die eeuwen lang, van een leefbare wereld. Aan dat laatste 
draagt vegetarisme dan wél weer bij. 

Methusalem moet vegetariër zijn 
geweest. Pas ná de zondvloed gaf 
God aan de mens toestemming 
vlees te eten.

historie.
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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. 

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


