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Staat kiembrood al op jouw lijstje?
TerraSana kiembrood   |   zonder gist of zuurdesem   |   zonder zout   |   lekker en voedzaam

Winactie
Gratis kennismaken met het 
biologische kiembrood van 
TerraSana? Scan de code en 
vul je gegevens in om kans 
te maken op een heerlijk 

pakket t.w.v. 35,-.

bron van eiwit 

bio•organic

Ben jij al bekend met dit superbrood? Kiembrood wordt gemaakt 
van alléén granen (spelt, rogge of tarwe) en water. Zonder gist of 
zuurdesem, zonder zout. Kiembrood is qua structuur echt anders 
dan je wellicht gewend bent. Dit oerbrood is zwaar, compact en 
tegelijkertijd smeuïg. Aan slechts één of twee plakjes heb je al 
snel genoeg. Bijzonder lekker en voedzaam!

 ✓ Slowfood
 ✓ Pure oerreceptuur
 ✓ Authentieke productie
 ✓ Biologische ingrediënten
 ✓ Zeer voedzaam
 ✓ Bron van vezels

100% bio
Net als alle andere 400 producten, zijn alle ingrediënten 
100% biologisch. Zo houden we de broodjes puurder dan puur!

Kiembrood is geschikt voor:
 ✓ veganisten
 ✓ mensen die liever geen gist of zuurdesem eten
 ✓ iedereen die op zoek is naar puur en authentiek brood! of ga naar bit.ly/positivewinactie
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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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verspreiden en daarmee de wereld een beetje mooier maken. 
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Voor je ligt de Lekker Vega 
feestdagen special. Met, heel 
toepasselijk, Ethiopië als thema. 
Ik zie al wat wenkbrauwen de 
hoogte in gaan. We zijn niet 
echt gewend om Ethiopië met 
feest en lekker eten te 
associëren. Eerder met uitge-
mergelde kindjes en, ja inder-
daad wel rond de feestdagen,  
een verzoek om donaties te 
storten. Maar dit beeld is niet 
compleet. Ethiopië heeft in 

betere tijden – die er vaak genoeg ook zijn- alles in huis om 
een prominente plek in een magazine rond de feestdagen te 
rechtvaardigen. De cultuur is uiterst gastvrij.

Kerst neemt er net zo’n prominente plek in als bij ons. Het 
eten is er heerlijk en verrassend vaak vegetarisch. Maar 
bovenal: Ethiopisch eten is verbindend. Gezamenlijk zit men 
rond de injera, een grote pannenkoek, waar iedereen stukjes 
vanaf scheurt die als een soort bestek voor de overige 
gerechten gebruikt worden. En is de charme van de 
feestdagen niet ook dat we in deze dagen verbinding met 
elkaar zoeken? Anders dan gedacht valt er aan Ethiopië 
genoeg inspiratie op te doen.

Daarnaast kunnen we in dit magazine met recht weer 
zeggen dat vegetarisch eten steeds gewoner, leuker en 
makkelijker wordt. Het eerste blijkt uit het onderzoek dat 
we dit jaar uit lieten voeren en waarvan we de resultaten 
presenteren. Het tweede uit het plezier dat met name van 
de gasten in onze kookshows afstraalt. En het derde punt, 
‘makkelijker’, geldt nu ook op het gebied van de 
voedingsvoorschriften: niet langer wordt mensen die 
vegetarisch eten aangeraden extra op hun ijzerinname te 
letten. Smakelijke en onbezorgde feestdagen toegewenst!

voorwoord. inhoud.

13
ETHIOPIË

28
‘T KOOKEILAND!
LEKKER VEGA KERST MENU

52
NL SPOTS 

LEKKER VEGA 

VASTE RUBRIEKEN:
Vega factchecker: p. 24. • Natuurzuiver : p. 26. 

 Cover recept: p. 36. • NL Spots: p. 52. 

Geniet van het heerlijke 
Lekker Vega Kerst Menu.
Bekijk de video’s online.

specials

OP DE  VOORKANT:
Het kerst recept van 
Nina Leus: Rode biet taartjes 
met geroosterde peer.
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Actualiteiten & nieuws waar je blij van wordt.

NIEUWE COLUMNIST 
IN LEKKER VEGA: 
MIRO KLOOSTERMAN
Vanaf dit nummer is Lekker Vega een 
columnist rijker! Model, acteur en 
veganist Miro Kloosterman zal een 
jaar lang vertellen over zijn lifestyle 
en leven zonder vlees. 

Miro Kloosterman is onder meer bekend van zijn rol als 
Thijs Kramer in Goede Tijden, Slechte Tijden van 2014 tot 
2017 en zijn titelrol in de musical The Bodyguard. Inmiddels 
kan hij zich al zes jaar ervaringsdeskundige en expert 
noemen op het gebied van plantaardig eten. In 2013 maakte 
hij de switch naar een vegan lifestyle. Miro: “Ik was al een 
aantal jaren ziek en probeerde van alles om me beter te 
voelen. Toen een vriendin de tip gaf om een boek te lezen 
over een raw Vegan dieet ben ik dat meteen gaan doen 
en gaan toepassen. Ik was bereid om van alles te doen 
om verandering in mijn leven teweeg te brengen zodat 
ik fitter zou worden. Gaandeweg dat dieet begon ik me 
steeds beter te voelen. Na een aantal jaren dat het eigenlijk 
alleen maar slechter ging, was dat een enorme opluchting. 
Dus plantaardig eten bevalt me heel goed!” Omdat hij zijn 
ervaringen niet alleen voor zichzelf wil houden, treedt Miro 
ook naar buiten als healthcoach en geeft hij workshops en 
lezingen over een gezonde plantaardige leefstijl. 

SAMENWERKING
Met ingang van dit nummer zullen de columns van Miro 
elk kwartaal in Lekker Vega verschijnen. De acteur is erg 
enthousiast over de samenwerking. “Ik vind het heel leuk 
om samen te werken met Lekker Vega. En ik vind het leuk 
en spannend om te mogen schrijven voor jullie. Wat ik de 
lezers wil meegeven, verschilt misschien per column. Maar in 
elk geval wil ik zorgen voor meer begrip en hopelijk meer 
inzicht.” Zijn eerste column leest u op pagina 19.
 
Fotograaf: Garreth Barclay

TEKST: HEIDI VAN DUUREN
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#VEGETARIERSBOND #LEKKERVEGA

follow us

Het boeken van vegetarische of veganistische acteurs, 
modellen, muzikanten en andere artiesten. Dat kan 
sinds kort bij Vegan Casting, het eerste vegan 
castingbureau van de Benelux. Het voordeel hiervan? 
Opdrachtgevers kunnen in contact komen met 
talenten die hetzelfde doel nastreven waardoor 
campagnes nog geloofwaardiger worden.

Het boeken van vegetarische of veganistische acteurs, 
modellen, muzikanten en andere artiesten. Dat kan sinds 
kort bij Vegan Casting, het eerste vegan castingbureau van 
de Benelux. Het voordeel hiervan? Opdrachtgevers kunnen 
in contact komen met talenten die hetzelfde doel nastreven 
waardoor campagnes nog geloofwaardiger worden.

Oprichter Willo Schröer: “Steeds meer bedrijven en 
reclamebureaus hechten er veel waarde aan om de planeet 
niet verder kapot te maken met hun producten of diensten. 
Onze artiesten delen dit bewustzijn. Die connectie maakt 
campagnes écht overtuigend.” De opdrachtgevers van 
Vegan Casting richten zich op de online advertentiemarkt, 
maar ook op traditionele media zoals tv, radio en print. 
Lekker Vega’s nieuwe columnist, Miro Kloosterman, is ook 
aangesloten bij dit bureau. 
 

PLANTAARDIGE LEEFSTIJL
Willo Schröer vertegenwoordigt al tien jaar de belangen 
van artiesten. Halverwege dit jaar koos hij ervoor om geen 
vlees of dierlijke producten meer te eten. Willo: “Vegan zijn 
heeft voor mij met een algehele levensstijl te maken. Ik ben 
nu paar maanden veganist, maar ik mis vlees, melk, eieren, 
kaas en honing helemaal niet. Naast mijn voedsel pas ik 
geleidelijk andere onderdelen in mijn leven aan, zoals 
douchegel, tandpasta en kleding. Toen ik erachter kwam aan 
hoeveel producten dierenleed kleeft, kan de moed je soms 
weleens in de schoenen zakken. Aan de andere kant maakt 
het mijn gevoel om zelf echt iets te kunnen veranderen 
alleen maar sterker.” Willo gunt iedereen een plantaardige 
levensstijl omdat het volgens hem de kans op kanker, hart- 
en vaatziekten en andere ziektes verkleint en het een goed 
gevoel geeft niet meer bij te dragen aan dierenleed. Willo: 
“En je zorgt ervoor dat onze planeet leefbaar blijft voor 
volgende generaties. Alleen maar voordelen om voor een 
plantaardige levensstijl te kiezen, lijkt me. Ook al geef je 
minder om dieren of de aarde, doe het dan gewoon voor 
jezelf!” Kijk voor meer informatie op www.vegancasting.
com.

Fotograaf: Femke Rijpkema Sieruo

Vegan Casting:
NEDERLAND’S EERSTE 
VEGANCASTINGBUREAU 

FOTO: DUTCHWEEDBURGER.COM

“Steeds meer bedrijven en reclame-
bureaus hechten er veel waarde aan om 
de planeet niet verder kapot te maken 

met hun producten of diensten.”
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GEZELLIGHEID!  
1e vegan kerstmarkt 
van het noorden
Jingle bells, jingle bells… Kerstmis staat weer voor de deur 
en er is niets leuker dan het bezoeken van een kerstmarkt 
om alvast in de kerstsferen te komen. Het plezier wordt 
nog eens vergroot als het een vegan kerstmarkt is! In 
Groningen vindt dit jaar de eerste vegan kerstmarkt van 
het Noorden plaats. Het evenement vindt plaats op vrijdag 
23 december in het gebouw EM2 dat volledig duurzaam is 
gebouwd. De zaal gaat open om 11.00 uur en het duurt 

TEKST: HEIDI VAN DUUREN

tot 20.00 uur. Wat u hier kunt verwachten? Denk aan een 
sfeervolle binnenruimte met een kerstmarkt, live muziek 
en genoeg ruimte om gezellig te zitten. Dé plek om te 
smullen van heerlijke vegan lekkernijen terwijl u daarnaast 
duurzame en (h)eerlijke kerstcadeaus voor familie en 
vrienden kunt scoren. Ook is er een buitenruimte met 
gezellig knisperende vuurtjes, vegan glühwein en 
hartverwarmende chocolademelk. De toegang is gratis.

COMFORTFOOD 
BIJ VEGAN HAMBURGER-
BAR IN AMSTERDAM
Heeft u zin in comfortfood? Dan kunt u sinds kort naar 
Vurger, een vegan en glutenvrije hamburgerbar. De 
hamburgerbar opende in november haar deuren aan de 
Jan van Galenstraat 78 in Amsterdam. Op het menu staan 
de meest smakelijke vegan burgers, kapsalon en sateetjes. 
Ook kunt u met een gerust hart een drankje bestellen: 
alles is vegan, van de koffiemelk tot aan de cocktails, bier 
en wijn. Kijk voor meer informatie op: vurger.amsterdam
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actueel.

Seamore producten worden op dit moment verkocht in 963 winkels in 8 landen. Oprichter Willem van 
Seamore: “70% van de aarde is oceaan, maar het levert slechts 2% van het voedsel in de wereld. Als 
je land-schaarste combineert met een snelle verschuiving naar plantaardig voedsel, is er eigenlijk maar 
één voedselbron die de mensheid kan voorzien van gezonder, duurzamer voedsel: zeewier. Als we dat 
nou maar eens zouden gaan eten... En raad eens: dat is precies wat Seamore aan het realiseren is!”  
 
I sea bacon vervangt slechte vetten door goede vetten, is laag in de koolhydraten, hoog in vezels, is veganistisch, 
organisch en duurzaam. Het is wild, biologisch, met de hand geplukte en duurzaam geoogst in Frankrijk. Voeg het 
toe aan alles wat een krokante, rokerige en zoute kick nodig heeft. Makkelijk over een salade, pasta of risotto 
om extra smaak en vitaminen en mineralen toe te voegen! Kijk voor meer informatie op www.seamorefood.com

NIEUW:
ZEEWIER ALS BACON 
Zeewier als bacon, dat klinkt misschien wat ver van je bed. Toch is dit 
product sinds kort verkrijgbaar in de winkel onder de naam ‘I sea bacon’. 
Het product is gelanceerd door het bedrijf Seamore e bestaat uit 100% 
natuurlijke Dulse (Palmaria palmata) dat veranderd in (groen) krokant 
bacon door het kort te bakken in wat olie. Seamore gelooft in zeewier als 
alledaags voedsel. 

#VEGETARIERSBOND #LEKKERVEGA

follow us

SAMEN 
VEGETARISCH
Vegetarisch is voor alle leeftijden. De trouwe lezer van Lekker 
Vega kent natuurlijk het vegetarisch verzorgingscentrum 
Felixoord. Maar er zijn meer plekken waar je van je oude dag 
kunt genieten en toch vegetarsich kunt blijven eten. Denk 
bijvoorbeeld aan Glorieuxpark in Eindhoven (zie advertentie 
op de volgende pagina).

 

Vegetarisch Centrum Rivendel te Kranenburg (15 
km oostelijk van Nijmegen) zoekt crowd-funders die 
de hypotheek van het centrum mee willen helpen 
financieren. Mailen naar pjvdeijnden@gmail.com. Visie: 
compassie, awareness, creativiteit.



Te koop in de winkel 
en in onze webshop: 

www.tijdschriftenpakket.nl

Even bijkomen?
 

7 bladen
voor maar

€ 8,95 

Ethiopië, de onbekende 
culinaire schatkamer
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ethiopië, de onbekende culinaire schatkamer.

  

HET WAS DE SCHOTSE REIZIGER JAMES BRUCE DIE, NA ZIJN ZOEKTOCHT 
NAAR DE BRONNEN VAN DE NIJL,  IN DE 18E EEUW ALS EERSTE HET 

ETHIOPISCH ETEN BESCHREEF VOOR HET BREDERE EUROPESE PUBLIEK. 
HIJ WERD ECHTER PAS GELOOFD NA ZIJN DOOD. DE ETHIOPISCHE KEUKEN 

HEEFT EEN RIJK PALLET AAN SMAKEN EN EEN ONGEKENDE KEUZE AAN 
VEGETARISCHE EN VEGAN GERECHTEN.  

Ethiopië, de onbekende 
culinaire schatkamer
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Maar ook het ‘gewone’ Ethiopische leven is doordrenkt van 
spiritualiteit. Hoewel veel Ethiopiërs zich niet álle 250 dagen 
aan de voorschriften houden, is het vasten een centraal 
element binnen de Ethiopisch Orthodoxe kerk. Tijdens de 
langere vastenperiodes past men het aanbod in de winkels 
en op de markt aan. De verkoop van vlees en zuivel valt dan 
ver terug. Vetten of oliën afkomstig van dieren worden in die 
periode niet gebruikt. Ook levensmiddelen waarin mogelijk 
melk of eieren zijn verwerkt, zoals brood, worden dan 
vermeden. 

Historisch gezien gaat de traditie van het vasten ver terug. 
De vroege christenen namen het over uit de Joodse tradities. 
Het vasten kent verschillende dimensies. Door de 
gezondheidscultus in het Westen zijn we geneigd het vasten 
vooral als een ‘ontgiften’ te zien. Je kunt het echter ook zien 
als een methode om geestelijk sterker te worden, om 
controle te krijgen over ons eigen denken, voelen en willen. 
Dat is juist in onze tijd en cultuur, waarin we omgeven zijn 
door lekker eten en hierdoor dagelijks ontelbare malen 
worden verleid, een actuele gezichtspunt. Maar het vasten 
zelf vormt  ook een uitdaging met de nodige valkuilen. Vasten 
helpt ons om los te komen van de controle die voeding zo 
vaak op ons heeft. Maar als het vasten doorslaat, bijvoorbeeld 
door een obsessief raadplegen van etiketten, dan schiet het 
haar doel voorbij. Het is dan niet meer bevrijdend, omdat het 
vasten onszelf in haar ban heeft gekregen. Hier dringt zich 
natuurlijk de parallel op met mensen die, overtuigd van een 
bepaalde voedingswijze, zich het leven moeilijk maken.  
Interessant is ook de vraag waarom de voorschriften in de 
Orthodoxe kerk juist dierlijke producten tijdens het vasten 
uitsluiten. Dat is natuurlijk niet willekeurig zo ontstaan, maar 
komt voort uit het inzicht dat een bovenmatig gebruik van 
dierlijke producten belastend is voor de vertering en 
geestelijke helderheid in de weg staat. Onthouding van 
dierlijke producten is in de Ethiopisch Orthodoxe traditie 

dan ook niet alleen van belang bij bepaalde religieuze 
feestdagen, maar uitdrukkelijk ook voor ‘door de week’ : de 
woensdag en vrijdag zijn vegan. Daar steekt onze Meatless 
Monday schraal bij af!

ETHIOPISCH ETEN VERBINDT
Eten doe je met al je zintuigen! Kenmerkend voor de Ethio-
pische eetgewoonten is het eten met elkaar uit één bord of 
schaal, en het eten met de handen. Het eten wordt 
geserveerd op een grote pannenkoek, de injera, waar je met 
je handen stukjes van af scheurt die je als bestek gebruikt: je 
neemt met de rechterhand een stukje injera en daarmee 
wordt wat van de andere gerechten opgeschept en 
opgegeten. Dit eten met de handen staat natuurlijk haaks op 
de Nederlandse tafelmanieren waar je volgens de etiquette 
met bestek dient te eten. Maar met evenveel recht kun je 
stellen dat de ervaring van het eten vollediger is naarmate er 
meer zintuigen er worden aangesproken.

Eten is in Ethiopië bovenal een sociale gebeurtenis. Maaltijden 
worden met de hele familie geconsumeerd. Het is gebruikelijk 
om nieuwe kennissen uit te nodigen voor een uitgebreide 
maaltijd. Een gast is een gast, aangekondigd of niet, iedereen 
mag aanschuiven ook als er niet voldoende eten is. Tijdens 
maaltijden wordt er veel gepraat, gediscussieerd en gelachen. 
Na een maaltijd volgt er vaak een koffieceremonie, waarbij 
men lang na kan praten. 

Ethiopië heeft een bijzondere eetcultuur, die ver 
teruggaat in de geschiedenis. Zo wordt in de llias van 
Homerus al beschreven hoe de Griekse goden van de 
berg Olympus afdaalden om aan te zitten aan een 
feestmaal van de edele Ethiopiërs om te genieten van 
Ethiopisch eten.

OERVEGETARIERS  
Ethiopië is uitzonderlijk. Altijd geweest. Eind 19e eeuw was geheel Afrika gekoloniseerd, met uitzondering van 
Ethiopië. Het Ethiopische bergland behoort daarmee, samen met het achterland van China, tot de enige gebieden die 
nooit door een Westerse macht werden bezet. Ethiopië is ook de oudste christelijke natie ter wereld. Tot op vandaag 
heeft de Ethiopisch Orthodoxe kerk er nog veel invloed. Het land telt zo’n 3000 kloosters. In deze kloosters houdt 
men zich aan de religieuze vastendagen. Dit betekent dat er 250 dagen per jaar veganistisch gegeten wordt. Het 
gebruik van vlees, melk en eieren wordt dan vermeden. 
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KRUIDEN EN 
INGREDIËNTEN
HET ONMISBARE KARDEMOM 
Kardemom is de koningin van de specerijen. Het is een 
specerij met tal van mogelijkheden, waardoor het veel wordt 
gebruikt in kruidenmengels zoals het Ethiopische berbere. In 
veel Ethiopische gerechten zit berbere. Berbere kan als 
droog mengsel worden bereid of als een pasta met olie of 
water en uien. Kardemom is een onmisbaar ingrediënt door 
de frisse, citrussmaak met een toon van eucalyptus. Andere 
kruiden die aan Berbere worden toegevoegd zijn fenegriek 
en rode peper. Dichterbij huis is kardemom ook niet weg te 
denken uit de Nederlandse speculaas- en koekkruiden of 
kerriepoeder.

ZELF BERBERE MAKEN:
De kruidenmix Berbere is in de beter gesorteerde 
supermarkt te koop, bijvoorbeeld van het merk 
Verstegen. Je kunt het ook zelf maken: 
Ingrediënten: Kardemom, korianderzaad, komijnzaad, 
rodepepervlokken, zwartepeperkorrels
Pimentbessen. Ajowan. Fenegriek, kruidnagel. 
Rooster de specerijen in een pan op matig vuur tot ze 
hun geur goed afgeven. Maal ze met een vijzel. Mag grof, 
kan fijn. 

KURKUMA
Ook belangrijk in de Ethiopische keuken is Kurkuma, een 
milde specerij. Kurkuma wordt samen met gember 
toegevoegd aan bijvoorbeeld het Ethiopische Niter kibbeh, 
wat geklaarde boter betekend. Hierin zitten ook uien en 
knoflook. Heerlijk!

UIEN 
Bijna ieder Ethiopisch gerecht bevat uien, en meestal véél 
uien. Voor de meest authenthieke gerechten heb je de sjalot 
nodig, het kleinere broertje van onze gewone ui. Hoewel 
‘onze’ ui ook in de tropen verbouwd kan worden, geven veel 
boeren in tropische landen de voorkeur aan de sjalot. De 
groeit sneller, laat zich makkelijker vermeerderen en is beter 
bestand tegen droogte en ziekten. Daarbij is de sjalot langer 
te bewaren en, ook niet onbelangrijk, de sjalot geeft meer en 
langer smaak aan gerechten.

TEFF
Een oeroud superfood? Ethiopië, met zijn noordelijke 
graslanden, oostelijke heuvellandschap en dichtbeboste 
zuidwestelijke hooglanden was een van de eerste gebieden 
in Afrika waar landbouw werd bedreven. Het land  boogt er 
op een bakermat te zijn van een aantal ongewone gewassen 
die langzaam in de rest van de wereld bekender worden. Het 
belangrijkste voedingsmiddel is teff. Een lokale gierstsoort die 
rijk is aan calcium en andere mineralen en drie maal meer 
ijzer bevat dan tarwe. Omdat de korrels zo klein zijn kunnen 
ze niet goed gepeld worden. Teff is daarom altijd volkoren. En: 
teff bevat bijna geen gluten.

GERECHTEN
Veel Ethiopische gerechten bestaan uit gemakkelijk te 
bereiden eenpansmaaltijden en stoofpotten die ook wel 
sauzen worden genoemd. Sommige zijn erg pittig en andere 
wat milder. Vegetarische schotels worden bereid met 
groenten en aardappelen; of met bijvoorbeeld kool, pompoen 
of okra.

In Ethiopië wordt bij de hoofdmaaltijd injera geserveerd, een 
brood dat lijkt op een pannenkoek met een sponsachtige 
structuur en een ietwat zure smaak. Traditioneel wordt injera 
bereid uit een beslag van teff. Dit beslag gaat binnen éen tot 
drie dagen vanzelf tot gisting over doordat teff als enige 
graansoort een symbiotisch gist bevat

De voedingswaarde van de traditionele Ethiopische keuken 
is vrij hoog. Hoger dan we in Nederland misschien 
verwachten, aangezien veel recepten voldoen aan de Schijf 
van Vijf. Zo wordt er naast teff ook gebruik gemaakt van 
tesmi, een van de gezondste vetten om in te bakken. Er 
wordt ook veel gebruik gemaakt van peulvruchten. De 
Ethiopische keuken is dus in alle opzichten een onverwachte 
bron van inspiratie.

ethiopië, de onbekende culinaire schatkamer.



16  |  WINTER 2018

INJERA

INGREDIËNTEN:
• 1/4 kopje teffmeel
• 3/4 kopje bloem naar keuze 
• 1 kopje water
• een snufje zout
• pinda- of plantaardige olie

Leg het teffmeel op de bodem van een mengkom. Zeef de 
bloem en voeg deze toe. Voeg langzaam het water toe en 
roer om klonten te voorkomen. Leg het beslag een dag of 
langer opzij (maximaal drie dagen) zodat het kan gisten. In 
deze tijd begint je injera-beslag te bubbelen en krijgt het de 
licht- scherpe smaak waar het bekend om is. Opmerking: als 
je merkt dat je injera beslag niet goed gist, voeg dan een 
theelepel gist toe.

Roer voor de uiteindelijke bereiding het zout erdoor. Verhit 
een antiaanbakpan of een licht geoliede gietijzeren koekenpan 
tot de pan zo heet is dat een waterdruppel die je er in laat 
vallen gaat spetteren. Schep een dunne laag beslag in de pan.  
De Injera moet dikker zijn dan een crêpe, maar niet zo dik als 
een traditionele pannenkoek. Het zal bij het opwarmen iets 
opzwellen. Bak tot er gaten op het oppervlak van de 
pannenkoek verschijnen. Zodra het oppervlak droog is, haal 
je de pannenkoek uit de pan en laat je het afkoelen.

SHIRO WOT (kikkererwten stoofpotje)
VOOR 2 PERSONEN

INGREDIËNTEN:
• 250 g ontvleesde kikkererwten
• 50 g boter
• 1 eetlepel tomaten puree
• 1 kleine fijngehakte ui
• 1 teen knoflook 
• 1/2 theelepel berbere
• zout en peper
• 600 ml water

Maal de kikkererwten zo fijn mogelijk. Meng daarna alle 
ingrediënten door elkaar en laat dit een half uur koken. Het 
stoofpotje eet je met een injera. 

Dit is een recept uit de keuken van Ethiopisch restaurant & 
bar Walia in Breda.

TEMTEMO
Ethiopische linzenstoofpot 

INGREDIËNTEN:
• 1 -2 eetlepels gekruide boter of kokosolie 
• ¼ kopje bakolie
• 1 grote ui in blokjes gesneden
• 1 1/2 eetlepel berbere 
• 2 theelepels fijngehakte knoflook
• 1/2 eetlepel verse gehakte gember
• 1 theelepel koriander of komijn
• 1-2 theelepels paprikapoeder
• 1 kopje droge linzen (2 uur geweekt)
• 1 eetlepels tomatenpuree
• 2 kopjes of meer bouillon of water
• 2 eetlepels of meer gehakte peterselie of koriander
• Zout en peper naar smaak

Verwarm een grote sauspan met de olie en/ of gekruide 
boter. Voeg dan uien, berbere, knoflook, gember, komijn en 
paprikapoeder toe, roer af en toe gedurende 2-3 minuten 
totdat de uien glazig worden.
Voeg vervolgens de gewelde linzen en tomatenpuree toe, 
roer en bak nog ongeveer 2-3 minuten. Voeg zo nodig 
bouillon of water toe om aanbranden te voorkomen. Breng 
aan de kook en laat het sudderen totdat de saus dikker 
wordt. Dit kan ongeveer 30 minuten duren of, afhankelijk van 
hoe gaar je de linzen wilt hebben. Voeg peterselie, zout en 
peper toe. Serveer warm.
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HILBERT 

INGREDIËNTEN:
• 1/2 kop hilbet / (gemalen gedroogde tuinbonen, te 

koop bij Turkse winkels, en fenegriek)
• 2 uien (gesnipperd)
• 1/2 kop olijfolie
• 3- 4 gehakte tomaten, tomaten in blik
• 1 eetlepel tomatenpuree
• (indien mogelijk verse) rozemarijn
• zout en peper

Meng eerst de Hilbet-bloem met koud water. laat het een 
paar minuten staan. Voeg meer water toe aan het mengsel. 
Zet op het vuur aan en breng aan de kook. Roer continu. 
Kook het 15-20 minuten tot je de dikke textuur krijgt. zet 
het vuur uit en laat het afkoelen. Bewaar het een uur in de 
koelkast.

SAUS
pureer de uien in de blender. Voeg de ui toe in een 
middelgrote koekenpan op middelhoog vuur. Regelmatig 
roeren tot het water verdampt en de uien tot een lichtbruine 
kleur beginnen. Zodra de uien goudbruin beginnen, voeg je 
1/2 kop olie en wat berbere toe. Kook 10 tot 15 minuten. 
Voeg tomatensaus en tomatenpuree toe aan het mengsel, 
Zet het vuur lager om te laten sudderen. Voeg meer water 
toe als dat nodig is, zodat de saus niet droog wordt. Hoe 
langer het kookt hoe beter de smaak. Het zorgt ervoor dat 
de berbere minder pittig wordt. Laat ongeveer een uur 
sudderen en voeg zout, peper en gemalen rozemarijn toe. 
Nog een paar minuten laten sudderen en dan van het vuur 
halen.

Haal nu de Hilbet uit de koelkast en klop met een handmixer 
tot de textuur heel zacht, wit en pluizig is. Serveer dan met 
de saus en injera.

GROENTEWAT UIT ETHIOPIË
 Bij dit gerecht kunt u de aangegeven groenten naar wens 
vervangen door allerlei andere groenten. De Ethiopiërs 
serveren bij een traditionele wat meestal injera. 

VOOR 4-6 PERSONEN
INGREDIËNTEN:
• 50 g boter
• 1 grote ui, in dunne ringen
• 2 tenen knoflook, uitgeperst
• 1 eetlepel berberé
• 1 theelepel paprikapoeder
• 1 theelepel gemalen kurkuma
• 1 theelepel gemalen kardemomzaad
• 1 kruidnagel, gemalen
• 7,5 cm pijpkaneel, gemalen
• 3 middelgrote wortelen, in blokjes
• 3 middelgrote aardappelen, in blokjes
• 3 courgettes, in blokjes
• 200 g sperziebonen, gebroken
• 200 g bosuitjes, fijngesneden
• 400 g kleingesneden tomaten uit blik
• 250 ml bouillon
• zout
• peper
• 6 verse basilicumblaadjes, kleingescheurd
• handvol vers korianderblad, fijngehakt

Laat de boter smelten in een grote, zware pan en bak hierin 
de ui, knoflook en berberé 3 minuten. Voeg de specerijen 
toe en roerbak nog 2 minuten. Voeg de verse groenten en 
de specerijen toe. Schep alles door elkaar. Laat het geheel 
10 minuten sudderen onder af en toe omscheppen.

Voeg de tomaten met het vocht en de bouillon toe. Breng 
dit aan de kook en laat de groenten sudderen tot ze gaar 
zijn. Voeg zo nodig extra water toe. Breng op smaak met 
zout en peper. Strooi er basilicum en koriander over.

bron : World Food Café : Vegetarische recepten uit de hele 
wereld / Chris & Carolyn Caldicott

ethiopië, de onbekende culinaire schatkamer.
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TEKST: HEIDI VAN DUUREN

40.000  ENGELEN
EEN RONDREIS DOOR ETHIOPIË

JAN BOONSTRA

In Veertigduizend Engelen neemt Jan Boonstra je mee op reis 

door Ethiopië. Hij begint in de hoofdstad Addis Abeba en laat je 

vanuit daar kennismaken met het Afrikaanse land en vooral met 

haar inwoners. En die kennismaking is niet altijd makkelijk. 

“Ethiopië is een geweldig land”, schrijft de auteur, “maar geen 

land voor beginners.”

Die tegenstelling blijkt heel duidelijk uit zijn boek. Enerzijds 

schrijft Jan Boonstra over de schoonheid van Ethiopië, over de 

prachtige natuur, de exotische dieren en de kleurrijke mensen. 

Anderzijds vertelt hij over het regelmatig uitvallen van de 

elektriciteit, het harde leven, de armoede en de droogte. Een 

andere tegenstelling die de schrijver benadrukt, is het verschil 

tussen het noorden en het zuiden. Het noordelijke deel ervaart 

hij als religieus en regenachtig. Hij schrijft over de devotie, over 

de kastelen en kerken, maar hij vindt het er ook guur en nat. In 

het zuiden reist hij langs verschillende stammen en ervaart hij 

het animisme.

Verwacht van Veertigduizend Engelen geen reisgids zoals 

bijvoorbeeld Lonely Planet, vol kaarten en tips voor restaurants. 

Het boek van Jan Boonstra is een echt reisverslag, een beleving. 

Het geeft veel extra informatie, meer dan een standaard reisgids 

doet. Zo vertelt hij dat de Ethiopiërs een trots en eigenzinnig 

volk zijn, waarschijnlijk omdat dit het enige Afrikaanse land is, dat 

nooit gekoloniseerd is. Aan het eind van het 222 pagina’s 

tellende boek vind je leestips en prachtige kleurenfoto’s die de 

auteur maakte in dit Oost-Afrikaanse land. Veertigduizend 

Engelen is een aanrader voor iedereen die het echte Ethiopië 

wil leren kennen.  

ISBN 978-90-77487-96-9 Uitgeverij Kleine Uil

Veertigduizend 
engelen 

een rondreis 
door Ethiopië

Jan Boonstra

In Veertigduizend engelen beschrijft Jan Boonstra een 
rondreis door Ethiopië. Een onderdompeling in een 
vreemde cultuur, een magisch land vol wonderen. Vanaf 
de eerste bladzijde is het duidelijk dat de fascinatie van 
Jan Boonstra is gelegen in zijn ontmoetingen met de 
plaatselijke bevolking. Intrigerende foto’s versterken 
het verhaal van de bewoners van het religieuze noorden 
en de stammen in het zuiden. Ethiopië zal nog hoger op 
het verlanglijstje van menig globetrotter komen te staan 
na het lezen van dit vlot geschreven reisverslag.

Veertigduizend engelen is een prachtig weerzien voor wie 
in Ethiopië is geweest en is informatief voor wie nog wil 
gaan. Het boek bevat een katern met kleurenfoto’s dat 
vooral de plaatselijke bevolking in het eigen alledaagse 
Ethiopië toont.

Jan Boonstra (Onnen, 1952) is docent 
aan de Hanzehogeschool Groningen.
Na elke reis die hij met zijn vrouw onder-
neemt, weet hij zijn beide hobby’s – de 
fotografie en het schrijven van reisver-
halen – te combineren in geïllustreerde 
reisverslagen. 

Veertigduizend engelen   Jan B
oonstra
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                   TEMPEH
         BALLETJES 
   MET DIPSAUS

recept:

 www.hobbit.be/recipes verkrijgbaar in de 

natuurvoedingswinkels

advertentie november lekker vegetarisch.indd   1 5/11/2018   15:03:13

Deel de liefde

Vegadates is al jaren dé plek waar 
veggies en vegans elkaar ontmoeten voor 
liefde, vriendschap of avontuur. 
Maak nu gratis een account aan en wie 
weet ontmoet je in de komende weken wel 
de liefde van je leven!

 voor dieren

 voor natuur

vegan junkfood

anders ….

Lees ook de 
succesverhalen 

op onze 
website!

www.vegadates.nl

WELCOME! MAY ALL WHO
CAME AS GUESTS, LEAVE

AS OUR FRIENDS!
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column.TEKST: MIRO KLOOSTERMAN

Het is bijna kerst. Vrede op aarde. Zelfs tijdens een oorlog 
wordt er zo nu en dan gestaakt en maken we elkaar een paar 
dagen niet af. Mensen onder elkaar, bedoel ik dan. Voor het 
dierenrijk bestaat er geen vrede op aarde. In elk geval niet voor 
de dieren die iets te maken hebben met de voedselindustrie. 
Hoe mooi zou het zijn als we met z’n allen de dagen met kerst 
zouden beginnen om geen dierlijke producten te eten. Echt 
even vrede op aarde. En als we dan vanaf daar stapje voor 
stapje doorgaan.

Als we alleen in Nederland één dag geen vlees zouden eten, 
blijven er 500.000 dieren leven. In ons land worden meer dan 
1.200 dieren per minuut geslacht. Dat zijn ruim 1,7 miljoen 
dieren per dag, bijna 640 miljoen per jaar. Wereldwijd worden 
er jaarlijks 70 miljard dieren vermoord voor ons voedsel. Als je 
vervolgens bedenkt hoeveel jaar geleden de planeet is ontstaan, 
kom je op een aantal dat je je gewoon niet kunt voorstellen…

Met kerst gingen we altijd gourmetten. Heerlijk vond ik dat. 
Allerlei soorten vlees en van die dikke stukken smeltkaas. Ik 
hield altijd al van dieren. Op de een of andere manier leg je 
gewoon de link niet goed genoeg. Je wordt opgevoed dat je 
dierlijk voedsel nodig hebt, eiwitten enzo. Ook al vond ik het 
gek om dieren te eten, toch deed ik er aan mee. Op een 
gegeven moment ben ik steeds minder dierlijke producten 
gaan eten en werd ik vegetarisch. Uiteindelijk ben ik veganist 
geworden.

Hoe langer ik veganistisch eet, hoe moeilijker ik het vind om 
andere mensen vlees te zien eten. Het is dan bijna alsof ik naar 
kannibalen kijk.

Ondanks de kennis en het gevoel, dat veel veganisten 
ongetwijfeld met me zullen delen, moeten we kiezen voor 
vrede. Hoe moeilijk ik het soms ook heb met de keuze van 
anderen om wel vlees te eten.

We zijn te snel geneigd te denken dat we door de wetenschap 
nu alles al weten. De wetenschap staat echter nog in de 
kinderschoenen. Hiermee wil ik twee kanten op die aardig van 
elkaar verschillen.

Ten eerste hebben we geleerd dat we dierlijke producten 
nodig hebben. Veel mensen zijn op dit moment echter het 
levende bewijs dat ze vaak heel goed en soms nog beter leven 
zonder die dierlijke producten. 

Aan de andere kant is niet ieder mens of lichaam gelijk en zijn 
er misschien mensen die toch dierlijke producten nodig 
hebben om zich gezond te voelen. Hoe ga je daarmee om? En 
wat als iemand heel graag een vegan dieet wil volgen maar 
vervolgens merkt dat hij of zij daardoor niet gezond is? Dat is 
heel naar voor die persoon.

Wat ik hiermee wil zeggen, is dat we met z’n allen wat liever 
voor elkaar moeten zijn en moeten proberen om elkaar wat 
meer te respecteren. Probeer elkaar wat beter te begrijpen, 
zodat we hopelijk zo snel mogelijk vrede op aarde kunnen 
bereiken.

VREDE OP 
AARDE 

Model en acteur. Speelde 
onder meer in Goede Tijden 
Slechte Tijden en de musical 
The Bodyguard

‘Voor het dierenrijk bestaat er 
geen vrede op aarde.’
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EEN VLEESLOZE RELIGIE
Nicolaas Hartman is een uitgesproken vegetarisch filosoof. In de Universele 
Religie, dat voorjaar 2018 van de pers rolde, zet de schrijver de zaak op scherp. 
Dat resulteerde in een diepgravend boek met ogenschijnlijk onwaarschijnlijke 

antwoorden. 

 

boekbespreking.

De Universele Religie is geen geloof, maar een hogere weten-
schap. Het godsvraagstuk wordt wetenschappelijk-wijsgerig 
benaderd. Het boek wil je helpen je te bevrijden uit de kerkers 
van het geloof. Voor Hartman is iedere georganiseerde religie 
een gevangenis, de vrije geest onwaardig. Godsdiensten 
blokkeren je ontwikkeling en zaaien verdeeldheid.  Wij zouden 
moeten denken zoals God denkt. Zo klaar, zo helder, zo 
constructief, zo geniaal. De juiste waarneming doen en daaraan 
de juiste conclusies verbinden. Oplettend zijn, het leven 
betrappen en open staan voor de handreiking vanuit het 
onzichtbare. Zulk denken is als luisteren.  

Een waarachtig leven wordt eerst mogelijk gemaakt door twee 
elkaar aanvullende principes: voeding en seksualiteit (de 
schrijver schreef ook erotische trilogie, waarin tevens een lans 
wordt gebroken voor vegetarische voeding). In het boek 
Genesis vinden we het oudste voedingsadvies: 
‘Zie, ik geef u al het zaaddragende boomvrucht en het 
zaaddragende veldgewas. Het zij u tot spijze. Maar het dier met 
zijn bloed, dat is zijn ziel, zult ge niet eten.’

Levensvernieuwing begint met het herzien van onze 
voedingsgewoontes. Hartman ziet in vegetarische voeding een 
terugkeer naar onze primaire instinct, dat op vruchten en 
groenten is gebaseerd. Als vlees voor de mens is bestemd, 
moet hij bij het zien van een koe of varken beginnen te 
watertanden. Doet hij dat? Nee, dat doet niemand! Als vlees 
voor de mens is bestemd, dan moet hij graag in een slachthuis 
willen werken. Wil hij dat? Nee, er zijn maar heel weinig mensen 
die dit trieste beroep willen uitoefenen. Wanneer de mens 
verplicht zou worden de dieren die hij wilde eten zelf te 
slachten, zou een meerderheid zijn vleesconsumptie 
onmiddellijk staken!
 
De Universele Religie leest als een pleidooi voor terugkeer 
naar de menselijkheid: bedenk, je kwam als mens op aarde, 
maar je ouders waren geëtiketteerd en plakten dat etiket ook 
op jou. Nu is je opdracht terug de mens te worden die je was, 
toen je op aarde kwam. Zonder etiket! Alleen mens!

Inleiding tot de Universele Religie, Nicolaas Hartman, 224 blz., 
paperback, prijs 12,50. ISBN 978-90-825089-4-9.

Als vlees voor de mens is bestemd, 
moet hij bij het zien van een 
koe of varken beginnen te 
watertanden

Oproep: denker/schrijver Nicolaas Hartman is 84 jaar en 
wil niet, dat zijn levenswerk verloren gaat. Welke overtuigde 
vegetariër met liefde voor boeken wordt straks de 
behoedster of behoeder van zijn geestelijke nalatenschap 
en zet de uitgeverij voort? 

Reacties per e-mail aan uitgeverijpetra@kpnmail.nl of 
schriftelijk aan zijn huisadres Noorderdiep 489, 7876 EB 
Valthermond.
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VEGAMONITOR
Goed nieuws! Opnieuw eten meer mensen minder vlees. Dat blijkt uit de vegamonitor, het jaarlijkse 
onderzoek naar de staat van vegetarisch eten in Nederland, dat de Vegetariërsbond dit jaar 
uitvoerde. Eenenveertig procent van de Nederlanders geeft namelijk aan nu minder vlees te eten 
dan vijf jaar geleden. Vorig jaar was dat nog 37%.

vegamonitor.

WARM ETEN DOE JE MET VLEES? 
Vlees bij de warme maaltijd is moeilijker los te laten dan vlees 
bij de andere maaltijden of tussendoor: 5% eet nooit vlees bij 
de warme maaltijd, 12% niet bij andere maaltijden.
We eten inmiddels in Nederland gemiddeld twee dagen per 
week vlees noch vis. Dat staat gelijk aan een hoop extra 
vegetariërs!  Er is bovendien een grote groep mensen die zegt 
minder vlees te zijn gaan eten: 41 % van de mensen eet nu 
minder vlees dan vijf jaar geleden. Van deze groep mensen heeft 
de helft de vleesconsumptie zelfs meer dan gehalveerd!

MANNEN VERSUS VROUWEN 
Van de mannen noemt 35% zich ‘een echte vleeseter’. Misschien 
hebben deze mannen wel een full-time baan, want mensen met 
een full-time baan eten meer vlees. De overstap naar een menu 
met minder vlees wordt blijkbaar vooral gedragen door 
vrouwen: bijna drie keer  zoveel vrouwen als mannen eet geen 
vlees bij de warme maaltijd. Opvallend is verder dat gezinnen 
met kinderen onder de 12 jaar het vaakst helemaal vegetarisch 
eet (gemiddeld 4,5 %, tegenover bijvoorbeeld 1,3% bij gezinnen 
met pubers, en 2% bij alleenstaanden).

OOST NEDERLAND TOPPER
Je zou het misschien niet verwachten, maar Oost-Nederland 
heeft het hoogste percentage vegetariërs. Het zijn er zelfs twee 
keer meer dan in Noord-Nederland (respectievelijk 3,5% en 
1,7%). In West-Nederland eet 1,9% van de mensen nooit vlees 
of vis. Dat is maar net iets meer dan in de regio van de vleeseters 
bij uitstek, Noord-Nederland. In Noord-Nederland eet 75 % 
van de mensen elke dag vlees. 

In West-Nederland eet ‘maar’59% van de mens elke dag vlees. 
West-Nederland heeft wel het grootste aantal flexitariërs: 39%. 
Overigens is ‘maar’ 32% van de mensen bekend met de term 
flexitariër. Vorig jaar was de term met 36% nog niets bekender.

BETER MILIEU WINT
De belangrijkste redenen om soms vegetarisch te eten was 
vorig jaar nog variatie in de maaltijden. 

Dit jaar is vooral een beter milieu het argument:
• Beter milieu (45%, in 2017 40%)
• Dierenwelzijn (42%, in 2017 38%)
• Variatie in maaltijden (36%, in 2017 43%)

MAAR VLEESVERVANGERS?
De helft van de mensen vindt dat vegetarisch eten meer is dan 
alleen het vlees vervangen door een vleesvervanger. Een grote 
groep mensen kiest in plaats van vlees liever voor peulvruchten, 
ei, noten of kaas. Driekwart van de mensen eet nooit een kant-
en-klare vleesvervanger. Vooral onder ouderen en laag 
opgeleiden is de weerstand tegen kant-en-klare vleesvervangers 
groot.

IMAGO
Zorgen over het imago van vegetariërs lijken eigenlijk 
grotendeels ongegrond: slechts vijf procent van de mensen 
vindt het gênant om in een restaurant een vegetarische maaltijd 
te bestellen. Ober!

35% van de mannen vindt 
zichzelf een echte vleeseter
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vega factchecker.

Q&A8.AFLEVERING
VEGETARIËRS HEBBEN MINDER IJZER 
NODIG DAN ALTIJD GEDACHT. 

TEKST: SYTSKE DE WAART
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IJzer is belangrijk voor de vorming van hemoglobine, een 
onderdeel van rode bloedcellen. Rode bloedcellen vervoeren 
zuurstof door ons lichaam. IJzer is verder nodig om in onze 
cellen energie te produceren en ijzer draagt bij aan een 
normale werking van het afweersysteem. Symptomen van een 
ijzertekort zijn: snel vermoeid zijn, bleke huid, snel buiten adem 
zijn, last van rusteloze benen en drang om ze te bewegen. Heb 
je (één van) deze symptomen, laat dan je ijzer checken bij de 
huisarts. Die kan dan op zoek gaan naar de oorzaak. Dat is 
namelijk niet altijd te weinig ijzer in de voeding. In vlees en vis 
zit een andere vorm van ijzer (heemijzer) dan in plantaardige 
producten en ei (non-heem ijzer). Heemijzer neem je beter 
op dan non-heemijzer. 

Krijg je daardoor als vegetariër te weinig ijzer binnen?
Nee, dat niet. Uit verschillende buitenlandse onderzoeken 
blijkt dat vegetariërs zelfs meer ijzer binnenkrijgen dan 
vleeseters. Sowieso krijgen ook vleeseters vooral non-
heemijzer binnen (90% van het totaal), dus het verschil in de 
soort ijzer met vegetariërs is niet heel groot. Maar er is wel 
lang gedacht (ook door de Vegetariërsbond) dat vegetariërs 
veel meer ijzer moesten binnenkrijgen dan vleeseters (bijna 
een factor 2 meer) om voor de slechtere opname van 
non-heemijzer te compenseren. Dit is gelukkig inmiddels 
losgelaten, want het blijkt dat andere factoren een belangrijker 
rol spelen dan de soort ijzer. 

Welke factoren zijn dat? 
Ten eerste de aanwezigheid van andere voedingsmiddelen in 
je voeding. Zo zorgt vitamine C ervoor dat je non-heemijzer 
beter opneemt. Als je bij elke maaltijd groente of fruit eet of 
een glas sinaasappelsap drinkt, neemt je lichaam ijzer dus beter 
op. Daarnaast verminderen fytaat uit granen en peulvruchten, 
en polyfenolen in thee en koffie, de opname van non-
heemijzer. Calcium uit zuivel vermindert tenslotte de opname 
van beide ijzersoorten.

Dus die producten moet ik allemaal vermijden? 
Nee, dit is meer een academisch gegeven dan dat je er in de 
praktijk iets mee moet. Het Voedingscentrum geeft aan dat 
wanneer je naar het totale voedingspatroon op de lange 
termijn kijkt, er geen specifieke voedingsstoffen zijn die je moet 
vermijden in verband met een remmend effect op de opname 
van ijzer. Met een gevarieerd eetpatroon krijg je ook 
voedingsmiddelen binnen die de opname stimuleren en het 
remmende effect weer op kunnen heffen. Bij het vaststellen 
van de aanbevolen hoeveelheden van ijzer is hiermee rekening 
gehouden.

Dat is de eerste factor, wat heeft nog meer invloed?
De ijzervoorraad in je lichaam is de belangrijkste factor die 
bepaalt hoeveel ijzer wordt opgenomen. Je lichaam slaat een 
kleine hoeveelheid ijzer op in lever, milt en beenmerg. Als de 
voorraad afneemt, neemt de opname van ijzer door het 
lichaam uit de dunne darm toe. Dit kan oplopen tot een 10x 
hogere opname. 

Je moet natuurlijk wel zorgen dat je voldoende ijzer 
binnenkrijgt. Hoe doe ik dat als vegetariër?
Volwassen mannen hebben 11 mg ijzer per dag nodig. 
Volwassen vrouwen na de overgang ook, maar daarvóór 
(vanwege de menstruatie)  hebben ze meer nodig: zo’n 16 mg 
per dag. Met een gevarieerde vegetarische voeding kom je 
hier makkelijk aan. IJzerrijke voedingsmiddelen zijn 
volkorenproducten (brood, pasta), noten, peulvruchten, ei en 
gedroogd fruit. Ook groene bladgroenten, vooral spinazie, 
maar ook boerenkool, rucola en veldsla, en broodsmeersels 
(namelijk appelstroop en tahin) zijn zeer ijzerrijk.
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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
Wat is teff?
We kennen allemaal tarwe, mais en rijst. 
Dit zijn de meest gegeten granen. Teff 
is één van de minder bekende granen. 
Het wordt veel gegeten in Ethiopië, 
maar dankzij de glutenvrij-hype nu ook 
in Nederland. De graankorrels zijn klein, 
ongeveer even groot als zandkorrels, en 
150 teff korrels wegen evenveel als één 
tarwekorrel. De oorsprong van teff ligt 
waarschijnlijk in Ethiopië, maar de meeste 
teff die wij hier eten, komt, volgens het 
Voedingscentrum, uit Turkije. 

Is teff gezonder dan tarwe?
Er doen allerlei gezondheidsclaims 
de ronde over teff. Zo zou het langer 
verzadigen (dan tarwe) door meer 
langzaam verteerbare, complexe 
koolhydraten. Het zou meer calcium, 
veel en beter opneembaar ijzer en veel 
voedingsvezel bevatten. Ik heb deze 
informatie van Wikipedia en zij kunnen 
geen bron geven van deze claims. Volgens 
Gezondheidsnet.nl bevat volkorenbrood, 
en zelfs witbrood, ruim driemaal zoveel 
calcium als teffbrood.  Aangezien de 
Nederlandse Voedingsmiddelentabel van 
het RIVM teff niet heeft opgenomen, kan 
ik dit allemaal niet controleren. Wat kun je 
wel over teff zeggen?

Doordat de korrels van teff zo klein zijn, is 
het niet mogelijk ze te pellen voordat ze 
gemalen worden. Teffmeel is dus altijd 

volkorenmeel, wat betekent dat het rijk is 
aan voedingsvezels (maar waarschijnlijk 
niet meer dan volkorentarwe). Daarnaast 
kan teff worden gegeten door personen 
met glutenintolerantie. En teff bevat 
volgens het Voedingscentrum weinig 
fytinezuur. Maar is dat goed, slecht, of 
moet je je daar niet druk over maken? 
Meer hierover in de volgende vraag. 

Hoe zit het met dat fytinezuur?
Het Voedingscentrum zegt daar het 
volgende over. In graanproducten waarin 
de gehele graankorrel wordt verwerkt, 
zoals in volkorenbrood, komt fytinezuur 
(fytaat) voor in de buitenste lagen. Het 
gehalte aan fytinezuur is onder meer 
afhankelijk van de graansoort en de 
bereidingswijze. Teff bijvoorbeeld, bevat 
weinig fytinezuur. Fytinezuur wordt vaak 
bestempeld als anti-nutriënt omdat het 
zich bindt aan mineralen zoals calcium, 
ijzer en zink. Vanwege deze verbinding 
kunnen deze stoffen minder goed door 

het lichaam worden opgenomen. Maar 
fytinezuur kan ook stoffen binden die 
schadelijk voor ons kunnen zijn. Er zijn zelfs 
theorieën dat de positieve eigenschappen 
van volkorenproducten daarmee te maken 
hebben. Dat is echter nog onvoldoende 
duidelijk.

Bij een normale, gevarieerde voeding 
leidt het eten van veel fytinezuurrijke 
voedingsmiddelen zelden tot een tekort 
aan mineralen. De bewezen positieve 
eigenschappen van volkorenproducten 
wegen hier ruimschoots tegenop.

Dus, wel of niet eten dat teff?
Wat Gezondheidsnet.nl hier over zegt  is 
zo zinnig dat ik het maar gewoon kopieer. 
Voor teffbrood geldt hetzelfde als voor 
alle voedsel: het is weer eens een aardige 
variatie op wat we dagelijks eten en 
gevarieerde voeding is een belangrijke 
aanbeveling van het Voedingscentrum. 
Vooral dus niet al het brood dat je eet 
overboord gooien en vervangen door 
teffbrood, maar gewoon afwisselen. Als je 
het lekker vindt, tenminste. Want daarover 
verschillen de meningen.
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LEKKER VEGA COLUMN KERST 2018

GEZOND & VITAAL 
DE DECEMBER-
MAAND DOOR!
Jingle bells, jingle bells, jingle all te way…….  
Kerst en Oud & Nieuw zetten de hele december-
maand op zijn kop. Of het nu komt door teveel leuke 
en fijne bezigheden of omdat je wars bent van de vele 
verplichtingen: kerststress is een algemeen begrip 
geworden. In deze column geef ik praktische tips hoe 
je zo gezond en relaxed mogelijk de decembermaand 
doorkomt, zodat je kunt genieten van het feest-
gedruis én fit en vitaal 2019 ingaat.

TEKST: DANIELLE OOTEMAN

Het begint meestal al half november, het maken van 
plannen voor Kerstmis. Eerst nog even Sinterklaas inhalen, 
uitzwaaien en dan door naar Kerst en het einde van het 
jaar. Zowel privé als zakelijk zijn het enerverende weken 
vol deadlines, borrels en diners en ligt de focus op ‘wat 
geef ik wie met Kerst’ en ‘wat gaan we kokkerellen tijdens 
de kerstdagen’. Gezinnen met schoolgaande kinderen 
krijgen er nóg meer taakjes bij voor het Sinterklaasfeest, 
het kerstontbijt, de goede doelen-markt en andere 
schoolfestiviteiten. Kleine kids zitten meestal al vanaf Sint 
Maarten op 11 november vol spanning te wachten op  
Sinterklaas en lopen op de tenen door naar de kerstvakantie. 

Ik zie in deze maand veel snotneuzen, hoestbuien en 
griepgevallen door gebrek aan weerstand om me heen. 
De hectische decembermaand kan ervoor zorgen dat je 
tijdens de feestdagen ziek in bed ligt óf in januari ziek en 
kwakkelig bent. Onze weerstand verlaagt in tijden van 
drukte, stress en bij een onevenwichtig voedingspatroon. 
Als we dan door de hectiek ook vergeten aan onszelf te 
denken, dan is de cirkel rond en worden we vatbaar.

De decembermaand is een uitdagende maand om te 
blijven sporten of te blijven wandelen, naar yoga te gaan, 
je meditatie te blijven doen, naar de sauna te gaan en ook 
die relaxdag thuis te blijven agenderen terwijl je het zo 
druk hebt. Maar dit is een periode om juist wél de afspraak 
bij de holistische praktijk te maken voor een massage, 
gezichtsbehandeling of andere wellness-treatment om in 
balans te blijven. Zo kun je ontladen, bijkomen en opladen 
voor het volgende gezellige evenement. 
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DECEMBER EN ETEN
Hoe zorg je dat je gezond, en eventueel naar je dieetwensen, 
blijft eten als je veel uit eten gaat of bij andere mensen eet? Als 
vegetariër is het tegenwoordig goed geregeld, op een keuzemenu 
staat vaak een vegetarische optie. Als veganist kan dit nog best 
lastig zijn, iets wat om een actieve benadering vraagt. Dit geldt 
ook voor mensen met een allergie of intolerantie: zorg dat je 
actief vraagt naar de mogelijkheden. Benader het restaurant van 
tevoren of neem contact op met de gastheer/vrouw om te 
bespreken wat de mogelijkheden zijn wat betreft jouw wensen.  

Een andere tip: neem voordat je naar een borrel of diner gaat 
thuis alvast een (groente) soepje, quiche, maaltijdsalade. Zo laat 
je het brood met kruidenboter of bittergarnituur makkelijker 
staan. Let goed op bij soepen, sauzen, sterk gemarineerde, 
gekruide voeding! Deze bevatten vaak veel smaakversterkers (E-
621) die de gezondheid niet bevorderen en ervoor zorgen dat 
je juist meer gaat eten.  Een nagerecht kun je overslaan als je thuis 
je ‘green shot’ hebt gehad en je een voor- en hoofdgerecht kiest. 
Een goed glas wijn bij het eten is zalig en kan met mate ook geen 
kwaad. Toch is het raadzaam ‘water bij de wijn’ te doen zodat je 
zeker aan je 2 liter water per dag komt,

Naast deze voorzorgsmaatregelen adviseer ik om ter onder-
steuning suppletie te nemen. Zodra de R in de maand komt, de 
dagen korter worden en het weer koud en guur, dan is het 
opletten geblazen. Met de drukte van de decembermaand erbij, 
ligt een virus zó op de loer. Suppletie van vitamine D aan én een 
multi-vitamine complex met een hoge dosis vitamine C is mijn 
advies om je weerstand te verhogen. Begin daarnaast de dag met 
2 grote glazen warm water met citroensap voor een goede start. 
Neem ook dagelijks een groente smoothie met daarin een 
proteïnepoeder en een supergreen. Zo voorzie je jezelf van alle 
voedingsstoffen die je nodig hebt maar ook voor voldoende 
vezels voor een optimale spijsvertering. Een ander pluspunt is dat 
groene groenten en supergreens chlorella bevatten, dat reinigend 
werkt. Door een boost aan basische stoffen alkaliseer je je 
lichaam en behoudt je de juiste PH-balans. 

Ik wens je gezellige voorbereidingen en als je het jezelf makkelijk 
wilt maken, kies een heerlijk gezond recept uit de Lekker Vega. 
Een avondje op de bank, kaarsjes aan, kop thee én de Lekker 
Vega op schoot en ontspannen je Kerstdiner samenstellen. 
Heerlijk vooruitzicht, no stress, be happy!

Gezellige feestgroet,

Daan Ooteman 
06-53764783
www.studionatuurzuiver.nl

Danielle Ooteman (1971), eigenaresse van Studio Natuurzuiver, is 

specialist op het gebied van 100% natuurlijke huidverzorging, voeding 

en leefstijl. Zij helpt je om een natuurlijke bewuste leefstijl te ontwikkelen 

en aandacht aan jezelf te geven middels wellness behandelingen en 

beauty/food/health coaching. Ontspanning, welbehagen, biologische 

100% natuurlijke producten, aandacht en eerlijkheid zijn de speerpunten 

van Danielle en haar praktijk. 

natuurzuiver.

“Met de drukte van de 
decembermaand erbij, 
ligt een virus zó op de loer.”
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OP DE VOORKANT:
Het recept van Nina Leus.

Rode biet taartjes met geroosterde peer.

Wat leuk dat jij dit jaar hebt besloten om kerst (een beetje) samen met ons te vieren!

Lekker Vega bestaat nu ongeveer 1 jaar en dat vieren wij met deze Kerst Actie.

Kerst draait voor veel mensen om familie, gezelligheid, en vooral veel eten! Maar wat is nou lekker, gezond 

en toch speciaal genoeg om ook jouw vlees-etende papa, mama, broer, zus, oom en/of tante te laten 

smullen? Om deze vraag te beantwoorden hebben wij 3 experts van het eerste seizoen gevraagd

om speciaal voor jou, samen met ons een voor-, hoofd- en nagerecht te maken.

Om het jou zo makkelijk mogelijk te maken hebben wij alles alvast voorbereid. 

Van instructievideo’s tot en met de menukaart voor jouw gasten, op tafel. 

Kerst is dit jaar Lekker Makkelijk.

Doe je best, inspireer je hele familie en deel jouw favoriete kerstfoto’s op Social Media met de hashtag 

#vegakerst en maak kans op een gesigneerde versie van het nieuwe boek van Lisa goes Vegan of een 

jaarabonnement op het Lekker Vega Magazine.

Heel veel plezier, fijne Kerstdagen en 
alvast een gelukkig nieuwjaar!

Tot het nieuwe seizoen van Lekker Vega in 2019!

Het Lekker Vega Team

29
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Fotografie: Esther Verw
indt • styling N

oël Straakenbroek
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VOORGERECHT
Rode biet taartjes met geroosterde peer

HOOFDGERECHT
Indiaase Shepherd’s Pie

TOETJE
Bojo Cake

Wat eten we deze kerst?

Download deze menukaart om uit te printen op www.vegakerst.nl/download



THE BEST WAY TO SPREAD 
CHRISTMAS CHEER IS SINGING 
LOUD FOR ALL TO HEAR.

Fotografie: D
aphne Ponsteen
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GROENTE & FRUIT
 2 sjalotten, fijn gesneden

 5 teentjes knoflook
 Stukje gember ter grote van duimtop, fijn gesneden
 1 (voor)gekookte rode biet, in kleine stukjes gesneden
 2 eetlepels citroensap
 1 zakje rucola
 1 Peer
 800 g aardappelen (kruimig, bedoeld voor puree)
 1 ui
 200 g wortel (vers)
 1/3 bloemkool (vers)
 Bosje koriander

KRUIDEN
 Zout & Peper
 5 spices
 1 theelepel venkelzaad
 ½ theelepel komijnpoeder
 2 tsp kaneel
 vanilla extract
 amandel extract
 3 volle eetlepels Patak’s kruidenpasta madras (AH)

OLIES & DRESSINGS
 2- 4 eetlepels balsamico azijn
 appel cider azijn

NOTEN
 110 gram rauwe cashewnoten geweekt
 Witte sesamzaadjes ter garnering

KOELING
 1/2 cup plantaardige margarine
 100 gram geraspte vegan kaas (bijvoorbeeld van 

 Wilmersburger, o.a. verkrijgbaar bij Vegabond)
 3 el vloeibare margarine (Becel OF Alpro) 

 (vloeibaar is een speciaal product)
 1 pakje seitangehakt OF sojagehakt 

 (Veg. Slager Rulgehackt)

DIEPVRIES
 Filodeeg
 150 g doperwten (diepvries)

OOSTERSE PRODUCTEN
 1 blik kokos melk
 1 1/2 cup geraspte kokos

OVERIGE
 1 cup plantaardige melk
 1 cup rietsuiker
 Miso pasta

SPECIALS
 1 kilo geraspte casava (toko in de vriezer)

DIT HEB JE THUIS
 100 ml water

BOODSCHAPPENLIJSTJE
Haal deze ingrediënten in huis 

Download dit boodschappenlijstje om uit te printen op www.vegakerst.nl/download

het kookeiland.



geniet & inspireer je hele familie met het 

LEKKER VEGA KERSTMENU



het kookeiland.

MET GERECHTEN VAN
Lisa steltenpool
Jason Tjon Affo

Nina Leus

Fotografie: Esther Verw
indt • styling N

oël Straakenbroek
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Ik denk niet dat je een kerstdiner veel beter kan laten 

beginnen dan met een roze voorgerecht! Een feestelijk 

rode bieten taartje die zowel knapperig als creamy is, met 

daarnaast een simpele frisse salade met geroosterde peer. 

Zeer smaakvol, kleurrijk en makkelijk te maken. Ik hoop 

dat je gaat genieten!

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 200 graden. Haal de filodeeg 
alvast uit de vriezer want die heeft circa dertig minuten nodig 
om te ontdooien. Doe de sjalot in een hete pan en bak deze 
voor 2 minuutjes. Zet het vuur lager en voeg vervolgens de 
knoflook, gember, venkelzaad, komijn poeder, 5 spices en 
italiaanse kruiden toe. Mix en bak dit voor circa 4 minuutjes. 
Voeg vervolgens de gesneden biet toe en bak deze even 
mee. Mix ondertussen de miso met 3 eetlepels water en 
voeg dit toe aan het bieten mengsel. Voeg nog wat peper 
naar smaak toe en laat het geheel nog zo’n 3 minuutjes 
bakken. Doe de geweekte cashewnoten in een blender 
samen met het water, de citroensap, de appel cider azijn en 
het zout. Blend dit tot een gladde crème. Voeg deze crème 
vervolgens toe aan het bieten mengsel in de pan. Mix dit 
goed door. Wanneer het te dik is kun je het verdunnen met 
een beetje water of het sap van de rode bieten.
Snijd de peer in plakken en leg deze op een met bakpapier 
bekleed rooster. Snijd de plakjes filodeeg in gelijke vierkantjes. 
De grote hangt af van de muffinvorm of ramekins dit je 
gebruikt. Leg drie vierkantjes op zo’n manier over elkaar 
dat je een soort van ster krijgt. Druk deze ster vervolgens 
voorzichtig in de ingevette muffinvorm of ramekins. Maak 
het filodeeg een beetje vochtig met een kwast en wat water. 
Vul vervolgens de filodeeg vormpjes met 2 à 3 eetlepels van 
het bieten mengsel. Bak dit en de plakken peer vervolgens in 
de oven voor 15 minuten goudbruin. Mix de rucola met de 
balsamico azijn. Wanneer de rode biet creaties klaar zijn en 
een mooi goudbruin kleurtje hebben gekregen kunnen ze uit 
de oven worden gehaald. Laat ze vervolgens even afkoelen 
voordat je ze uit de muffinvorm of ramekin haalt. Ze kunnen 
worden geserveerd samen met een handje rucola salade en 
wat plakje geroosterde peer. Besprenkel het geheel met wat 
sesamzaad.  Eet Smakelijk!

INGREDIËNTEN 2 PERSONEN:
Rode biet taartjes:
•  2 sjalotten, fijn gesneden
•  2 teentjes knoflook fijn gesneden
•  Stukje gember ter grote van duimtop, fijn gesneden
•  1 theelepel venkelzaad
•  ½ theelepel komijnpoeder
•  ½ theelepel 5 spices
•  1 gekookte rode biet, in kleine stukjes gesneden
•  1 theelepel miso pasta
•  filodeeg
Cashew crème:
•  110 gram rauwe cashewnoten
•  geweekt 100 ml water
•  2 eetlepels citroensap
•  1 eetlepel appel cider azijn
•  ½ theelepel zout
Salade:
•  1 zakje rucola
•  1 Peer
•  2- 4 eetlepels balsamico azijn
•  Witte sesamzaadjes ter garnering

NINA LEUS
Rode biet taartjes met geroosterde peer

Fotografie: D
aphne Ponsteen &

 Esther Verw
indt

Bekijk de aflevering op:

Cover recept
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LISA STELTENPOOL
Indiaase Shepherd’s Pie

De 'normale' Shepherd's Pie is een Brits gerecht, 

bestaande uit vlees, groenten en een laag aardappelpuree. 

In mijn boek 'De vegarevolutie' vind je al een plantaardige 

versie van dit gerecht. Speciaal voor de feestdagen wilde 

ik het gerecht spannender maken, namelijk door er een 

Indiaase versie van te maken. Véél meer smaak door de 

madras kruiden én als extraatje bovenop een laagje plan-

taardige kaas. Een goede manier om je gasten te verras-

sen met heerlijke smaken uit de plantaardige keuken.

BEREIDINGSWIJZE
Snij de aardappelen in grove blokken, doe dit in een pan en 
voeg water toe totdat de aardappelen nét onder staan. Kook 
ze vervolgens circa 20 minuten of totdat ze gaar zijn. Giet 
daarna af en voeg 2 eetlepels vloeibare margarine, zout en 
peper toe. Stamp de aardappelen tot puree en zet apart.
- Snipper de ui en snij de teentjes knoflook fijn. 

Snij ook alvast de wortel in kleine blokjes en de bloemkool 
in kleine roosjes. Verhit dan een lepel margarine in een grote 
koekenpan en fruit de ui en knoflook. Voeg na drie minuten 
de seitan of sojagehakt, wortel, bloemkool, kruidenpasta 
en doperwten toe. Giet hier een kopje water bij van circa 
125 ml. Laat dit 20 tot 30 minuten zachtjes koken. Hak de 
koriander fijn en voeg dat op het einde toe.
Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius en leg een 
ovenschaal klaar.

 Voeg de inhoud van koekenpan toe aan de ovenschaal. 
Verdeel daar bovenop de aardappelpuree. Garneer met de 
geraspte kaas. Plaats de ovenschaal gedurende 30 minuten in 
de oven.

Gerecht is een adaptatie van dit recept:
https://vikalinka.com/2013/10/30/shepherds-pie/
Het is in dit geval dus geen eigen recept.

INGREDIËNTEN
• 800 g aardappelen (kruimig, bedoeld voor puree)
• 3 el vloeibare margarine (Becel OF Alpro)
• 1 ui
• 3 teentjes knoflook
• 200 g wortel (vers)
• 1/3 bloemkool (vers)
• 1 pakje seitangehakt OF sojagehakt
• 3 volle eetlepels Patak's kruidenpasta madras (AH)
• 150 g doperwten (diepvries)
• Bosje koriander
• 100 gram geraspte vegan kaas (bijvoorbeeld van 

Wilmersburger, o.a. verkrijgbaar bij Vegabond)
• Zout & Peper

Bekijk de aflevering op:

Fotografie: D
aphne Ponsteen &

 Esther Verw
indt
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JASON TJON AFFO
Bojo Cake

Bojo is een surinaamse casave cake met cocos. 

Het word normaal geserveerd tijdens feesten.

INGREDIËNTEN
•  1 kilo geraspte casava (toko in de vriezer)
•  1 blik kokos melk
•  1 1/2 cup geraspte kokos
•  1 cup plantaardige melk
•  1/2 cup plantaardige margerine
•  1 cup rietsuiker
•  2 tsp kaneel
•  vanilla extract
•  amandel extract

BEREIDINGSWIJZE
Mix alle ingredienten in een kom.
Voeg het vervolgens toe aan een oven schaal.
Kook het voor 2 uur op 175 graden celcius.

Bekijk de aflevering op:

Fotografie: D
aphne Ponsteen &

 Esther Verw
indt
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CHRISTMAS IS LIKE CANDY; 
IT SLOWLY MELTS IN YOUR MOUTH, 

MAKING YOU WISH IT COULD 
LAST FOREVER.
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Bekijk de aflevering op:
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Fotografie: Esther Verw
indt • styling N

oël Straakenbroek
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W IN “Verliefd op Cuba” V IP 
première tickets!

Ga naar www.maza.nl/cuba. vul jouw unieke code in en maak kans op 
deze tickets en nog veel meer leuke “Verliefd op Cuba” prijzen! 

Ga nu snel naar jouw dichtsbijzijnde supermarkt voor de speciale 
actieverpakking...

Win

 VIP premièrekaartenUnieke code:

maza.nl/cuba

adv. 100% NL Magazine Grote hoemoes campagne 222x285.indd   1 4-12-2018   10:59:52
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KEURMERK.

LUITEN 
Greens Paprika en courgette met een vleugje chili vegan
Greens Pompoen met curry en gember vegan 
Greens Rode bieten met een vleugje komijn vegan 
Greens Velderwten met peterselie  
en pijnboompitten vegan  
 
PURESOUP 
Bospaddestoelen  vegan  
Chinese tomaat  vegan  
Thai vegan  
Toscaanse tomaat vegan 
 
MORA (samen met de Vegetarische  Slager) 
Vegetarische ovenkroket                            
Vegetarische oven bitterbal   
Vegetarische frituur kroket   
Vegetarische frituur bitterbal   
Vegan kipkorn  vegan  
Vegetarische kroket  
                 

TOPKING 
KaasTengels Jonge kaas     
Vlammetjes Vegan vegan  
  
NATURE CROPS 
Burger Quinoa & Curry vegan 
Vegan Burger Quinoa & Mexican  vegan 
Vegan Burger Quinoa & Red Bell Pepper vegan  
Quinoa Pasta Sace Piquillo Pepper vegan  
Quinoa Pasta Sauce Classic Tomato  vegan  
Quionoa Pasta Sauce Bolognese vegan  
Vegan Burger Quinoa & Red Bell Pepper vegan 
Vegan Burger Quinoa & Curry  vegan 
Vegan Burger Quinoa & Mexican Herbs  vegan  
 
VANBLIK 
Groentetouille  vegan  
Chili Vega  vegan  
 

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!

Lekker Vega probeert de nieuwe vega 
snacks van Mora en de Vegetarische Slager. 
Bekijk de uitslag via ons youtube kanaal.
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KIPS 
Vega Pate vegan 
Vega kleintje smeerworst vegan 
Vega Snijworst vegan 
Kleintje Filet Americain vegan 
 
VERGEER (voor Lidl )
Mosterd kaas  
Fenegriek kaas   
Geitenkaas jong   
Geitenkaas belegen    
Geitenkaas jong kaas   
Edam kaas   
Mozzarella geraspte kaas    
  
OBELA 
Spicy Jalapeno hummus  vegan 
Hummus Kalamata olijven vegan 
 

BECKERS  
Bitterbal 100%   
Kroket 100%   
Kipnuggets 100%    
  
BECKERS 
Oven Frikandellen 100% vegetarisch   
Oven mini snacks 100% vegetarisch  
 
LOOK O LOOK   
Veggie berries vegan  
veggie bears vegan  
Veggie banana shape gummies vegan  
Veggie pizza slices vegan 
  
ENRICO 
Hummus voor op brood Classic vegan 
Hummus voor op brood rode biet vegan 
Hummus voor op brood zongedroogde tomaat vegan 
Hummus voor op brood kerrie vegan

keurmerkproducten.
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column voeding historisch TEKST: CAROLINA VERHOEVEN

HET ZOUT 
DER AARDE 

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

Zout wordt gewonnen uit lagen zout in de lagen van de aarde 
(440 meter diep) en uit de zee. De zoute zee was ons begin. 
Een lichte concentratie van zout hebben wij nog in ons 
zoogdierenbloed, zoals het zout in vruchtwater, zweet, 
traanvocht en zaad. Zout is waardevol. Zeker op locaties waar 
het zeldzaam en moeilijk te verkrijgen is.
De Romeinse soldaten kregen een zouttoelage. De soldij van 
de soldaten is nog steeds een soldatenloon. Als extra 
toevoeging of aanvulling kregen de soldaten het salrium, waar 
ons ‘salaris’ van is afgeleid.  Er zijn vele soorten zout en 
evenzoveel gebruiken ervan. 

Zout wordt ook gebruikt bij offers, maar hier symboliseert het 
zout als tranen op een begrafenis, het bittere der aarde. De 
alchemisten kenden de paradoxale eigenschap van het zout. 
Pekelzout is nodig om de smaak te versterken, maar het zout 
kan ook verkeerde schimmels of gisten doden zoals de 
microben die veel verse voedingsmiddelen kunnen bederven. 
Door het te pekelen kan de levensduur van ons voedsel 
aanzienlijk worden verlengd.

‘Zout op het tongetje van een pasgeboren baby bij een 
doopfeest’ en ‘zout op een tong van de stervende op zijn 
sterfbed. Zo zijn er ook spreekwoorden. Het zout in de pap 
niet verdienen, het met een korreltje zout nemen. Nog nooit 
zo zout gegeten…

Nog steeds wordt er zout gewonnen uit de zee en de terrassen 
in het Himalaya gebergte. Op meer dan 4000 meter hoogte 
wordt nog steeds zout geoogst vanuit moeder aarde, het 
Minas de sal en vanuit de zee Guatemala. In veel ceremonies 
wordt ook steeds zeezout gebruikt.

In Ethiopië is zoutwinning de belangrijkste industrie. Zout-
winning gebeurt daar nog steeds met de hand. De eeuwenoude, 
misschien wel oudste, zoutmijnindustrie is een belangrijke bron 
van inkomsten voor de lokale bevolking. Vele eeuwen wordt er 
al met de hand en hak  zout gewonnen. De inwoners hakken 
zoutblokken van ruim zes kg per stuk. Een kameel kan dertig (!) 
blokken dragen. De zoutkaravanen vertrekken naar Mekele; 
zo’n honderdveertig kilometer in 6 dagen lopen van laag naar 
hoogland. In Mekele wordt al het zout uit de Danakil verhandelt 
op de zoutmarkt. Het uitgestrekte woestijngebied van de 
Danakil depressie is één van de meest dunbevolkte en 
ontoegankelijke gebieden van Ethiopië. Het is het gebied van 
de nomadische Afar, een volk dat al duizenden jaren in deze 
barre omstandigheden weet te overleven. 
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eerste hulp bij etiketten.

Aan veel producten worden vitamines of mineralen 
toegevoegd. Dat kan nut hebben (bijvoorbeeld vitamine B12 
aan vleesvervangers), maar hoe zinnig is het om vitamines 
aan snoep toe te voegen? En wat is dan nog het verschil met 
vitaminepillen met fruitsmaak voor kinderen? 

Aan de ene kant heb je bepaalde micronutriënten waarbij 
overdosering al snel op de loer ligt: retinoïden (een vorm 
van vitamine A), vitamine D, foliumzuur, seleen, koper 
en zink. Deze voedingstoffen mogen dan ook niet extra 
toegevoegd worden. Aan de andere kant geeft de overheid 
voor sommige vitamines en mineralen juist het dringende 
advies om ze toe te voegen, omdat we er anders, met een 
gewoon voedingspatroon, onvoldoende van binnenkrijgen. 
Dit zijn vitamine A en D aan margarine en halvarine, en 
jodium aan broodzout, zodat je via brood voldoende 
jodium binnenkrijgt. 

VRIJ TOE TE VOEGEN
Dan blijft er een grote groep vitamines en mineralen 
over waar we niet echt een tekort aan hebben, maar 
waarvan het ook niet kwaad kan als je er wat extra van 
binnenkrijgt. Het gaat dan om bijvoorbeeld de vitamines 
C en B12 en om mineralen als ijzer en calcium. Van deze 
bewegingsvrijheid wordt door fabrikanten gretig gebruik 
gemaakt om producten een gezond imago mee te 
geven. Omdat het nog wel ergens op moet slaan, staat 
in de warenwet dat het om een significante hoeveelheid 
moet gaan: tenminste 15% van de aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid. 

SUBSTITUTIEPRODUCTEN
Als je zuivel of vlees wilt vervangen, is het zinnig om er de 
logische vitamines en mineralen in te stoppen: vitamine B12 
en calcium in soja- of rijstdrank en vitamine B12 en ijzer in 
vegaburgers. Maar producten die niet in de schijf van vijf 
horen, zoals frisdranken, snoep en snacks, een gezond sausje 
meegegeven door er lukraak wat vitamines in te doen waar 
vrijwel niemand in Nederland een tekort aan heeft, is pure 
marketing en geeft je onterecht het gevoel goed bezig te 
zijn. Zoals deze fruitgums  van Nimm2 met 54% suiker, 
maar wél met 6 toegevoegde vitamines. je moet overigens 
het hele zakje leegeten wil je substantiële hoeveelheden 
van de vitamines binnenkrijgen. Dan kun je dus maar beter 
een echte vitaminepil, al dan niet met fruitsmaak, nemen. 

snoep met vitamines of 
een vitaminepil met fruitsmaak: 
een dunne lijn

TEKST: SYTSKE DE WAART
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KIJK. 
PROEF.
ERVAAR. 
DOE.
NL SPOTS
FAVORIETE
BESTEMMINGEN

VRAAG HET HELGA
HISTORIE

volgens Lekker Vega
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toetje.
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NL SPOTS
Noord-Afrikaanse/

      Ethiopische restau
rants
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Ethiopisch restaurant & bar Walia
Eén van de restaurants waar wij graag een 
tafel reserveren is het Ethiopisch restaurant 
& bar Walia in Breda. Het restaurant zit 
sinds twee jaar aan de rand van het centrum 
van Breda. De eigenaren van het restaurant 
willen hun gasten het ultieme gastvrije 
gevoel geven waar zij van kleins af aan in 
Ethiopië mee zijn opgegroeid. Dat merk je 
als je binnenkomt. Ze hebben aan alles 
gedacht. Je handen worden volgens een 
traditioneel wasmoment gewassen aan tafel. 
Je kunt ervoor kiezen om in volledige 
Ethiopische stijl te eten met injera-baskets, 
maar ze hebben ook bestek en borden. Als je 
bij Walia zit, waan je je echt even ergens 
anders. Het is een stukje Afrika in Breda. 
Speciaal voor Lekker Vega stelde het 
restaurant één van hun populaire recepten 
beschikbaar. Dit recept staat op pagina 16.  
Heuvelstraat 144, 4813 GC Breda

Mechoui
In hartje centrum van Groningen vind je 
restaurant Mechoui. Dit restaurant zit in de 
Folkingestraat en is sfeervol en gezellig. 
Hier porties. Een serveren ze onder meer 
Mezze, gerechtjes vergelijkbaar met tapas, 
maar dan met grotere bezoek aan Mechoui 
is betaalbaar en maakt een avondje uit 
compleet. Folkingestraat 38, 9711 JX 
Groningen

Taytu
Het Amsterdamse Taytu restaurant kun je ook 
een hele avond doorbrengen. De naam van het 
restaurant is vernoemd naar de beroemde 
Ethiopische Keizerin Taytu (1840-1918). Je 
komt te zitten aan een traditionele Mesob-
tafel in een warme en intieme omgeving. Ook 
hier mag je met je handen eten. 

De traditionele koffieceremonie is een 
aanrader: hierbij worden verse koffiebonen 
boven een vuurtje geroosterd en daarna 
gemalen. De koffie wordt in een speciale kan 
(jebena) met water bereid en uitgeschonken 
in kleine kopjes (sini). Dit serveren ze met 
een snackje, popcorn of pinda’s. 
Blasiusstraat 62, 1091 CV Amsterdam

Ethiopisch restaurant Eindhoven
Het Ethiopische restaurant is klein, leuk en 
traditioneel aangekleed. We hebben een 
Ethiopische kruidenthee besteld, wat er 
precies in zat weten we niet helemaal zeker, 
maar het smaakt sterk naar kardemom en 
gember. De menukaart staat vol met 
gerechten die we nog niet kennen, en gaan 
voor een combinatie van alle vegetarische 
gerechten, maar vermelden er voor de 
zekerheid bij dat we echt vegetarisch 
bedoelen. Hierna krijgen we een grote kan 
met warm water, waarmee we onze handen 
kunnen wassen. Volgens de chef zijn de 
gebakken groenten makkelijk om zelf te 
maken, maar de rest van de gerechten zijn 
gemaakt met Berbere, een pittig 
kruidenmengsel uit de Ethiopische keuken. 
We krijgen een grote schaal met daarop 4 
Enjera’s (een Ethiopische pannenkoek), 
salade, linzen, ayeb (Ethiopische kaas) en 
verschillende kleine Ethiopische gerechten. 
Het is wel even wennen om zonder bestek te 
eten, en we zijn ook erg dankbaar dat we 
vooraf onze handen konden wassen. 
Uiteindelijk is het makkelijk om te eten, je 
scheurt een stukje pannenkoek af, en pakt 
daarmee een van de andere gerechten. Na 
het eten wordt er snel nog een kan gebracht 
waarmee je nogmaals je handen kan wassen. 
Ook als vegetariër is er genoeg te proeven, 
en zeker een aanrader! Schootsestraat 170, 
5616 RH Eindhoven

Uitgebreid genieten van heerlijke, diverse gerechten. Gezellig met een grote 
groep vrienden, vriendinnen, familie of alleen met je partner. Heerlijk lang tafelen 
tijdens de feestdagen. Een Ethiopisch of Noord-Afrikaans restaurant leent zich 
daar uitstekend voor!

FAVORIETE 
PLEKKEN OM 
TE ETEN

toetje.
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vraag het helga TEKST: HELGA VAN BUREN

HAPPY HOLIDAYS!
 

Beste Helga,

Ongeveer 9 maanden geleden maakte ik de overstap van 

vegetariër naar veganist. Tot nu toe bevalt me dat erg goed. Ik 

voel me fitter en energieker en dat maakt me een leuker mens. 

Mijn man heeft samen met mij de overstap gemaakt en hij 

denkt er precies hetzelfde over. Mijn kinderen van 26 en 22 jaar 

staan echter behoorlijk sceptisch tegenover het veganisme. Ze 

denken dat een vegan maaltijd saai is en dat je belangrijke 

voedingsstoffen mist. Ik vind het prima, iedereen heeft zijn eigen 

mening, maar ik grijp graag elke kans aan om te bewijzen dat de 

veganistische keuken lekker en gevarieerd is. De aankomende 

feestdagen is hét moment om eens flink uit te pakken. Omdat 

ik nog niet heel ervaren ben, weet ik niet zo goed waar ik 

feestelijke veganistische recepten kan vinden.  Ik hoop dat je mij 

kunt helpen!

Justine (55), Naarden 

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’ 

Beste Justine,

Uit jouw verhaal maak ik op dat je de keuze hebt gemaakt om 

voor plantaardig eten te kiezen. Wat fijn dat je je er goed bij voelt 

en wat heerlijk dat jouw man jou steunt! De reactie van jouw 

kinderen is wel iets om serieus te nemen. Veganistisch eten moet 

gesupplementeerd worden met B12 pillen of door verrijkte voeding 

en dat is niet iets waar je volwassenen toe kan dwingen. Overleg 

met ze of ze de behoefte aan zuivel tijdens het ontbijt of de lunch 

kunnen compenseren. Veganistisch eten heeft een ander 

smaakpallet en als je daar niet aan kunt of wilt wennen mis je 

inderdaad wat. Maar het is beslist niet waar dat het onmogelijk is 

om een smakelijke veganistische maaltijd te maken. Dat geldt ook 

voor het kerstdiner. Het is een goed idee om ze te verrassen met 

een feestelijke en uiterst smakelijke maaltijd. Je kunt de maaltijd al 

extra feestelijk maken door verschillende gangen te serveren. Je 

zou bijvoorbeeld kunnen beginnen met een amuse zoals een 

gevulde avocado of een bladerdeeghapje met gekarameliseerde ui. 

Leg knapperige stokbroodjes op tafel met zelfgemaakte vegan 

kruidenboter zodat jouw gasten tussendoor ook lekker kunnen 

happen. Maak meerdere gerechtjes als hoofdgerechtje, zodat 

iedereen verschillende dingen kan proeven of ga voor één mooi 

uitgewerkte knaller zoals de portobello wellington van Blackbirds 

and Cakes (www.blackbirdsandcakes.nl). Maak het af met een 

heerlijk nagerecht zoals de tiramisu van Giulia Califano. Het recept 

hiervan staat op www.lekkervega.nl/recepten. Op deze website 

vind je vast meer inspiratie voor feestelijke recepten. Veel plezier 

met uitzoeken! 

  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!
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VLEESETENDE MESSIAS 
VAN VEGETARISCHE RELIGIE

TEKST: DIRK-JAN VERDONK

In Ejersa Goro, een stad in het oosten van Ethiopie, werd in 1892 een jongetje 
geboren dat zou uitgroeien tot een van de meest spraakmakende Afrikanen van de 
twintigste eeuw.  Zijn naam: Tafari Makonnen. Hij werd een vleesetende messias van 
een vegetarische religie. 

Van koninklijke afkomst, maakte Tafari al heel jong opmars 
in bestuurlijke kringen. Als gouverneur van de provincie 
Harar kreeg hij in 1910 de titel ‘Ras’, wat ‘hoofd’ betekent. 
In 1911 trouwde hij zich in de keizerlijke familie door zijn 
huwelijk met de dochter van Menelik II. Vijf jaar later werd 
hij uitgeroepen tot troonopvolger van keizerin Zauditu. 
Namens haar ging hij als regent Abessinië regeren. Het 
duurde tot 1930 voor hij zelf de troon besteeg. Bij die 
gelegenheid kreeg hij ook zijn keizerlijke naam: Haile 
Selassi (‘Macht van de Drievuldigheid’). 

VASTEN EN RAUW VLEES 
Selassi behoorde tot de Ethiopisch Orthodoxe Tewahedo 
Kerk, een zeer oude Christelijke stroming. (Al in het jaar 
333 werd het Christendom in Ethiopië staatsreligie). 
De Ethiopisch Orthodoxe kerk verordonneert het in 
acht nemen van veel vastendagen, waarop geen vlees 
wordt gegeten. Voor leken 180 dagen per jaar, voor 
geestelijken 250 dagen. Maar buiten deze dagen is het 
eten van vlees toegestaan – en át Haile Selassi vlees 
(in voorkomende gevallen: rauw). Haile Selassi was 
keizer van 1930 tot 1936 en van 1941 tot 1974, toen 
een staatsgreep aan zijn bewind een einde maakte, een 
jaar voor zijn dood. De onderbreking was te wijten aan 
Mussolini die met het Italiaanse leger in 1935 Ethiopië 
binnenviel. Zijn regeerperiode bracht modernisering en na 
de Tweede Wereldoorlog werd hij een symbool van het 
onafhankelijkheidsstreven van veel Afrikaanse landen. Zijn 
bewind bracht ook mensenrechtenschendingen, etnische 
zuivering en persoonsverheerlijking. 

HOWELL’S ITAL-DIEET
Bovendien, hoogst opmerkelijk, Haile Selassi inspireerde 
mensen twaalfduizend kilometer verderop, op Jamaica. 
Daar was een Jamaicaanse priester, Leonard Howell, die in 
de kroning van Ras Tafari als Haile Selassi de vervulling van 
een profetie zag, de terugkomst van de messias op aarde. 

Dit idee werd het brandpunt van een nieuwe religie die 
in de jaren 1930 ontstond bij verarmde Jamaicanen  van 
Afrikaanse afkomst die zich afzetten tegen de Britse 
overheersing. Haile Selassi vertegenwoordigde hoop op 
onafhankelijkheid, hoop op het einde van de onderdrukking 
van de Afrikaanse diaspora in de westerse wereld 
(‘Babylon’), hoop op een terugkeer naar Ethiopië (of naar 
Afrika in het algemeen) als het beloofde land van Zion. 

Aangezien Howell gefascineerd was door het vegetarisme 
van de op Jamaica gevestigde Hindoes, werd een 
plantaardige voedingswijze onderdeel van het geloof van 
veel rastafari’s. Pure, natuurlijke voeding is daarin belangrijk, 
die bijdraagt aan de goddelijke levensenergie. ‘Ital’ noemen 
rastafari’s deze voeding, van het Engelse woord voor 
vitaal. Het ital-dieet is doorgaans strikt vegetarisch, vanuit 
het idee dat de oorspronkelijke mens vegetariër was 
en het eten van vlees afbreuk doet aan de levenskracht. 
In sommige gevallen is het zelfs veganistisch omdat 
zuivelconsumptie ook als onnatuurlijk voor volwassenen 
wordt gezien.  

En Haile Selassi? Die bezocht Jamaica in 1966 en leeft 
nog voort in de reggae-muziek, in belangrijke mate 
geïnspireerd door het rastafarisme – en op zijn beurt een 
belangrijke factor in de verspreiding van het rastafarisme 
over de wereld.

historie.

55

TEKST: HELGA VAN BUREN



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, Oosterbeek, 
Utrecht (Adelaarstraat en Biltstraat), Velp, Voorschoten, Wageningen en 
Zutphen. Kijk ook op odin.nl

Coöperatie met idealen
Deel jij onze liefde voor gezond en eerlijk eten? En voel jij je 
medeverantwoordelijk voor de wereld waarin we leven? 

Steeds meer klanten worden mede-eigenaar van Coöperatie Odin 
en betalen minder aan de kassa. Doe je mee?

biologische foodcoop




