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Vier het
groentefeest

‘Don’t wait for
a better world.
It is up to you.
You may even
find the solution
at the end of
your fork’

Nationale Week Zonder Vlees. Het klinkt misschien alsof je een heleboel niet mag, maar in feite vieren we
deze week zeven dagen lang het grote groentefeest met de leukste ballonnen die je ooit gezien hebt. Als
je de uitdaging écht aangaat, ga je nieuwe gerechten ontdekken, heerlijke smaken proeven en bijzondere
ingrediënten leren kennen. Bijna ongemerkt maak je een meetbaar verschil voor de planeet van morgen.
Ik vier dit feest al bijna 20 jaar en ik beloof je: je zult verrast worden!

De comfortzone
Je bent niet de enige die uit de comfortzone stapt deze week. Ook voor mijzelf staat de Nationale Week
Zonder Vlees gelijk aan in het diepe springen. Met twee gestrekte benen. Uit mijn comfortzone komen en
dingen doen die ik nog nooit gedaan hebt. Een campagne bedenken thuis aan je keukentafel is natuurlijk
niet zo spannend, maar geloof me: van de keukentafel naar het NOS-journaal, daar zit een heel lange weg
tussen. Inmiddels zijn we aanbeland bij de tweede editie van de week en is het idee in sneltreinvaart volwassen geworden. Er is een team, er zijn 69 partners die de week ondersteunen en tienduizenden deelnemers.
Dit kostte tijd, inzet en lef en regelmatig stress, zweet en tranen. Maar nu we het weer gehaald hebben, is
trots en positieve energie het enige dat overblijft. Dat wil ik ook graag aan jou meegeven: een week geen
vlees eten kan best een uitdaging zijn, je gaat lastige momenten tegenkomen en denken “ik stop ermee”.
Mijn tip? Zet door. Ga de week echt aan, dan weet ik zeker dat je achteraf er positief op terugkijkt.

Inspiratie en hulp
In je handen heb je nu dé gids die jou de week zonder vlees door gaat helpen. Je vindt hier een stap-voorstap uitleg voor het samenstellen van een volwaardige vegetarische maaltijd, maar ook makkelijke en lekkere
recepten voor ieder moment van de dag. Of je nu weinig tijd, kleine kids of een beperkt budget hebt, graag
helemaal vegan wilt eten deze week, dol bent op de wereldkeuken of juist creatieve recepten zoekt: alles zit
erbij. Inclusief een paar gloednieuwe recepten (primeurtje!) uit mijn Vegabijbel die deze week verschijnt!
Daarin staan maar liefst 200 vegetarische recepten, dus geloof me,
de keuken zonder vlees biedt echt oneindig veel mogelijkheden!
Tip: maak nu alvast je boodschappenlijstje, want achterin het magazine vind je alle speciale acties in de supermarkt, en dat zijn er nogal
wat! Ga je liever uit eten? Ook dan hebben we tips voor je, want honderden cafés en restaurants door het hele land hebben deze week
een speciaal vega-aanbod! Daarnaast hebben we vele bedrijfskan
tines bereid gevonden om mee te doen en zijn er zelfs pompstations
langs de snelweg met speciale vegetarische snacks. Heb je prangende vragen die je niet terugvindt in dit magazine? Maak dan gebruik
van onze WhatsApp-service of kom langs bij het Week Zonder Vleeshelpcentrum op Utrecht Centraal. Meer informatie hierover vind je op
pagina 5. Kortom: we hebben er echt alles aan gedaan om jouw week
zonder vlees zo leuk en gemakkelijk mogelijk te maken.

Tijd voor groenteballonnen!
Nu is het aan jou. Vier het groentefeest! Laat de groenteballonnen los
in je keuken deze week en ga ervoor. Wat heb je te verliezen? Als ik al
bijna twintig jaar zo eet, dan kan jij het voor zeven dagen ook. En wees
niet bang: volgende week ligt er heus weer een stukje vlees op je
bord, maar misschien niet alle dagen van de week meer. Daar hoop
ik op. Een dagje zonder vlees is geen straf, het wordt een feest!
Geniet, smul en heb lief!
Isabel

Sharon Gannon
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Alles over de Nationale Week Zonder Vlees

Tijd voor echte keuzes

Wat is de NWZV? Waarom doen we dit?
Wat wordt er van je verwacht? En hoe
kunnen we jou helpen tijdens de week?

Deze duurzame bedrijven laten samen
met Triodos Bank zien dat het tijd is
voor echte keuzes.
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Ervaringen van voorgangers uit 2018

Oost-Nederland innoveert plantaardig eten

Deze mensen gingen je vorig jaar voor en delen
hun ervaringen over de week zonder vlees!

Samen kom je verder! Een collectief van
bedrijven uit Oost-Nederland zet samen een
nieuwe plantaardige burger in de markt.
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Wereldse recepten

Zijn we in 2018 daadwerkelijk minder vlees
gaan eten? En hoe ziet de vleesconsumptie
eruit in 2025?

Deze recepten uit de wereldkeuken aten
je kennismaken met de vegetarische smaken
van Mexico tot het Midden-Oosten.
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De bouwstenen voor jouw vegetarische maaltijd

Geen zin om te koken? Ga uit eten!

Hoe bouw je een volwaardige vegetarische
maaltijd op? Hoe kook je creatief zonder vlees?
Wij leggen het stap voor stap uit.

Onderdeel van de NWZV is De Vegetarische
Restaurantweek. Kijk hier waar je
allemaal lekker en voordelig uit eten
kunt deze week!

22
De verborgen kosten van vlees
Heb je ooit nagedacht over 'de ware kosten'
van vlees? Wat komt er allemaal bij kijken van
het dier tot jouw bord? Je leest het hier.

24
Als zij het kunnen, dan kun jij het ook!
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Deze BN-ers zijn flexitariër, vegetariër of
veganist en vertellen je hier waarom.
Als zij het kunnen, dan kan jij het ook!

26
Recepten voor ieder eetmoment
Hier vind je leuke en gemakkelijke recepten
voor ieder moment van de dag: van ontbijt tot
lunch, snack en diner. Lekker zonder vlees!
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Terugblik en vooruitblik op
de Nederlandse vleesconsumptie
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Feestrecepten
Een borrelplank zonder vlees?
Een vegetarisch feestje? Geen probleem!
Zeker niet met deze feestelijke recepten.

56
Hoe zit het met voorgesneden groente?
Alle feiten en fabels over
voorgesneden groenten ontrafeld!

78
Inspiratie voor na de week
Wil je meer weten? Verder lezen?
Deze kookboeken, blogs en documentaires
gaan je zeker inspireren.

80
De week overleefd: hoe nu verder?
Wij hopen natuurlijk dat de NWZV het begin
is van een nieuw eetpatroon. Lees hier hoe je
minder vlees gemakkelijk volhoudt!

81
Onze aanbiedingen
voor jouw week zonder vlees
Bijna alle groten supermarkten in Nederland
doen mee aan de week. Bekijk hier welke
vegetarische producten er in de actie zijn!

86
Met dank aan al onze partners
Zonder hen was het niet mogelijk geweest.

Maak er een
feestweek
zonder vlees van.

4

NATIONALE WEEK ZONDER VLEES

11-17 MAART 2019

5

Alles over de

11-17 maart 2019
Vlees. Het is een veel besproken onderwerp in Nederland
de laatste jaren. Waarom? Voor de eigen gezondheid,
het dierenwelzijn en onze milieu-impact. We eten nog
steeds 50% meer vlees dan het Voedingscentrum
aanraadt. We worden nog regelmatig geconfronteerd
met filmpjes van megastallen en slachthuizen waar de
rillingen van over je rug lopen. En we zien steeds vaker
de directe gevolgen van de opwarming van de aarde.
Over de klimaatdoelstellingen wordt nog steeds druk
gediscussieerd, terwijl we vandaag al een kleine maar
wezenlijke verandering kunnen doorvoeren. Als je deze
week een paar recepten zonder vlees ontdekt waar je
blij van wordt en die dan twee of drie keer per week eet,
dan maak je echt al een groot verschil. Zonder dat het
moeilijker, duurder of minder lekker is. Dus realiseer je:
jouw vegetarische curry heeft impact!

De impact van jouw week zonder vlees
Maar hoe zit het dan precies met die impact? Hoe bereken je dat? Waarom is vlees eten zo belastend voor het
milieu? Terechte vragen! Dit jaar hebben we alle besparingen volledig laten doorrekenen én uitleggen door een
externe expert: Blonk Consultants. We nemen je even
kort mee in hun verhaal, het volledige verslag vind je op
onze website.
Waterbesparing: Wanneer je één week geen vlees eet,
bespaar je ongeveer 130 liter watergebruik. Deze hoeveelheid water was anders gebruikt voor irrigatie voor

de productie van veevoer, veehouderij en de productie
van je dagelijkse portie vlees.
CO 2 -uitstoot besparing: Wanneer je één week geen
vlees eet, bespaar je 13.3 kg CO2eq, oftewel uitstoot
van broeikasgassen. Deze uitstoot had anders plaatsgevonden voor de productie van veevoer, veehouderij, de
verpakking en bereiding van je dagelijkse portie vlees.
Een gemiddelde auto stoot 175 g CO2eq uit per afgelegde kilometer. Door één week geen vlees te consumeren
bespaar je dus ongeveer 76 km rijden met een gemiddelde auto.
Dierenbesparing: De gemiddelde vleeseter in Nederland
consumeert 110 gram vlees per dag, bestaande uit 14%
rundvlees, 13% varkensvlees, 17% kippenvlees en 48%
bewerkt vlees. Door het niet consumeren van vlees
wordt er per persoon tijdens de Nationale Week Zonder
Vlees 770 gram (ongeveer een halve kip) minder vlees
geconsumeerd.
Ben je straks gemotiveerd om standaard één of meer dagen in de week geen vlees te eten? Dan begint het verschil
dat je maakt voor het milieu en de dieren natuurlijk echt op
te tellen! Als je een jaar lang één dag in de week geen vlees
eet, bespaar je: bijna 6 kilo aan vlees, zo’n 565 kilometer
rijden met de gemiddelde auto en tegen de 1000 liter aan
water. Reken maar uit hoeveel dat is als je meerdere dagen volhoudt. Dus op naar 3 dagen per week geen vlees!

32.000 deelnemers gingen je voor
Van 5 t/m 11 maart 2018 organiseerden wij de eerste
editie van de Nationale Week Zonder Vlees. Toen
gingen 32.000 deelnemers de uitdaging aan. Je bent
vast nieuwsgierig: wie waren zij? Dankzij een enquête
onder de deelnemers weten we dat precies! De jongste deelnemer van 2018 was 13 jaar en de oudste 85 jaar
oud. De helft van de deelnemers was tussen de 26 en 55
jaar oud. De deelnemers kwamen uit heel het land. Zo
bleken alle Nederlandse provincies vertegenwoordigd,
met de meeste deelnemers in Utrecht, Zuid-Holland en
Noord-Holland (respectievelijk 14%, 13,5% en 12%) en
de minste deelnemers in Friesland, Groningen en Zeeland
(respectievelijk 3,5%, 4,5% en 5%). De vleesgewoonte per deelnemer varieerde van heftige vleeseters (5+
dagen per week) tot flexitariërs (3-4 dagen per week),
light vleeseters (1-2 dagen per week) en vegetariërs of
veganisten. Wat ons echter een sprong in de lucht deed
maken, is dat ongeveer de helft van de deelnemers (47%)
aangaf na zes maanden nog steeds structureel minder
vlees te eten dankzij de campagne. Deelnemers hadden simpelweg ontdekt dat eten zonder vlees lekker en
gemakkelijk is. Ze gaven aan beter te snappen hoe ze het
vlees kunnen vervangen en zich veel bewuster te zijn van
de impact van vlees. Daarnaast waren de leuke recepten
(uit dit magazine!) favoriet en hebben dus echt geleid tot
nieuwe gewoontes in de keuken. Lees op de volgende
pagina ervaringen van de deelnemers uit 2018, dan weet
je wat jou te wachten staat!

Week Zonder Vlees
hulplijn & helpcentrum
Heb je een dringende vraag tijdens de
week? Sta je voor de eerste keer tofu
te bakken en gaat het mis? Wil je iets
vragen of delen? Dat kan!

Week Zonder Vlees Helpcentrum op
Utrecht Centraal Van 11 t/m 17 maart openen
wij een Week Zonder Vlees Helpcentrum op
Utrecht Centraal. Je vindt ons in de stationshal tussen spoor 18/19 en 20/21. Hier kun je
doordeweeks van 08:00-20:00, op zaterdag
van 10:00-18:00 en op zondag van 12:0018:00 terecht voor receptinspiratie en staan
we klaar om al je vragen te beantwoorden!

Week Zonder Vlees Whatsapp Service
Van 11 t/m 17 maart zijn wij van 10:0020:00 bereikbaar via de Week Zonder
Vlees WhatsApp Service: 06 44 76 97 44.
Kan jouw vraag wat langer wachten?
Mail ons dan via info@weekzondervlees.nl.
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Linda, 30 jaar:
“Al met al is de week super goed gegaan en is er maar één dag om vlees
gezeurd door de kinderen. Ik zelf heb het helemaal niet gemist, mijn man
een klein beetje maar veel minder dan dat hij zelf had verwacht. Wat hij
dan miste was vooral beleg op brood. Ik stop met vlees eten. Man en
kinderen zullen af en toe nog wel iets nuttigen, maar zeker niet elke dag!
Het zal eerder meat on monday zijn dan meatless monday.”

Judith, 23 jaar:
Whitney, 30 jaar:
Stella over Coen, 27 jaar:
“De zondagavond voorafgaand aan de Week Zonder Vlees heeft Coen wel
vijf worsten naar binnen gewerkt. Ik denk dat hij bang was dat hij tekort zou
komen in de komende week. […] Op vrijdag was het een flinke uitdaging
voor Coen om met een groep (mannelijke vleesmonsters) te gaan eten en
dan zelf toch te kiezen voor een vegetarisch gerecht in plaats van de
geliefde/standaard biefstuk of kipsaté. Coen ging de uitdaging aan; hunkerend naar een stukje vlees werd het voor hem een caesar salad. […] Het ging
Coen deze week eigenlijk prima af, af en toe wel extra trek in een stukje
vlees of vis, maar de gegeten gerechten vielen goed in de smaak. Ondanks
dat kijkt hij wel erg uit naar zijn stukje vlees van morgen.”

“Woensdag ging oké, alleen had ik
vrienden op bezoek dus besloot
ik voor hen wel kip te maken. Ik
deed de verpakking open en werd
zelfs misselijk van die kipgeur. […]
Bij de lunch had ik wraps met falafel, maar in de avond had ik een
verjaardag met Indonesisch eten
en toen kreeg ik het HEEL zwaar.
Gelukkig was er voldoende vega!
Ik at mihoen met ei en vegetarische loempia’s!”

“Het uit eten was vandaag de grote deceptie.
Ik ging voor de vegetarische burger, maar dat
was dus geen succes. Het kaaskoekje dat erbij
zat en de truffelmayonaise maakten het nog wel
oké, maar een stuk knolselderij in plaats van
een lekker stukje vlees was echt wel een beetje
jammer. […] Ik ben wel blij dat ik morgen weer
vlees mag eten, scheelt toch weer wat denkwerk. Maar: ik heb deze week zeker nieuwe dingen ontdekt en ik ga denk ik vaker vegetarisch
eten. Dus: complimenten voor de organisatie
van de Week Zonder Vlees!”

Nathalie, 31 jaar:

Noud, 38 jaar:

“Vandaag had ik moeite met het diner, want ik had bedacht zelf groenteloempia’s te gaan maken,
maar wat zou ik daar dan bij serveren? Een vegaburger leek me niet zo lekker. Kip wel, maar ik wilde
streng voor mezelf zijn. Uiteindelijk heb ik maar eieren gekookt voor erbij en dat smaakte prima. Maar
mijn lesje is geleerd: als ik vegetarisch wil koken, moet ik wel een goed plan hebben. […] Deze laatste
dag van de week zonder vlees, is voor mij niet de laatste dag. Ik heb besloten nog t/m vrijdag door
te gaan, want ik heb nog extra vegetarische producten gekocht, omdat die allemaal in de aanbieding
waren deze week - zo leuk dat alle supermarkten mee deden! Ik heb ook nog wel wat inspiratie voor
recepten, dus voorlopig geen vlees voor mij. Ik moet ook eerlijk zeggen dat het me ontzettend is
meegevallen. Ik heb het vlees amper gemist. Ik beloof niet dat ik volledig vegetarisch ga eten,
maar ik ben vanaf nu zeker een fanatieke flexitariër!”

“Maandag begon ik met posteleinstamppot met champignons, geitenkaas en pijnboompitten.
Heerlijk! Het lastigste was de discussie met mijn vriendin overdag toen ik zei wat we gingen
eten. “Posteleinstamppot, daar moeten echt wel spekjes bij, anders is het niet lekker”. Wat ik
uiteraard weigerde :-) Uiteindelijk de champignons en geitenkaas als alternatief erbij gedaan
en was echt een heerlijke, gezonde en verantwoorde maaltijd! […] Deze week helpt me in het
veranderen van mijn eetpatroon en dat voelt goed! Dank Isabel voor het mooie initiatief!”

Milenka, 23 jaar:
“Ik ben op dit moment heel
dronken en ik ga nu een veggie burger halen bij de Mac.
Nu ik dit de volgende dag
lees, lach ik een beetje in mezelf. Normaal gesproken eet ik
dus al bijna geen vlees, maar
meestal gaat het mis na het
uitgaan en bestel ik de grootste hamburger op het menu bij
de McDonalds. Gisteren dus
niet #trots.”

Vera, 25 jaar:

Wilma, 50 jaar:
“We eten nu al vijf dagen
vegetarisch en tijdens
het ontbijt merkte mijn
tafelgenoot en wederhelft op: Ik heb nog helemaal niet aan mezelf
gemerkt dat ik zin heb
in vlees!”

“Alweer de laatste dag van de Nationale Week Zonder Vlees en zoals je misschien hebt
kunnen lezen, is het mij erg goed afgegaan en meegevallen hoe makkelijk het eigenlijk is om
ook tijdens het avondeten geen vlees te eten. Op deze laatste dag at ik tijdens het avondeten
de bekende ‘aardappel, groente, vlees’, maar dan uiteraard met een vleesvervanger. Ik at een
vegetarische kipschnitzel wat op het gebied van vleesvervangers echt mijn favoriet is. Na
deze week zal ik zeker vaker bewust kiezen voor een vegetarische maaltijd, juist ook als ik
buiten de deur eet. Deze week heb ik echt heel positief ervaren en ben blij dat ik deze
uitdaging ben aangegaan!”

Deze deelnemers gingen je vorig jaar voor!
Lees hier over hun worstelingen en meevallers.
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NEDERLANDSE VLEESCONSUMPTIE

“De vleesverkoop is afgelopen
jaar met 2% gedaald. Dit lijkt
misschien niet veel, maar dan
hebben we het over 11 miljoen
kilo vlees. Stel je eens voor!”

Terugblik en
vooruitblik op
de Nederlandse
vleesconsumptie

Jeroen Willemsen
Eiwitcommissaris van Nederland,
Oprichter Green Protein Alliance
De eerste Nationale Week Zonder
Vlees vond vorig jaar plaats.
Sindsdien is er veel gebeurd.
Tijd voor de hamvraag: hoe staat
het ervoor met de Nederlandse
vleesconsumptie?

Minder vlees: woorden, ook daden?
De laatste maanden is de Nederlandse vleesconsumptie een
regelmatig terugkerend onderwerp van gesprek in de media.
Het levert felle discussies op, maar er wordt in ieder geval
over gesproken. Tegelijkertijd besteden zowel supermarkten
als producenten véél meer aandacht aan hun vegetarische en
veganistische portfolio. Allemaal goede tekenen zou je zeggen,
maar levert het ook iets op? Wij gingen in gesprek met Jeroen
Willemsen, ‘Eiwitcommissaris’ van Nederland en oprichter
van de Green Protein Alliance, tevens founding partner van de
Nationale Week Zonder Vlees.

De status van onze vleesconsumptie
Jeroen vertelt: “Begin dit jaar maakte onderzoeksbureau IRI de
cijfers bekend over de vleesverkoop in Nederland, gebaseerd
op alle verkochte vleesproducten in de supermarkt het afgelopen jaar. De cijfers zijn een duidelijke indicatie dat de daling van
de vleesconsumptie in Nederland echt doorzet, zelfs ondanks
onze hete (BBQ)zomer. De vleesverkopen in de supermarkt zijn
afgelopen jaar met 2% gedaald ten opzichte van 2017. Dit lijkt
misschien niet veel, maar dan hebben we het over 11 miljoen
kilo vlees. Stel je eens voor!”

Jeroen Willemsen
aan het woord

Groeiende populariteit vleesvervangers
“Naast de daling in de vleesverkoop, zie ik een sterke groei in
het vleesvervangersegment. De producenten maken tegen-

woordig goede, smakelijke variaties en de supermarkt maakt
het steeds makkelijker voor mensen om deze plantaardige
eiwitproducten te kiezen. Hierdoor zijn de verkopen in het vleesvervangerschap afgelopen jaar met maar liefst 20% gestegen,
dat staat gelijk aan 1.7 miljoen kilo extra vleesvervangers. Dit laat
niet alleen zien dat Nederland de alternatieven omarmt, maar het
laat ook zien dat we daadwerkelijk – stapje voor stapje – anders
gaan eten. De daling in vleesverkoop wordt namelijk niet geheel
gecompenseerd door de vleesvervangers. We eten dus minder
eiwitten, maar wel een groter aandeel plantaardig.En dat is heel
positief voor dier en milieu, want onze huidige eiwitconsumptie
is overmatig en daardoor schadelijk.”

Vooruitblik vleesconsumptie 2019
“Voor 2019 is onze grootste uitdaging: turning a serious business, into serious business. Ik bedoel hiermee dat plantaardige
eiwitten nu al een serieuze zaak zijn, maar wil het een écht
interessante zaak worden, dan moeten bedrijven de commer
ciële potentie nog meer benutten. De koplopers zien al dat er
sprake is van win-win-win: voor de gezondheid, het milieu en
de circulaire economie. Met de Green Protein Alliance geven
we deze koplopers een steuntje in de rug. Nu al zien we dat dit
niet alleen de koplopers goed doet, maar ook andere bedrijven
inspireert het voorbeeld te volgen. Zo zal de plantaardige categorie de komende jaren nog sneller gaan groeien. Niet alleen
door meer ondernemers met nieuwe producten en concepten,
maar ook via de overheid. Intensievere politieke betrokkenheid
bij het onderwerp is beslist een doelstelling voor 2019.”

Heb je nog een boodschap aan onze lezers?
“Het IRI onderzoek liet een enorme piek zien in de warme
zomermaanden qua vleesverkoop. BBQ-seizoen natuurlijk!
Daarom zou ik producenten en supermarkten willen oproepen
om in 2019 meer de plantaardige BBQ-alternatieven te promoten. Zo maken we het voor iedereen makkelijker, want zo kan
het ook! Als we die piek kunnen begrenzen, ziet de peiling van
2020 er nu al positief uit.”
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BOUWSTENEN

NEDERLANDSE VLEESCONSUMPTIE

“Hoe ziet onze vleesconsumptie er in 2025 uit?”
Deze vraag stelden we aan een aantal leden van
de Green Protein Alliance.
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Bouwstenen
voor jouw
vegetarische
maaltijd
Stap 1

Groenten in de hoofdrol

Stap 2

Mark Kulsdom, founder Dutch Weed Burger
“In 2025 wordt er nog drie keer per week
vlees gegeten en dan een lichte dosis bij de
avondmaaltijd, omdat de ontbijt en lunchmomenten door de meeste mensen dan al zijn
aangepast. De gedragsverandering naar minder vlees is na een
grote natuurramp enorm versneld, doordat de noodzaak voelen zichtbaar werd voor het grote publiek.”

(Plantaardige) eiwitten

Michael Luesink, founder BOON
“Vleesproductie is voedselverspilling. Wanneer
we de wereld willen blijven voeden is minder
vlees consumeren noodzakelijk. In 2025 halen
wij mensen 50% van onze eiwitten uit plantaardige bronnen,
wat een mooie stap is naar een plantaardige wereld. En daar
dragen we met BOON graag een boontje aan bij!”

Stap 3

Koolhydraten

Remko Hol, founder Olijck
Siemen Cox, founder Rotterzwam
“In 2025 is de vleesconsumptie in balans met
de consumptie van plantaardige eiwitten.
Aanhoudend dierenleed in de bio-industrie, de milieu-impact
van het kweken van vlees en de gezondheidsrisico’s van
overmatige vleesconsumptie zijn de consument niet in de
koude kleren gaan zitten. Zij hebben hun eetgedrag massaal
aangepast.”

Karen Eilers, programmaleider duurzaam
voedsel Natuur & Milieu
“In 2025 ziet ons bord er anders uit, kleurijker,
spannender en creatiever. De maatschappelijke trend voor duurzaam en flexitarisch eten, en de zeer tastbare groei van de markt voor vleesvervangers is gemeengoed
geworden. Als er een dag vlees bij de maaltijd wordt geserveerd is dit gehalveerd en op een creatieve manier verbonden
met peulvruchten noten en granen. Volgens Natuur & Milieu
halen wij ons eiwit voor 65% uit planten en onze vleesconsumptie daalt naar 300 gram per week, waarvan in 2030 een klein
deel kweekvlees is. En tot slot is het in 2025 gelukt om een
halvering van de voedselverspilling te realiseren.”

“Wij denken dat de vleesconsumptie in 2025
nog steeds bestaat, maar in mindere mate.
Consumenten eten wellicht minder vlees per
week, maar van hogere kwaliteit. Daarnaast
zal de prijs in onze optiek enorm stijgen ten opzichte van de
huidige prijs. Dierenwelzijn gaat een belangrijke rol spelen in
de keuze van de consument.”

Stap 4

Toppings

Eet smakelijk!
Wat is de Green Protein Alliance?
De Green Protein Alliance (GPA) is een brede
maatschappelijke beweging van bedrijven,
supermarkten en kennisinstanties die zich
inzet om de plantaardige eiwittransitie in Nederland te versnellen. De GPA probeert het eten van plantaardige eiwitten
voor iedereen op elk moment zo gemakkelijk mogelijk te
maken, en te laten zien dat er voor ieder dierlijk product een
volwaardig plantaardig alternatief is. Het doel? 50% duur
zame, plantaardige proteïne in ons eetpatroon in 2025.

Veel mensen die beginnen met minder vlees eten, missen inspiratie. Logisch! Als je vaak
aardappelen, vlees en groente gewend bent als basis voor je maaltijd, is het bedenken
van een vegetarisch gerecht best lastig. Gelukkig valt het reuze mee en is het eigenlijk
gewoon een kwestie van omdenken. Hoe? Dat leggen we je uit in het volgende stappen
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Stap 1

Kies je groenten per seizoen
Van links naar rechts, van boven naar onder

Groenten in de hoofdrol

Bij een vegetarisch gerecht moet je de groenten als uitgangspunt nemen.
Je zou het misschien niet zeggen, maar in de supermarkt zijn wel 40 verschillende soorten groenten goed verkrijgbaar. Laat staan als je naar de
markt of de groenteman gaat!
Je begint het samenstellen van je gerecht dus eigenlijk met de vraag:
welke groente eet ik vandaag? Idealiter kies je één ‘hoofdgroente’ en één
‘bijgroente’. Je verwerkt er dus twee in je gerecht. Je zult zien: zo maak je
gemakkelijk 200 gram groente per persoon klaar.
Daag jezelf uit om niet iedere keer dezelfde groenten te kiezen. Een handig
hulpmiddel daarvoor is door groente te kiezen die bij het seizoen passen.
Door kasteelt en import zijn in Nederland de meeste groenten jaarrond
verkrijgbaar, maar toch heeft iedere groente een ‘gevoelsseizoen’. Spruiten
en boerenkool eet je toch liever als het koud is, en asperges en doperwten
als het warm is? Precies.
We helpen je graag op weg!

Eiwitrijke paddenstoelen
Paddenstoelen zijn niet alleen
groenten, maar stiekem ook eiwitrijke
vleesvervangers! Niet alleen lekker
en veelzijdig, maar ook vol met vitamine D en duurzaam om te telen.
Meer weten over paddenstoelen?
Kijk op verseoogst.nl Paddenstoelen,
verkrijgbaar in het versschap van vrijwel alle supermarkten

Groentefinish maakt jouw groenten bijzonder
Door deze ‘Groentefinish’ toe te
voegen aan je groente, maak je van
je vertrouwde groente weer een bijzonder gerecht. Bovendien zijn alle
Groentefinish kruidenmixen vrij van
kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen. Verstegen Groentefinish voor
Boontjes, verkrijgbaar bij jouw supermarkt of in de Verstegen webshop.

Lente

Komkommer
Paksoi
Meiknol
Venkel
Witlof
Rabarber
Prei
Taugé
Koolraap
Tuinbonen

Zomer

Asperges
Spitskool
Peultjes
Courgette
Doperwten
Bleekselderij
Bloemkool
Radijs

Herfst

Rucola
Koolrabi
Broccoli
Snijbonen
Sperziebonen
Schorseneren
Rettich
Savooikool
Knolselderij

Winter
Pompoen
Boerenkool
Aardpeer
Spruitjes
Rode kool
Wortelen
Rode biet
Pastinaak
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Stap 2
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Vleesvervangers

(Plantaardige) eiwitten

100 gram vleesvervanger (of visvervanger!) vervangt 100 gram bereid vlees. Er zijn heel veel verschillende
producenten van kant-en klare vleesvervangers. Kies er eentje die bij je past! Als je houdt van een pure
keuken die je zelf op smaak kunt brengen, kies dan voor tofu of tempeh. Ben je op zoek naar een makkelijkere
oplossing, dan zijn de vegetarische burger, balletjes, worst of stukjes ideaal. Je kunt je bij je keuze natuurlijk
laten leiden door de vorm (wat past bij mijn maaltijd?), maar je kunt ook kiezen door te kijken naar waar de
vleesvervanger van gemaakt is. Denk bijvoorbeeld aan een vleesvervanger op basis van soja, lupine, mycoproteïne, peulvruchten, zeewier of noten. De kwaliteit van het vleesvervangerschap is de laatste jaren enorm
verbeterd, dus echt de moeite van het proberen waard!

Je zult wel denken: plantaardige eiwitten, was is dat nou weer?
Wij leggen het je uit!
Nadat je je groente hebt gekozen, is het zaak om je (plantaardige)
eiwitten erbij te bedenken. Hiermee zorg je dat jouw vegetarische maaltijd
helemaal volwaardig is en alle voedingsstoffen bevat die nodig zijn om
vlees te vervangen. Vlees is ontzettend eiwitrijk, dus vaak denken mensen
dat vlees daarom noodzakelijk is. Gelukkig kun je deze dierlijke eiwitten
die je terugvindt in vlees, ook vervangen door plantaardige eiwitten die
je terugvindt in peulvruchten en noten. Daarnaast kun je natuurlijk kiezen
voor een eitje op z’n tijd!
Op de volgende pagina’s inspireren we je met de mogelijkheden
en de juiste hoeveelheid per persoon!

AH Stukjes als van Kip
Net zo lekker als kip met de smaak, bite en
structuur van kip, maar dan 100% plantaardig. Albert Heijn Stukjes als van Kip (160 g),
verkrijgbaar bij Albert Heijn

Vivera Biefstukc
Nu bij Coop: Vivera Biefstukc per pak voor
maar 1 euro. Deze actie geldt van maandag
11 tot en met zondag 17 maart 2019. Vivera
Biefstukc, €1,-, verkrijgbaar bij COOP

Rode Kidneybonen mini packs

Linzenburger

Rode Kidneybonen zijn echte krachtpatsers
vol eiwitten en vezels. Dé perfecte vleesvervanger en tevens een heerlijke toevoeging aan wraps, soep of salade. Heerlijk in
Mexicaanse gerechten! Bonduelle Rode
Kidneybonen mini packs, vanaf €1.42,
verkrijgbaar bij vrijwel alle supermarkten

Een ware powerpeul: lupinebonen! Zeer
rijk aan vezels, eiwitten en zink. Perfect
als vleesvervanger vanwege een heerlijke
bite met vele bereidingsmogelijkheden.
Smaakt Lupinebonen, €1.64, verkrijgbaar
bij Jumbo

De Jumbo Notenballetjes zijn een
verrassende vleesvervanger die
makkelijk toepasbaar zijn in ieder
gerecht. Deze topper is het beste
Jumbo product van 2018! Jumbo
Notenballetjes, €3.29, verkrijgbaar
bij Jumbo supermarkten

Garden Gourmet Spinazie Kaas Rondo
Love at first bite! Deze rondo, gemaakt van
spinazie, rijst en romige vegetarische kaas,
is een bron van eiwitten en vezels. Heb jij
hem al geprobeerd? Tip: hij bakt in 12-15
minuten lekker krokant in de oven. Garden
Gourmet Vegetarische Spinazie Kaas Rondo
(2 stuks), vanaf €3.09, verkrijgbaar bij vrijwel
alle supermarkten

Unox Vegetarische Rookworst, €3.88,
verkrijgbaar bij vrijwel alle supermarkten

Vegafit Balletjes
Spinazie Burger

BIO

De spinazieburger is een échte smaakbom; smeuïg, bomvol vitaminen, mineralen
en puur met maar liefst 43% spinazie. De
Paddestoel Spinazie Burger, verkrijgbaar bij
Ekoplaza en Odin

&Samhoud Tomeato Groentegehakt
Deze vegan linzenburger is uniek in
zijn soort, heerlijk krokant gepaneerd,
smaakvol en met verrassende ingrediënten. GoodBite Linzenburger, vanaf €2.44,
verkrijgbaar bij verkrijgbaar bij o.a. Jumbo,
Plus, Deen, Poiesz en Jan Linders.

Notenballetjes
Lupinebonen

zaden, krijgen ze een lekkere bite.
Boon Burger Chili, verkrijgbaar bij alle
DEEN supermarkten

Dit vegetarische gehakt is gemaakt van 6
soorten groente, 100% natuurlijk, een bron
van vezels en eiwitten, bevat geen soja én
is winnaar van de internationale innovatieprijs ‘Best New Plant-Based Food Award
2018’. &Samhoud Tomeato Groentegehakt,
€3.99, exclusief verkrijgbaar bij Plus
supermarkten

Deze plantaardige balletjes op basis van
tarwe-eiwit zijn rijk aan eiwitten, heerlijk
als snack of voor bij de maaltijd én volledig palmolievrij. Ontdek tijdens de NWZV
een recept van Erik te Velthuis (chef-kok
topsportcentrum Papendal) aan de binnenkant van de verpakking! Vegafit Balletjes,
exclusief verkrijgbaar bij Albert Heijn

Plantaardige Bacon Reepjes

BIO

(H)eerlijke biologische plantaardige bacon
reepjes. Laag in zout en in verzadigde vetten.
Prolaterre Plantaardige Bacon Reepjes verkrijgbaar bij Ekoplaza.

VISVERVANGERS

Vegetarische Unox Rookworst
Boon Burger Chili
De Boon Burgers zijn 100% plantaardig! Verse groenten en kruiden geven
ze een waanzinnige smaak. En omdat de
burgers bedekt zijn met gepofte quinoa-

100% vegetarisch, met de vertrouwde
smaak van Unox. Deze vegetarische rookworst is gemaakt van plantaardige oliën,
eiwit van erwten en eiwit van kippeneieren
met het Beter Leven keurmerk 2 sterren.

SoFish Burger
Award-winnende plantaardige SoFish burger gemaakt van soja en is 100% graatvrij
;-). SoFine - SoFish Burger, verkrijgbaar bij
Jumbo en Vomar
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Peulvruchten

Noten

135 gram gekookte peulvruchten (of uit stazak of blik) vervangt 100
gram bereid vlees. Kom je niet verder dan een bonenschotel wanneer
je aan peulvruchten denkt? Geen zorgen, in dit magazine ga je veel
inspiratie vinden. Maak bijvoorbeeld pasta bolognese op basis van linzen,
doe kikkererwten door je curry, maak er een burger of balletje van of doe
bonen door je soep of salade. Experimenteer, ze zijn zo veelzijdig!

25 gram (één handje) noten, het liefst ongeroosterd en ongezouten, vervangt 100 gram bereid
vlees. Noten maken je gerecht bijna altijd lekkerder! Rooster je noten even 10 minuten in de
oven op 180 graden, dan worden ze lekker warm en knapperig. Heerlijk in een soep of salade,
maar ook als bite in een ovenschotel of grof gehakt en verwerkt in een deeg of saus. Heb je
weinig inspiratie? Eet dan gewoon een handje nootjes tijdens het koken, dan hoeven ze er niet
doorheen maar heb je ze toch al op. Óf kies voor een vleesvervanger op basis van noten!

Van links naar rechts, van boven naar onder
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Walnoten
Hazelnoten
Cashewnoten
Pecannoten

Amandelen
Pistachenoten
Macadamianoten

Eieren
Twee eieren vervangen 100 gram bereid vlees. Maar het ei-verhaal is lastiger dan je misschien denkt wanneer
je kijkt naar dierenwelzijn en milieu. Om eieren te produceren, worden er namelijk niet alleen leghennen
geboren, maar ook hun broertjes, de hanen. Tot op heden worden deze mannelijke kuikentjes kort na de
geboorte gedood, omdat zij geen eieren leggen én minder vlees produceren dan vleeskuikens. Deze haantjes
worden in het proces dus bijna altijd ‘verspild’. En erger nog dan het vlees te eten, is natuurlijk het vlees te
verspillen. Gelukkig zijn er innovatieve kippenboerderijen die dit anders doen. Kipster is er daar één van!

Kikkererwten
Linzen
Kidneybonen

Zwarte bonen
Bruine bonen
Adukibonen

Borlottibonen
Boterbonen
Cannellini bonen

Oogbonen
Limabonen
Mungbonen

Witte bonen
Kievitsbonen of
Pintobonen

Bij Kipster is op het gebied van duurzaamheid aan alles gedacht: het welzijn van de kippen, de impact
op het milieu, maar ook aan de boer en de omgeving. Kippen zijn van nature echte bosdieren. In de
Kipsterboerderij kunnen de kippen lekker rondscharrelen in de buitentuin en in de binnentuin waar het
bos wordt nagebootst, met veel daglicht en frisse buitenlucht. De eieren krijgen dan ook drie sterren van
het Beter Leven keurmerk van de dierenbescherming. Het voer bestaat uitsluitend uit reststromen van
humane consumptie. Hierdoor hoeft er geen landbouwgrond gebruikt te worden voor het verbouwen van
voer voor de kippen. Kipster is wereldwijd de enige kippenboerderij die dat op deze manier doet. Op het
dak van de boerderij liggen 1.097 zonnepanelen, meer dan genoeg voor de eigen energiebehoefte. Door
het opwekken van eigen energie en het gebruik van duurzaam voer is Kipster het eerste klimaatneutrale
ei ter wereld! De broertjes van de leghennen van Kipster worden groot gebracht op een andere boerderij, waarna ze geslacht worden verwerkt tot haanproducten met eveneens drie sterren van het Beter
Leven keurmerk. Hoewel dit natuurlijk vlees is, is dit dus wel vlees dat anders verspild zou zijn. Als je toch
vlees eet, is dat dus een goede keuze! Ook Kipster streeft naar, en gelooft in, een zo plantaardig mogelijk consumptiepatroon. En als je dan toch dierlijke producten gebruikt, doe dat dan zo dier-, milieu- en
mensvriendelijk als mogelijk. Zowel het Kipster ei als de Kipster haanproducten zijn exclusief te koop bij
Lidl. Kipstereieren, €1.29 per doosje, exclusief verkrijgbaar bij Lidl
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Stap 3

Koolhydraten

Koolhydraten:
pasta, granen,
aardappelen en brood

Van links naar rechts, van boven naar onder

Granen

Zilvervliesrijst
Couscous
Quinoa
Farro
Bulgur
Boekweit
Gierst
Gort
Haver

Pasta

Als je je groenten en eiwitten gekozen hebt, is het tijd om te
besluiten: wat voor maaltijd maak ik eigenlijk? Wordt het een
pastagerecht, een rijstgerecht of kies je voor aardappelen? In
principe is bijna alles met elkaar te combineren, maar over het
algemeen passen peulvruchten beter bij een rijstgerecht (tenzij je linzen-bolognese maakt!), zijn noten eigenlijk altijd een
succes en is een ei of vleesvervanger redelijk flexibel.
Denk hierbij ook eens aan andere soorten verrassende
granen. Er zijn zoveel soorten! Van rijst tot couscous, quinoa en
bulgur, maar ook boekweitnoedels, haverpasta en natuurlijk
verschillende broodsoorten en aardappelrassen. Er valt zoveel
te proeven!

Spaghetti
Tagliatelle
Fusilli
Farfalle
Penne
Conchiglie
Cannelloni
Ravioli
Gnocchi

Aardappel

Kruimige aardappels
Vastkokende aardappels
Roseval aardappels
Zoete aardappels
Krieltjes

Brood

Roggebrood
Boekweitbrood
Ciabatta
Focaccia
Pitabrood
Stokbrood

Oma’s Vastkokende Aardappelen
& Oma’s Kruimige Aardappelen
Geschilde en voorgegaarde kook
aardappelen. CêlaVíta Oma’s Vastkokende Aardappelen & Oma’s Kruimige
Aardappelen, verkrijgbaar bij Albert
Heijn en Jumbo
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Stap 4

Smaakmakers & toppings

Nu je je groenten, eiwitten en koolhydraten bij elkaar gezocht hebt, moet
je natuurlijk van je gerecht nog een geheel maken. En een feestje! Laat je
hiervoor leiden door het type gerecht dat je wilt maken: een maaltijdsalade, een stoofschotel, een AGV’tje, een soep of een ovenschotel? Voor een
salade betekent dat natuurlijk een dressing, een stoofschotel heeft vocht
nodig in de vorm van bijvoorbeeld tomatensaus, bier of kokosmelk, een
AGV’tje vraagt misschien om saus of appelmoes, een soep maak je op
basis van bouillon, room of kokosmelk en een ovenschotel heeft vaak
room of tomatensaus nodig.
Je kunt je voor de finishing touch natuurlijk ook laten leiden door de
keuken waar je zin in hebt: wordt het een Italiaanse klassieker, Aziatische
keuken of Hollandse pot? Op basis van die keuze kun je je gerecht verder vormgeven. Vanaf pagina 62 inspireren we je daarom met diverse
wereldkeukenrecepten!
Tot slot verdient elke maaltijd het om een feestje te zijn. Dus gebruik zo vaak
mogelijk fijne toppings! Of het nu een handje verse kruiden is, een schep
yoghurt of hummus, heerlijke geraspte kaas, of geroosterde pitten en
zaden: alles mag. Zolang het maar jouw feestje zonder vlees is!

Sugocasa Tradizionale
Een heerlijke tomatenbasissaus voor al je
Italiaanse gerechten. Sugocasa dankt haar
verse tomatensmaak aan 100% natuurlijke
ingrediënten, zonder toevoegingen. Ideaal
als basis voor sauzen, lasagne en soep.
Grand’Italia Sugocasa Tradizionale,
verkrijgbaar bij vrijwel alle supermarkten

Ontelbaar
veel
mogelijkheden
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DE VERBORGEN
KOSTEN
VAN VLEES
Ook met het kiezen voor
biologisch maak je een verschil!
Koop biologische druiven en
bespaar 25.200 liter water
per 100m2 per jaar.

Verborgen of onzichtbare kosten zijn de kosten die niet worden
meegerekend tijdens het productieproces. Zo kan het gebruik
van kunstmest en pesticiden bijvoorbeeld zorgen voor watervervuiling, biodiversiteitsverlies en bodemverarming. De
schoonmaak en herstelkosten worden echter niet opgehoest
door de vervuiler. Wij maken dus kosten, maar zetten ze niet op
de balans en dat is slecht nieuws. Niet alleen voor onze prachtige, kwetsbare planeet, maar ook voor ons. In 2014 publiceerde
de FAO (Food and Agricultural Organisation van de VN) in nauwe
samenwerking met het Zwitserse onderzoeksinstituut FiBL het
rapport Food wastage footprint: full-cost accounting. In dit baanbrekende project werd een methodologie ontwikkeld om de verborgen kosten van voedselproductie te berekenen. Het rapport
becijferde naast de marktwaarde van het weggegooide voedsel,
ook de waarde van alle onderliggende kosten voor het milieu

En hoe zit het met echte prijs van vlees?
Wanneer je de echte prijs van voedingsproducten gaat berekenen, blijken de verborgen kosten voor vlees en zuivel verreweg
het grootst. Afgelopen jaar kwam CE Delft met een onderzoeksrapport over de echte prijs van vlees. Hieruit blijkt dat vlees op
dit moment in de supermarkt 25 tot 53 procent te goedkoop
wordt verkocht.
Het houden van dieren voor hun vlees is namelijk slecht voor
het klimaat en het milieu, omdat hiervoor grote hoeveelheden
eiwitrijk veevoer, land en water nodig zijn. Bovendien stoten
deze dieren veel schadelijke broeikasgassen uit. Het grootste
probleem volgens de onderzoekers is de milieuschade door
mest. Via de uitwerpselen van het vee worden water en lucht
vervuild met fosfaat en stikstof. Alle kosten die gepaard gaan
met de schade hiervan worden niet meegenomen in de huidige
kostprijs van vlees.
Maar er zijn nog veel meer onzichtbare kosten. In het onderzoek
van CE Delft zijn de verborgen kosten van overmatig antibioticagebruik bij dieren en de impact daarvan op onze gezondheid(zorg), bodemuitputting en de afnemende biodiversiteit

niet meegerekend. En dan hebben het nog niet gehad over de
verborgen sociale kosten. Zoals de mensenrechtenschendingen
in de landen die veevoer zoals soja produceren. Of de gezondheidsschade door het eten van te veel (rood) vlees.

BIOLOGISCH

Plantaardig eten rekent beter
True Cost Accounting (je kunt het ook “eerlijk rekenen” noemen) is
een manier om greenwashing tegen te gaan en de verborgen kosten van bijvoorbeeld vlees en zuivel écht zichtbaar te maken. Als je
dat doet, zie je al snel dat een plantaardig dieet op alle fronten veel
duurzamer en gezonder is dan een vleesdieet. Het rekent gewoon
beter! Eerlijk rekenen wordt steeds meer de norm en dat is goed
nieuws voor iedereen die de wereld en zijn eigen gezondheid een
warm hart toedraagt. Dus sta vanaf nu bij de kassa heel even stil bij
de echte prijs van je keuzes, daar heeft iedereen op lange termijn
profijt van, ook in de portemonnee!

GROENTE,
FRUIT

BROOD

Meer weten? De echte
prijs van biologisch
Eosta, importeur en distributeur van biologische groente
en fruit, is in 2017 een onderzoek gestart om de verborgen kosten van biologische en
conventionele groente en fruit te berekenen. Hieruit bleek
dat biologische producten veel minder verborgen kosten
hebben dan de conventionele variant. Voor meer informatie over True Cost Accounting en dit onderzoek kun je
onze website bezoeken: www.natureandmore.com

ZUIVEL

VLEES

MILIEU

Wat zijn verborgen of onzichtbare kosten?

en de samenleving die met de productie van het weggegooide
voedsel samenhingen. Voor de verborgen kosten kwamen de
onderzoekers tot een jaarlijkse schatting van ongeveer $2100
miljard aan ecologische kosten en $2700 miljard aan sociale
kosten, hetgeen samen opgeteld tot $4,8 biljoen. Deze kosten
worden dus niet betaald bij de kassa van de supermarkt, maar
zullen toch linksom of rechtsom door de huidige en toekomstige
burgers moeten worden opgehoest in de vorm van belastingen
en gezondheidskosten.

GEZONDHEID

Niemand staat ’s ochtends op met
het idee om het klimaat te vernietigen,
de biodiversiteit uit te roeien of kinderen
in Azië uit te buiten. En toch gebeurt het.
Hoe komt dat eigenlijk? Het heeft allemaal te maken met ‘verborgen kosten’.
Deze kosten zien we helaas niet als er
een bord eten voor ons neus staat en
dus eten we het gewoon op. Zo eten we
onbewust het regenwoud op en de
ijskappen op de Noordpool weg.

Een biologisch en plantaardig
dieet is goed voor het milieu
en je gezondheid
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Veel meer mensen dan je denkt zijn bewust bezig met
hun vleesconsumptie. Deze Bekende Nederlanders kiezen ervoor
om helemaal vegetarisch te eten of schrappen het vlees meerdere
dagen van hun menu. Als zij het kunnen, dan kun jij het ook!

“Een week niet snaaien wat je ook kunt
aaien! Met deze slogan hoopt cabaretier Kasper van Kooten dat vleesetend
Nederland een varken, schaap, kip of koe
een knuffeltje geeft in deze week. Het
kost iets meer tijd en moeite maar levert
zoveel meer liefde op. FOTO: ANNE VAN ZANTWIJK

gevarieerde en originele gerechten. Een
bord zonder vlees (of andere dierlijke producten) is een bord waar geen lijden aan
te pas is gekomen en wat een minimale
impact op de aarde heeft en dat is voor mij
een keuze waar ik op de lange termijn het
gelukkigste van word. Laat de ervaring van
wat minder vlees eten met je doet voor
zich spreken!” FOTO: IRIS DORINE

Hadewych Minis,
flexitariër & Nederlandse actrice

Sanne Vogel, veganist, professioneel
actrice, schrijfster en regisseuse

“Sinds ik weet dat geen vlees meer eten
een van de allerbeste manieren is om het
milieu te helpen, hoefde ik geen seconde
langer na te denken.” FOTO: ANNE TIMMER

“Ik vind het idee dat er zoveel dieren
in gevangenschap moeten leven (in
meestal alles behalve gezellige om
standigheden) steeds treuriger worden.
Ik wil er mijn kop niet meer voor in het
zand steken. Ik eet al jaren geen vlees,
maar heb een tijdje geleden besloten
helemaal veganistisch te gaan eten en dat
bevalt me heel goed. Het is een proces,
stapje voor stapje. Het begint met minder
vlees. Ga als vleeseter bijvoorbeeld een
keer naar een heel goed vegan restaurant, die komen als paddenstoeltjes uit de
grond de laatste jaren. Laat je verrassen
door smaken en gerechten die je nog
niet kende. Leuk voor jezelf, leuk voor de
dieren en noodzakelijk voor ons klimaat.”

be

Sophie Hilbrand,
Nederlandse televisie- en
radiopresentatrice en actrice.
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“Supergoed idee - DOEN!”
FOTO: TOM CORNELISSEN
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“Na het zien van de documentaire
‘Cowspiracy’ ben ik helemaal gestopt met
vlees en vis eten. In die documentaire
leggen ze onder andere uit hoeveel water
het kost om een biefstuk te produceren.
Geen vlees eten gaat me redelijk makke-lijk af. Ik haal veel gerechten uit het kookboek Plenty van Yotam Ottolenghi en uit
de kookboeken van Deliciously Ella.”
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Gaite Jansen, vegetariër & actrice
bekend van film, televisie en theater

Lau
ra
e

Re
u

The
kla

n
te

ee
W

Egb

Sann
eV
og
el

ert
-Ja
n

Guid
o

We
ije

Gaite

Nina

J an
se

Pie
rso

n

n

Kasper van Kooten,
cabaretier en acteur
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Guido Weijers, vegetariër,
Nederlands cabaretier en bekend
van de oudejaarsconference 2018
“Geen vlees eten is niet zo moeilijk.
Je hoeft er niks voor te doen, alleen iets
voor te laten.”

Nina Pierson, ondernemer,
co-founder van Bedrock en SLA
“Geen vlees eten betekent voor mij niet
alleen een gezond eetpatroon maar ook

FOTO: ORSOLYA KARANCZ

Egbert-Jan Weeber,
vegetariër & acteur bekend van diverse
Nederlandse films en televisieseries
“De manier waarop tegenwoordig
vlees geproduceerd wordt is totaal
dieronwaardig en totaal uit balans met
de natuur. Het heeft niks te maken met
hoe onze voorvaderen vroeger jaagden,
of hoe er vroeger één keer per jaar een
varken of koe werd geslacht. Willen we
een evenwicht hebben op onze planeet,
waarbij mens en dier in harmonie samenleven, dan kun je anno nu gewoon niet
dagelijks vlees eten. Zo weinig mogelijk,
of eigenlijk gewoon helemaal niet. Als je

een beetje empathie hebt of een beetje
over intelligentie beschikt, dan begrijp
je dat.”FOTO: BOWIE VERSCHUUREN

Thekla Reuten,
flexitariër & Nederlandse actrice
“Vegetarisch zijn is niet hip, het is noodzakelijk meegroeien met de realiteit van
onze planeet als gevolg van ons menselijk
handelen en van een enorm gegroeide
bevolking. There is no planet B. Mijn hoop
is iedereen flexitariër! Dat iedereen op
zijn minst mínder vlees eet, een paar keer
per week bijvoorbeeld. Vlees- en visconsumptie zoals dat decennialang ging kán
niet meer, niet voor de aarde, niet voor de
dieren. En voor jezelf is door de massale
‘productie’ het meeste vlees ook niet zo
gezond als pak ‘m beet 119 jaar geleden...
dus kies voor ieders lol minder vaak vlees
en neem anders biologisch vlees. PS: ‘t
was nog nooit zo makkelijk om geen vlees
te eten: alle supermarkten verkopen echt
lekkere alternatieven! Probeer ze uit!”
FOTO: FRANS JANSEN

Laura en Lisanne de Witte,
veganisten en professionele atleten
op weg naar de Olympische Spelen
#RoadToTokyo2020!
“Bedenk niet wat je niet kan/mag eten,
maar bedenk wat je wél kunt eten. De
supermarkt ligt tegenwoordig vol met
vleesvervangers, dus je hebt veel keuze.
Je lievelingsmaaltijd is (zeer) waarschijnlijk gewoon te maken met een alternatief
voor je stukje vlees. Zo kun je je gewoontes makkelijk vasthouden, maar dan
milieubewust!”

Jort Kelder, vegetariër, journalist,
presentator en mini-entrepreneur
“Het is een bloody shame dat mensen
zelfs nog te laks zijn hun vleesconsumptie
te matigen. Iets onbeperkter spareribs
kauwen, is dat te veel gevraagd?
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Ontbijt
Een goed begin is het halve werk! Ontbijt is misschien wel een van de belangrijkste
maaltijden van de dag en geeft je de boost die je nodig hebt om energiek te beginnen. Je kunt natuurlijk ontbijten met een boterham of een kom yoghurt, maar probeer
jezelf ook eens te verwennen met iets anders! Deze ontbijtrecepten zijn stuk voor stuk
een feestje, geschikt om de avond van tevoren te maken en mee te nemen, of juist om
op zondagochtend uitgebreid van te genieten aan de ontbijttafel.

EETMOMENTEN

Ontbijt
Lunch
Snack
Diner
Feest

Hanne Clemens
Miss Havermout
Fulltime foodie & blogger
“Als mijn relatie tot vlees een Facebook status zou zijn, dan zou ik gaan voor ‘het is ingewikkeld’.
Zo’n vijf jaar geleden besloot ik minder vlees te gaan eten, vooral vanuit milieu-oogpunt. Sinds
een paar maanden ben ik helemaal gestopt met het eten van vlees. Toch geloof ik niet dat het
eten van vlees op zich verkeerd is. Toen mijn oma vroeger klein was, hadden ze thuis varkens in
de tuin lopen. Zo nu en dan werd er een varken geslacht op het erf en daar at het hele gezin van.
In mijn ogen is daar niets mis mee. Als de dieren die wij eten in een natuurlijke omgeving geleefd
hebben, goed behandeld zijn en met respect geslacht worden, vind ik dat een stukje vlees op zijn
tijd prima kan, maar met mate.” Meer weten over Hanne? Kijk op Misshavermout.com

Overnight oats met red love appel
VEGAN

Recept van Miss Havermout

Overnight oats zijn mijn go-to ontbijt als ik vroeg de deur uit
moet. Overnight oats maak je de avond van tevoren en laat je een
nacht in de koelkast staan. De volgende dag open je de koelkast
en neem je de overnight oats makkelijk mee voor onderweg!

INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN

6 el havermout
2 red love appels (of andere
zoete appels naar keuze)

1 el chiazaad
400 ml (plantaardige) melk
1 tl kaneel

BEREIDINGSWIJZE

Snijd de appels in kleine blokjes en houd eventueel wat blokjes
appel achter voor de garnering. Verplaats de blokjes appel naar
een steelpan en voeg een scheutje water toe. Verhit de pan op
laag vuur en stoof de appelblokjes 10 minuten. Prak de appel met
een vork tot moes en breng op smaak met kaneel. Verdeel de
moes over twee glazen potjes of bakjes. Meng in een kom de havermout samen met het chiazaad en de melk. Verdeel dit mengsel
over de twee glazen potjes of bakjes en plaats voor een nacht in
de koelkast. De volgende ochtend kun je meteen aanvallen of de
overnight oats garneren met de overgebleven blokjes.
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Ontbijtmuffins met
pindakaas en havermout
KINDVRIENDELIJK

Recept van Smulpaapje

Je ontbijt in de vorm van een muffin? Het kan! In deze ontbijtmuffins zit alles voor een lekkere start van de dag. Ook heerlijk
om mee te geven/nemen in de lunchtrommel.

INGREDIËNTEN VOOR 12 STUKS

2 handjes havermoutvlokken
200 g zelfrijzend bakmeel
50 g amandelmeel
½ tl bakpoeder
2 rijpe bananen

2 eieren
100 ml yoghurt
100 g pindakaas
3 el dadelsiroop
75 g bosbessen

BEREIDINGSWIJZE

Verwarm de oven voor op 180°C. Meng het zelfrijzend bakmeel
samen met het amandelmeel en bakpoeder in een kom en roer
alles goed door elkaar. Prak de bananen in een kom en voeg hier
de eieren, yoghurt, pindakaas en dadelsiroop aan toe. Voeg de
natte ingrediënten toe aan de kom met droge ingrediënten en
roer alles goed door. Eventueel kun je dit ook met behulp van een
keukenmachine doen. Voeg de bosbessen toe aan het beslag
en roer alles nog een keer goed door. Wanneer je gebruik maakt
van een siliconen bakvorm, giet je het beslag langzaam over de
12 holtes van de vorm. Gebruik je een andere vorm, vet dan de
bakvorm in of verdeel eerst 12 papieren muffinvormpjes over de
vorm voordat je het beslag erin giet. Bak de muffins 15-20 minuten in de oven tot ze goudbruin en gerezen zijn. Haal de bakvorm
uit de oven en laat de muffins afkoelen op een rooster. TIP Je
kunt de overgebleven muffins invriezen om later te gebruiken.
Haal dan het aantal gewenste muffins uit de vriezer, plaats deze
in een voorverwarmde oven op 150°C en warm de muffins in 5
minuten op.

Blueberry cheesecake
smoothiebowl
VEGAN

Kaneelbroodje havermout
VEGAN

BUDGET

Recept van De Hippe Vegetariër

Recept van Lisa goes Vegan

Zin in de smaak van blauwe bessencheesecake? Maar heb je
geen zin in een stuk taart? Yes, dan heb ik het perfecte recept
voor je: een blueberry cheesecake smoothiebowl.

Een kaneelbroodje als ontbijt, hoe lekker klinkt dat! Wij brengen
onze havermout graag op smaak met kaneel, pecannoten, lijnzaad en gemberpoeder. Dit lijkt op het warme kaneelbroodje van
de bakker, maar dan net iets voedzamer!

INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN

Susan Arentz

INGREDIËNTEN VOOR 1 SMOOTHIEBOWL

Smulpaapje
Kookboekauteur & moeder

120 g bevroren blauwe bessen
1 bevroren banaan
2 handjes rauwe cashewnoten,
15 minuten geweekt

Susan is oprichter van Smulpaapje.nl en kookboekauteur, maar ook moeder van dochter
Meike. “Ik ben voor Smulpaapje dagelijks bezig met goed eten voor kinderen, uit en thuis.
We hebben thuis geen vaste vleesvrije dagen, maar eten al jaren bewuster en daardoor
ook minder vlees. Na de vorige Nationale Week Zonder Vlees hebben we, op verzoek van
onze 8-jarige dochter, maandenlang 100% vegetarisch gegeten. Inmiddels eten we wel
weer vlees, maar ik kies ook steeds vaker weer bewust voor vegetarische gerechten.
Minder vlees eten is in vele opzichten een logische stap en ik vind het naar mijn lezers,
maar zeker ook naar mijn dochter een mooie uitdaging om te laten zien hoe lekker het is
om zonder vlees te koken. Op Smulpaapje (en thuis) maak ik dan ook al jaren recepten
zonder vlees, met als gevolg een mooie online collectie van vegetarische gerechten.”
Meer weten over Susan? Kijk op Smulpaapje.nl

50 ml plantaardige yoghurt
3 el havermoutvlokken
2 el granaatappelpitjes
2 el granola

90 g havermoutvlokken
750 ml (plantaardige) melk
100 g pecannoten, gehakt

2 el lijnzaad
2 tl kaneel
1 tl gemalen gemberpoeder

BEREIDINGSWIJZE
BEREIDINGSWIJZE

Houd wat blauwe bessen apart voor de garnering. Plaats de
bevroren blauwe bessen, banaan, plantaardige yoghurt en de
geweekte cashewnoten in de blender of keukenmachine. Voeg
de havermoutvlokken toe en blend tot een gladde smoothie.
Schenk de smoothie in een kom en garneer met de achtergehouden blauwe bessen, granola en granaatappelpitjes.

Plaats de melk in een steelpan en verhit deze op laag vuur. Voeg
de havermoutvlokken samen met lijnzaad, kaneel en gember toe
en roer alles goed door elkaar. Laat het geheel enkele minuten
pruttelen op laag vuur terwijl je het mengsel regelmatig doorroert. Garneer de havermoutpap met de pecannoten.
SERVEERTIP
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Shakshuka met tomaat,
paprika en avocado
VERRASSEND

Recept uit ‘Vegabijbel’

Shakshuka: eieren gegaard in een pittige saus. Volgens mij is
dit fantastische gerecht naar Nederland overgewaaid via onze
groenteheld Ottolenghi. Shakshuka is oorspronkelijk een
ontbijtgerecht. Net even anders dan anders!

INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN

½ ui, fijngesneden
1 teentje knoflook, geperst
1 el tomatenpuree
½ el komijnzaad, gemalen
½ tl paprikapoeder
½ tl cayennepeper

1 paprika, in reepjes
400 g tomaten, in blokjes
2 eieren
½ avocado, in plakjes
5 g peterselie, grof gehakt
olie of margarine

BEREIDINGSWIJZE

Verhit wat olie of margarine in een stoofpan en fruit de ui en
knoflook 3 minuten tot de ui glazig begint te worden. Voeg de
tomatenpuree, gemalen komijn, paprikapoeder en cayennepeper
toe. Roerbak 2 minuten. Voeg de reepjes paprika en tomatenblokjes toe, roer goed en laat 5 minuten op middelhoog vuur
sudderen. Maak 2 kuiltjes in de saus en breek hier de eieren in.
Laat nog 15 minuten zachtjes pruttelen totdat het eiwit gestold
is. Gaat het niet snel genoeg? Doe dan een deksel op je pan.
Verdeel de shakshuka over 2 borden, garneer met plakjes avo
cado en peterselie en serveer direct.

Snelle ontbijttips

NIEUW: Vegabijbel
Door Isabel Boerdam
Vegabijbel is dé inspiratiebron voor alle vega liefhebbers
met meer dan 150 vega(n) recepten en 496 pagina’s inspiratie. Het nieuwe kookboek van ‘hippe vegetariër’ Isabel
Boerdam. Kijk op pagina 78 voor een speciale aanbieding!

Heb je even geen zin of tijd om een ontbijtrecept te maken?
Dan helpen deze ontbijtproducten je uit de brand!

Becel Original
Becel Original is een 100% plantaardige spread
voor op brood. Heerlijk onder zowel hartig
als zoet broodbeleg. Becel Original (450g),
verkrijgbaar bij vrijwel alle supermarkten

Gemengde Notenpasta
Een gemengde notenpasta voor een dagje
zonder vlees op je brood! Een pasta zonder
toegevoegde suikers én een bron van eiwitten. BioToday Gemengde Notenpasta, €3.59,
verkrijgbaar bij vrijwel alle supermarkten

Ontbijtcrackers Meerzaden
Deze volkoren crackers zitten boordevol
vezels, dat maakt ze lekker voedzaam.
Bovendien zijn ze rijk bestrooid met zaden
en pitten, waardoor ze vol van smaak zijn.
Bolletje Ontbijtcrackers Meerzaden, €1.89,
verkrijgbaar bij vrijwel alle supermarkten

Super Granola Absolutely Nuts
Een vegan variant van super granola:
Absolutely Nuts, zonder geraffineerde
suikers, met gebruik van kokosbloesemnectar in plaats van honing en daarmee dus
vegan! Eat Natural Super Granola Absolutely
Nuts, €3.99, verkrijgbaar bij vrijwel alle
supermarkten en www.food2love.nl

Biodynamische Kaas Jong Belegen
Deze biodynamische kaas heeft een
vegetarisch stremsel en wordt geproduceerd door Bastiaansen in Noord-Brabant.
Odin Biodynamische Kaas Jong Belegen
(415 g), €6.54, verkrijgbaar in alle Odin
winkels en via de bezorgdienst
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Lunch
Nederlanders blijken verknocht aan hun broodje ham of worst tijdens de lunch.
Nederlandse mannen eten maar liefst 179 dagen per jaar vleeswaren op brood,
tegenover 65 dagen voor vrouwen, aldus het RIVM. Kaas is een snelle tweede,
maar er is nog zoveel meer mogelijk met de lunch! Maak een feestje van
je lunchpauze met één van deze recepten.
MEER
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Avocado-eiersalade
in avocadobowls
VERRASSEND

Recept van Fooddeco

Deze gezonde variant op eiersalade is lekker én makkelijk.
Hoewel de mayonaise ontbreekt, is deze eiersalade net zo vol,
romig en smeuïg als mét.

INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN

2 avocado’s
3 eieren, hardgekookt
½ limoen, het sap
chilivlokken naar smaak

zout en peper
optioneel: rozenblaadjes,
tuinkers, paprikapoeder,
gehakte bieslook

BEREIDINGSWIJZE

Pel de eieren en snijd deze doormidden. Houd het eiwit en eigeel
van elkaar gescheiden. Snijd 1 avocado doormidden en verwijder de pit. Schep het vruchtvlees eruit en prak het samen met
het eigeel in een kom fijn. Voeg het limoensap toe en breng op
smaak met chilivlokken, zout en peper. Snijd het eiwit in stukjes,
voeg dit toe aan het avocadomengsel en roer goed door. Snijd de
tweede avocado doormidden, verwijder de pit en schil. Snijd een
klein stukje van de onderkanten van de avocadohelften zodat ze
goed blijven staan. Vul de avocadobowls met de eiersalade en
bestrooi alles met één of meerdere toppings naar keuze.

Flatbread met hummus en gegrilde groenten
KINDVRIENDELIJK

Recept van Smulpaapje

Variee
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Colette Dike
Fooddeco
Influencer, kookboekauteur & dol op avocado

Een supersimpele, maar oh zo lekkere lunch. Zorg voor het
lekkerste verse brood, gril je groenten en klaar ben je!

FOTO: JET VAN GAAL

Ik eet al jaren weinig vlees – elke week weer wat minder. Wanneer ik vlees eet, is het van goede kwaliteit en heeft het de juiste achtergrond. Ik kook heel graag met veel groenten en experimenteer erop
los in de keuken. Ook zijn er veel (sterren)restaurants met een focus op groente en fruit, dat wil wat
zeggen! Mijn kids zijn dol op traditionele ragu alla bolognese – ik heb daar ook een vegan variant op!
Op deze manier eten wij zo nu en dan vlees. Maar alleen bewust, no waste en de focus blijft op groente,
fruit en een beetje vis. Die zijn naast gezonder, beter en (vind ik) in veel gevallen lekkerder én een stuk
fotogenieker. Daar werk ik graag mee!”Meer weten over Colette? Volg haar op @fooddeco.

INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN

½ bos bospeen, geschild
175 g groene asperges
½ plat brood
2 el hummus
2 el halfvolle yoghurt

2 tl Za’atar kruiden
zongedroogde tomaatjes
naar smaak
groene olijven naar smaak
feta naar smaak

BEREIDINGSWIJZE

Verhit een grillpan op heet vuur en wacht tot deze
goed heet is. Rooster de wortel en asperges tot ze gaar
zijn en mooie grillstrepen hebben. Snijd in de tussentijd
het brood door de helft. Besmeer de bovenkant van het
brood zonder deze open te snijden met een lepel hummus
en daarbovenop de yoghurt. Meng de hummus en yoghurt kort door elkaar op het stuk brood en verdeel hier
de gegrilde groenten over. Bestrooi met za’atar kruiden
en zongedroogde tomaatjes, groene olijven en feta
naar smaak.
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Sandwich met snelle
kikkererwtensalade
VEGAN

Recept van Lisa goes Vegan
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Lisa Stel
Lisa goes Vegan
Kookboekauteur
& vegan blogger

Misschien haal je je neus op bij het woord ‘kikkererwtensalade’.
Maar deze salade is echt de moeite waard en maak je in een handomdraai. Hij is fris, knapperig en perfect voor een goede lunch.
Wat je over hebt, kun je makkelijk door een andere salade doen.

INGREDIËNTEN VOOR 2 SANDWICHES

4 boterhammen
2 handjes ijsbergsla
1 rode ui, fijngesneden
3 radijsjes
1 augurk
7,5 g verse bieslook

320 g kikkererwten
2 el vegan mayonaise
1 tl dijonmosterd
cayennepeper naar smaak
zout en peper

BEREIDINGSWIJZE

Snijd de radijsjes en augurk in plakjes en knip of snijd de bieslook fijn. Laat de kikkererwten uitlekken en prak deze met een
vork fijn in een kom. Voeg de rode ui, verse bieslook, vegan mayonaise en mosterd toe. Breng de kikkererwtensalade op smaak
met cayennepeper, zout en peper. Beleg de boterhammen met
ijsbergsla, de kikkererwtensalade, plakjes augurk en radijs.TIP
Voeg wat stukjes norivel toe voor een zeewiersmaak. Wil je geen
mayo gebruiken? Gebruik dan tahin. Geen fan van augurken?
Kies dan voor kappertjes.

FOTO: SILVIA FALCOMER

Lisa Stel, bekend van het platform Lisa goes Vegan,
inspireert en informeert al jaren tienduizenden
mensen om vaker plantaardig te eten. Op een positieve en toegankelijke manier helpt ze particulieren
en bedrijven om vaker te kiezen voor gezonde en
duurzame voeding. Zelf ging Lisa van vleesliefhebber naar veganist: “Ik eet nu ongeveer 6 jaar
plantaardig. Als ik terugkijk, heb ik destijds de smaak
van vlees overschat en de smaak van plantaardige
gerechten onderschat. De plantaardige keuken
heeft zoveel te bieden, ik eet nu zelfs gevarieerder
en lekkerder dan voorheen. Ik ben gek op curry’s,
burgers en pasta’s. Koken zonder dierlijke producten
hoeft echt niet moeilijk te zijn. Mijn tip? Oefen met
een paar makkelijke gerechten. Dit is ideaal voor
momenten waarop je weinig tijd hebt, maar toch een
lekkere maaltijd op tafel wilt zetten zonder dat het
mislukt. Mijn makkelijke maaltijden zijn een stevige
chili sin carne, een stamppot of een Indiase curry
met bloemkool.” Meer weten over Lisa? Kijk op
Lisagoesvegan.com

Salade met wortelen, gember en sesam
BUDGET

Recept van De Hippe Vegetariër

Deze salade is goed voor je lijf en je portemonnee. Dat vegetarisch koken niet duur of moeilijk is, blijkt uit deze salade met
wortelen, gember en sesam afgemaakt met fetakaas en peter
selie. Wat een plaatje, al die kleuren!

INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN

500 g gekleurde wortelen
30 g verse gember, geraspt
1 rode ui, fijngesneden
2 teentjes knoflook, geperst
100 g fetakaas, in blokjes
2 el olijfolie

5 g verse peterselie, fijngehakt
¼ tl gemberpoeder
¼ tl knoflookpoeder
handje sesamzaadjes
zonnebloemolie
zout en peper

BEREIDINGSWIJZE

Schil de wortels, verwijder het groene steeltje en snijd deze
in de lengte doormidden. Verhit een wokpan op hoog vuur
en wacht tot deze goed heet is. Voeg zonnebloemolie toe
en roerbak de wortelen 6 minuten terwijl je deze regelmatig
omroert. Zet het vuur laag en voeg de gember, rode ui en
knoflook toe en roerbak nog 5 minuten.Meng in een kom de
peterselie met de olijfolie, gemberpoeder en knoflookpoeder
en breng op smaak met zout en peper. Zet de dressing apart
en rooster vervolgens de sesamzaadjes in een hete koekenpan tot deze bruin kleuren. Verdeel de wortelen over twee
borden, besprenkel met de dressing en garneer met sesamzaadjes en fetablokjes.
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Pompoenpannenkoekjes met
linzenhummus en pecannoten
VERRASSEND

Recept uit ‘Vegabijbel’

Goddelijke hartige pannenkoeken! Gemaakt met pompoen in
het beslag en gevuld met linzenhummus, geroosterde wortel,
spinazie, komkommer en pecannoten. Een fantastische lunch!

INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN

100 g flespompoen,
schoongemaakt en in blokjes
65 g bloem
1 ei
125 ml melk
75 g wortel,
geschild en in plakjes
100 g spinazie, grof gesneden
½ komkommer, in reepjes

25 g pecannoten, gehakt
100 g linzen, voorgekookt
2 el olijfolie
sap van ½ citroen
½ teentje knoflook
½ tl komijnzaad, gemalen
½ el tahin
zonnebloemolie
zout en peper
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Subway Vegan Supreme
De Vegan Supreme bestaat uit een soort
burger van kikkererwten met komijn, paprika,
peterselie en koriander, omhuld met quinoa
– op een broodsoort naar keuze. Subway
Vegan Supreme, verkrijgbaar in alle Subway
Restaurants in Nederland

Your Organic Nature Linzen Wafels

BIO

De linzen wafels zijn gemaakt van alleen
biologische linzen. Ze zijn glutenvrij, ongezouten, eiwit- én vezelrijk en licht verteerbaar. Kortom: een verantwoord en smaakvol
tussendoortje voor elk moment van de dag!
Your Organic Nature Linzen Wafels, €2.79,
verkrijgbaar bij Ekoplaza

JOYN® Trostomaten
De JOYN® trostomaten van Looye Kwekers zijn
mooi om te zien, maar vooral vol van smaak!
Heerlijk voor in de keuken. Gecombineerd met
soepen, salades, pasta’s en pizza's worden ze
nóg lekkerder! JOYN® Trostomaten, verkrijgbaar
bij de groentespecialist en Albert Heijn.

Falafel & Hoemoes
BEREIDINGSWIJZE

Verwarm de oven voor tot 200 °C. Rooster de wortel op een met
bakpapier beklede bakplaat in 20 minuten gaar. Doe voor de
hummus de linzen samen met de olijfolie, citroensap, knoflook,
komijnzaad en tahin in een keukenmachine en maal tot een gladde
massa. Proef en breng op smaak met zout en peper. Breng een
kookpan met ruim water aan de kook. Voeg de pompoenblokjes toe
en kook in 8 minuten gaar. Giet het water af en laat de pompoen
uitlekken. Doe de pompoenblokjes in de keukenmachine en blend
tot een gladde puree. Voeg beetje bij beetje de bloem toe, doe er
de eieren door en schenk de melk erbij. Breng op smaak met zout
en peper en blend tot een glad beslag. Verhit boter of margarine
in een koekenpan tot de pan echt goed heet is. Giet een vierde
van het beslag in de koekenpan zodat er een dunne pannenkoek
ontstaat. Bak zo vier pannenkoeken aan beide zijden goudbruin.
Verdeel de pompoenpannenkoeken over de borden en bestrijk met
linzenhummus. Garneer met de wortel, spinazie, komkommer en
pecannoten. Rol de pannenkoeken op en serveer warm.

Makkelijke lunchtips
Liever een gemakkelijke lunch? Kant-en-klaar of binnen 1 minuut op tafel? Dan bieden deze lunchoplossingen een uitkomst.

Versbereide balletjes gemaakt van kikker
erwten, spinazie, verse knoflook, ui en kruiden.
De ideale vleesvervanger. Heerlijk om te
combineren met onze hoemoes! Maza Falafel
€2.39, Hoemoes €1.89, verkrijgbaar bij vrijwel
alle supermarkten.

Eat Me Eetrijpe Avocado
De perfect eetrijpe avocado met een heerlijke
nootachtige smaak. Een veelzijdige vrucht,
perfect als broodbeleg, in een salade of een
pasta. Natures Pride Eat Me Eetrijpe Avocado,
verkrijgbaar bij vrijwel alle supermarkten

Burrolio Plantaardige Boter
Het vegan alternatief voor boter. Zuiver
plantaardige mix van olijfolie en cacaoboter.
Heerlijk op brood, maar ook perfect om mee
of in te bakken. Burrolio Plantaardige Boter,
verkrijgbaar bij Natuurwinkel

Quorn Vegan Ham Free Slices
Ontdek de vegan en glutenvrije Quorn Ham
Free Slices – heerlijk en een goede bron van
proteïne. Een gezonde sandwich geschikt
voor iedere lunchtrommel! Quorn Vegan Ham
Free Slices, €2.35, verkrijgbaar bij Albert Heijn

Verse kant-en-klare soepen
Deze versbereide kant-en-klare vega(n)
soepen zitten boordevol verse groenten en
bevatten geen conserveermiddelen of andere kunstmatige toevoegingen. Henri Soepen
(500 ml), €2.75, verkrijgbaar bij PicNic, Plus,
Boon, Stockon, Crisp & Willem en Drees

Maaltijdsalade Geitenkaas
Rijke vegetarische maaltijdsalade met zachte
geitenkaas, walnootstukjes en honing-tijmdressing. Lekker als lunch of avondmaaltijd!
Maaltijdsalade Geitenkaas, €5.13,
verkrijgbaar bij Albert Heijn
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Snack
Hoe overleef je je middagdip? Met deze zoete en hartige snacks komt dat
helemaal goed, of je ze nu zelf maakt of kiest voor een van de on the go-opties.

Bramen & blauwebessentartelettes
VEGAN

Recept van Oh My Pie

Een koninklijke parade van een vijftal tartelettes, daar spring ik
spontaan mijn bed voor uit! Deze taartjes zijn voedzaam, fris en niet
te zwaar. Lekker als ontbijt, tussendoor of eigenlijk op ieder moment.

INGREDIËNTEN VOOR 5 TARTELETTES

7 medjoul dadels
130 g hazelnootmeel
1 el kokosrasp
1 el rauwe cacao
30 g kokosolie
+ extra om in te vetten

1 snufje zeezout
voor de vulling
30 g blauwe bessen
30 g bramen
1 ½ el arrowrootpoeder
200 g kokosyoghurt

BEREIDINGSWIJZE

Vet de tartelettevormpjes in met wat kokosolie. Ontpit de medjoul dadels en doe de ingrediënten voor de tartelettes in een
mengkom. Kneed de ingrediënten tot een soepel deeg. Bekleed
de tartelettevormpjes met het deeg en plaats deze vervolgens in
de koelkast.Houd wat bramen en blauwe bessen achter de hand
voor de garnering. Doe de rest in een keukenmachine en maal
tot moes. Los in een steelpan het arrowrootpoeder op in enkele
eetlepels water. Verhit de steelpan en breng het mengsel aan
de kook terwijl je blijft roeren. Voeg het bramen-blauwebessenmengsel toe aan de steelpan en roer alles goed door. Haal het
pannetje van het vuur en roer het bramen-blauwebessenmengsel door de kokosyoghurt. Laat het mengsel iets afkoelen en
verdeel het paarse mengsel over de tartelettevormpjes. Plaats
deze 30 minuten in de koelkast zodat de vulling kan opstijven.
Decoreer de taartjes met achtergehouden bramen, bessen en
kokosrasp. TIP Je kunt ook ander notenmeel gebruiken.

BEREIDINGSWIJZE

Mac & cheese bitterballen
KINDVRIENDELIJK

Recept van Smulpaapje

Bitterballen 2.0. Het is even een beetje werk, maar je weet
niet wat je proeft als ze eenmaal klaar zijn. Deze mogen op je
borrelhapjesbucketlist!

Marike Bol
Oh My Pie
Glutenvrije blogger & kookboekauteur

INGREDIËNTEN VOOR 25 STUKS

Nadat bij Marieke de diagnose coeliakie was vastgesteld, begon haar zoektocht naar een nieuwe
way of life. Dit leidde tot haar platform Oh My Pie. Wat begon als een website vol glutenvrije recepten en tips, is inmiddels uitgegroeid tot een kookboek vol recepten vrij van gluten, lactose en
geraffineerde suikers. “De recepten die ik deel, zijn plantaardig te maken. Dat vind ik belangrijk,
om zo een steentje bij te dragen aan het dierenwelzijn, milieu en gezondheid.

150 g meergranen macaroni
250 ml halfvolle melk
30 g belegen kaas
100 g Comté, geraspt
50 g Parmezaanse kaas, geraspt
1 el boter

1 teentje knoflook, geperst
100 g bloem + 1,5 el bloem
100 g Panko
3 eieren, losgeklopt
½ tl mosterdpoeder
zwarte peper

Kook de macaroni 2 minuten korter dan staat aangegeven op de
verpakking. Giet af en laat uitlekken. Smelt ondertussen boter in
een pan. Voeg hier de mosterdpoeder en knoflook aan toe en bak
een minuut mee. Voeg anderhalve eetlepel bloem toe en laat een
minuut mee garen. Voeg langzaam de melk toe terwijl je constant blijft roeren met een garde. Zet het vuur lager zodra er een
saus ontstaat en laat 5 minuten pruttelen. Voeg de kaas toe aan
de pan en roer goed tot alle kaas gesmolten is. Voeg de macaroni
toe en roer alles goed door elkaar. Schep het mengsel in een
grote ovenschaal en spreid goed uit zodat het kan afkoelen. Leg
een vel huishoudfolie over het macaroni-kaasmengsel en plaats
de ovenschaal in de koelkast tot alles goed afgekoeld is. Schep
de afgekoelde macaroni in hoopjes van 30 gram per stuk en rol
deze hoopjes tot balletjes. Haal de balletjes een voor een door
de bloem en vervolgens door de panko. Herhaal dit met alle balletjes. Haal de balletjes vervolgens een voor een door het opgeklopte ei en vervolgens nogmaals door de panko. Verhit een pan
met stevige bodem op het vuur met een liter zonnebloemolie en
laat deze goed heet worden of zet de frituurpan aan. Frituur de
balletjes 2-3 minuten tot ze mooi goudbruin zijn. Laat uitlekken
op keukenpapier en serveer met je favoriete saus.
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Glutenvrije broodmuffins
BUDGET

Recept van De Hippe Vegetariër

SNACK

Gekaramelliseerde
uientaartjes met walnoten
VEGAN

Zelf brood maken moeilijk en duur? Helemaal niet! Wij doken de
keuken in en maakten deze glutenvrije broodmuffins, die makkelijk zijn om mee te nemen. Snack je liever binnenshuis? Dan
maak je geen muffins, maar een brood. Makkelijk zat!

Recept van Lisa goes Vegan

Ik ben gek op gekaramelliseerde uien. Ze worden zacht en
krijgen een volle zoete smaak die geweldig past bij tijm en walnoten. Meestal heb ik een flinke bak klaarstaan in mijn koelkast,
omdat deze zoete ui een echte smaakmaker is bij bijna alles.

INGREDIËNTEN VOOR 12 MUFFINS

100 g havermoutvlokken,
gemalen
150 g boekweitmeel
200 g rozijnen
20 g zonnebloempitten
20 g pompoenpitten
3 el lijnzaad

1 tl bakpoeder
1 el edelgistvlokken
1 el kaneel
200 ml kwark
100 ml water
3 eieren
zout en peper

INGREDIËNTEN VOOR 5 TAARTJES

10 plakjes vegan bladerdeeg
6 rode uien
2 knoflookteentjes, geperst
3 takjes rozemarijn,
alleen de blaadjes

1 bosje verse tijm,
alleen de blaadjes
1 handje walnoten,
verkruimeld
olijfolie

BEREIDINGSWIJZE

BEREIDINGSWIJZE

Verwarm de oven voor op 170°C. Wel de rozijnen 5 minuten in
warm water en giet af. Meng de gemalen havervlokken, boekweitmeel, gewelde rozijnen, zonnebloempitten, pompoenpitten, lijnzaad, bakpoeder, edelgistvlokken en kaneel in een kom.
Plaats de kwark, het water en de eieren in een andere kom en
roer alles door elkaar. Giet langzaam, terwijl je blijft roeren met
een lepel, het kwark-eimengsel in de kom met droge ingrediënten. Vet een muffinvorm in en verdeel het deeg over 12 vormpjes.
Let erop dat de rozijnen er niet bovenuit steken, dan branden ze
aan. Strooi eventueel nog wat havermout op de bovenkant en
bak de broodmuffins in 20-30 minuten goudbruin. TIP Je kunt ook
een brood bakken in plaats van muffins. Giet dan het deeg in een
cakevorm en bak het brood 50 minuten in de oven.

Verwijder de schil en snijd de uien in grove stukken. Verhit
olie in een koekenpan en bak de ui en knoflook samen met de
rozemarijn 10 minuten op laag vuur, zodat deze karamelliseren.
Haal de pan van het vuur en zet apart. Verwarm de oven voor op
180°C. Heb je een grillstand? Zet die dan ook aan. Haal het pakje
bladerdeeg uit de vriezer en laat de plakjes ontdooien op een
bakpapiertje. Snijd bij 5 plakjes bladerdeeg een klein vierkantje uit
het midden. Leg de bladerdeeg plakjes waar je het midden uit
hebt gesneden een voor een op een nog onaangeraakt plakje
bladerdeeg. Vul het binnenste gedeelte van de fotolijstjes met
het uienmengsel en besmeer de randen met olijfolie. Plaats de
uientaartjes in de oven en bak deze in 10 minuten goudbruin.
Garneer met olijfolie, verse tijm en verkruimelde walnoten.
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Zoete aardappelkoekjes met rode chilipeper
VEGAN

VERRASSEND

Recept uit ‘Vegabijbel’

Deze variant lijkt erg op röstikoekjes, maar dan anders.
Gemaakt van zoete aardappel met pittige rode peper en boerenkool. Verrassend lekker! Eet deze koekjes voor de lunch als
een sandwich met rauwkost en een eitje ertussen, snack ze
tussendoor of gebruik ze als bijgerecht bij de avondmaaltijd.

INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN

100 g zoete aardappel, geschild
en geraspt
1 el bloem
½ rode peper, zaadlijsten
verwijderd en fijngesneden

1 ei
1 rode ui, fijngesneden
25 g boerenkool
zonnebloemolie
zout en peper

BEREIDINGSWIJZE

Meng de zoete aardappelrasp en bloem in een kom. Klop
in een kom het ei op samen met de rode peper, rode ui en
boerenkool. Voeg vervolgens de zoete aardappel toe, breng
op smaak met zout en peper en hussel goed. Verhit wat
olie in een koekenpan op middelhoog vuur. Verdeel het
zoete-aardappelmengsel in 6 balletjes die je met je handen
platdrukt tot schijfjes. Bak de schijfjes een voor een in 3 minuten gaar. Draai om en bak nog 2 minuten tot de schijfjes
aan beide kanten goudbruin zijn. Laat afkoelen op een
keukenpapiertje terwijl je de laatste koekjes bakt.
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Handige snacktips
Onderweg in de auto of de trein? Te laat voor je afspraak en toch trek?
Deze snacks zijn ideaal voor on-the-go.

2
1

4

3

1. Honingtomaten®

3. Snackgroente Van Eigen Bodem

Deze Honingtomaten® van Looye Kwekers zijn zoet als honing.
Heerlijk als snack, borrelhapje of tussendoortje. Honingtomaten®,
verkrijgbaar bij de groentespecialist en Albert Heijn

De snackgroenten Van Eigen Bodem zijn heerlijke gezonde snacks
voor elk moment van de dag. Denk bijvoorbeeld aan snackpaprika’s, snacktomaatjes of snackkomkommertjes. Heerlijk uit het
vuistje of met een dip bij de borrel. Royal Zon, Snackgroenten
VanEigenBodem.nl zijn volop te vinden in het versschap.

2. Protein Balls Peanut Butter
Een super lekkere en handige on-the-go eiwitsnack op basis van
dadels die verkrijgbaar is in 8 unieke smaken op basis van 3
verschillende eiwitbronnen (whey, vegan en ei-eiwit). Alle varianten zijn glutenvrij, vrij van geraffineerde suikers en vegetarisch.
Protein Balls Peanut Butter, €1.85, verkrijgbaar bij Albert Heijn,
Albert Heijn To Go, Spar University en www.food2love.nl

4. Vegetarische Broodsnacks
Alle Vegetarische Broodsnacks, waaronder het Beemster
Kaasbroodje, de Vegetarische Minipizza en het Vegetarisch
Saucijzenbroodje zijn van 7 t/m 20 maart verkrijgbaar voor
maar €1,- bij SPAR City en Express.
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Diner
Naast vlees op brood is voor veel mensen het diner de grootste uitdaging.
Niet langer! Met de vijf recepten op de volgende pagina’s én alle wereldkeuken
recepten op pagina 62 wordt jouw avondmaaltijd deze week een makkie. Of je
nu voor jezelf kookt, voor je partner, voor vrienden of voor een groot gezin.
Kook ze allemaal, kies je favoriet en eet die voortaan elke week!

Champignons ‘bourguignon’-stijl
VERRASSEND

Recept van tofchef Peter Lute

Deze vleesklassieker kun in je in meerdere varianten maken dan
alleen de bekende versie met rundvlees. Dit is een basisgerecht
dat je kunt combineren met rijst, aardappelgerechten of pasta.

INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN

375 g kastanjechampignons
50 ml olijfolie
1 takje tijm
1 teentje knoflook
100 g witte uienringen
150 ml rode wijn

2,5 g paprikapoeder of pimentón
(gerookt paprikapoeder)
50 ml room
1 gepelde tomaat
50 g bleekselderij
zout en peper

BEREIDINGSWIJZE

Doe de olijfolie in de gietijzeren pan, bak hier de tijm even in aan
en haal het takje er weer uit. Snijd de knoflook fijn en bak kort
zonder dat hij kleur krijgt. Voeg het paprikapoeder toe en bak de
uienringen een paar minuten. Voeg de hele kastanjechampignons toe en bak deze stevig door. Blus het af met de rode wijn en
voeg de room en gepelde tomaten toe. Kook het geheel door tot de
saus wat steviger wordt door het verdampen van het vocht. Snijd
de bleekselderij fijn en voeg vlak voor het serveren toe. Breng op
smaak met zout en peper. Serveer het bourgondisch met de pan
op tafel of in een soepkom.

Peter Lute
Topchef
Bekend van MasterChef en
eigenaar van o.a. restaurant
De Kruidfabriek en ARC

“Ik eet 50/50 vlees en vegetarisch. Als ik vlees eet,
eet ik kleine hoeveelheden, van goede kwaliteit en
duurzaam. Voor mij betekent minder vlees eten het
hebben van een betere balans in mijn voeding. Als
je minder vlees eet, kun je makkelijker investeren in
goede duurzame kwaliteit van het vlees dat je wel
eet. Dan krijg je minder rotzooi in je lijf.”
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Gevulde paprika’s met
mediterraanse couscous
BUDGET

Recept van De Hippe Vegetariër

De gevulde paprika. Het is een all-time favourite op het
blog. Het populairste recept ooit. Als ik heel eerlijk ben:
ik snap het niet echt. Als je het mij vraagt, zijn er nog véél
leukere vegetarische recepten. Maar de meeste stemmen
gelden, dus hierbij een gevulde paprika. Vooruit, hij ziet er
wel vrolijk uit!

2
INGREDIËNTEN
paprika’s
VOOR 2 PERSONEN
100 g couscous
1 ui, in ringen
2 el zwarte olijven, in ringen
4 zongedroogde tomaatjes,
fijngesneden

160 g kikkererwten,
uitgelekt
100 g feta, verkruimeld
½ citroen, de rasp
zonnebloemolie
zout en peper

Portobello caprese van de BBQ
VERRASSEND

Recept van Smulpaapje

Op de barbecue kan meer dan alleen vlees. Goed gevulde
paddenstoelen bijvoorbeeld! Vol en rijk van smaak. De portobello’s zijn overigens ook prima in de oven te bereiden op minder
zonnige dagen!

INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN

BEREIDINGSWIJZE

2 portobello’s
65 g mozzarella, in plakjes
7,5 g verse basilicum,
alleen de blaadjes

Verwarm de oven voor tot 200 °C. Snijd het hoedje van de
paprika’s en verwijder de zaadlijsten zonder de paprika doormidden te snijden. Verdeel de paprika’s over een met bakpapier
beklede bakplaat, bestrijk met olie en rooster 30 minuten. Bereid
de couscous volgens de aanwijzingen op de verpakking. Roer
de couscous los met een vork zodat hij mooi rul blijft. Verhit
zonnebloemolie in een pan en laat de ui 10 minuten bakken op
laag vuur totdat deze begint te karamelliseren. Voeg de gekaramelliseerde ui samen met de pijnboompitten, citroenrasp, zwarte
olijven, zongedroogde tomaatjes, kikkererwten en verkruimelde
feta toe aan de couscous en roer het geheel goed door elkaar.
Breng op smaak met zout en peper en vul de paprika’s met het
couscousmengsel. Haal de paprika’s uit de oven, laat de oven
aanstaan en vul de paprika’s met het paprika-couscousmengsel. Zet de paprika’s nog 3 minuten in de oven. Haal uit de oven,
verdeel over de borden en serveer.

Dep de portobello’s droog en verwijder het steeltje en de sporen
zodat je een mooi kommetje overhoudt dat je kunt vullen. Kwast de
binnenkant van de portobello’s in met basilicumolie, herhaal dit met
de buitenkant. Vul de portobello’s met mozzarellaplakjes, gehalveerde cherrytomaten en verse basilicum. Breng op smaak met zout
en peper en verdeel over een ovenschaal. Plaats de ovenschaal in
het midden van de barbecue en laat deze 8 minuten zo staan tot de
paddenstoel gaar is en de kaas gesmolten is. Haal de ovenschaal
van de barbecue en garneer met basilicumolie en eventueel met
extra verse basilicum. TIP Is het geen BBQ weer? Je kunt dit gerecht
ook in de oven maken. Verwarm de oven op 200°C en bak de portobello’s 8-10 minuten in de oven op de hetelucht stand.

8 cherrytomaten,
gehalveerd
basilicumolie
zout en peper

BEREIDINGSWIJZE
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Kokosrijst
met zoete aardappel en broccoli
VEGAN

Stamppot met boerenkool
en gerookte amandelen
VEGAN

Recept van Lisa goes Vegan

Ik blijf een ouderwetse stamppot echt heerlijk vinden. Door
zoete aardappel te gebruiken, is deze stamppot net dat beetje anders dan je standaardstamppot. Zonder bacon, maar met
gerookte amandelen als finishing touch.

VERRASSEND

Recept uit ‘Vegabijbel’

Rijst gekookt in kokosmelk. Het is goddelijk. De rijst verandert
daardoor in een soort tropische rijstepap. Gecombineerd met
de zoete aardappel, broccoli en gekaramelliseerde hazelnoten
is het een waar feest op je bord.

INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN

300 g zoete aardappel, geschild
en in blokjes
50 g hazelnoten
1 el agavesiroop
200 ml kokosmelk
200 ml water

150 g basmatirijst
250 g broccoli
100 g doperwten
5 g peterselie, gehakt
zonnebloemolie
zout en peper

BEREIDINGSWIJZE
INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN

3 zoete aardappelen
300 g boerenkool, gesneden
2 el azijn
2 el plantaardige melk

1 tl nootmuskaat
1 tl knoflookpoeder
100 g gerookte amandelen
4 tl dijonmosterd

BEREIDINGSWIJZE

Schil en snijd de zoete aardappels en plaats deze samen met de
boerenkool in een kookpan. Vul de pan met kokend water tot de
aardappelblokjes net onder water staan en voeg de azijn toe. Zet
de pan op het vuur en kook de aardappelen en boerenkool in 15
minuten gaar.Giet het water van de stamppot en voeg de plantaardige melk toe. Stamp het geheel met een aardappelstamper
tot een smeuïge stamppot. Voeg de nootmuskaat en knoflookpoeder toe en breng op smaak met zout en peper. Verdeel de
stamppot over de borden en garneer met gerookte amandelen
en mosterd.

Verwarm de oven voor tot 200 °C. Verdeel de zoete-aardappelblokjes over een met bakpapier beklede bakplaat, besprenkel
met olie en breng op smaak met zout en peper. Rooster de zoete
aardappel 15 minuten in de oven. Meng in een kom de hazel
noten met de agavesiroop en verdeel de hazelnoten over de
bakplaat met zoete aardappel. Rooster nog 5 minuten roosteren
in de oven tot de hazelnoten gekaramelliseerd zijn. Haal uit de
oven en laat afkoelen. Doe de kokosmelk en het water in een
steelpan en breng aan de kook. Voeg al roerend de rijst toe.
Breng op smaak met een snufje zout. Laat de rijst 10 minuten
op laag vuur koken. Zet het vuur uit en laat het deksel op de pan,
dan kan de rijst het vocht goed opnemen en stoomt het nog
even na. Snijd de broccoli in roosjes en de stronk in plakjes, in
hetzelfde formaat als de zoete aardappel. Kook de broccoli in
een kookpan met kokend water in 5 minuten gaar. Voeg in de
laatste minuut de doperwten toe en laat meekoken. Giet af en
laat goed uitlekken. Verdeel de rijst over de borden en verdeel
hier de zoete aardappel, broccoli en doperwten over. Garneer
met peterselie en hazelnoten.

50

DINER

FEEST

51

Feest
Een borrel zonder vlees niet gezellig? Zeker wel!

Zoete aardappeltoast
met toppings
Zoete-aardappeltoast is echt een uitvinding. Toen
ik het voor het eerst zag dacht ik: Huh? Zoete aardappel op toast? Nee, dat is het dus niet. De plakken
zoete aardappel zijn de toast en die beleg je met de
lekkerste toppings. Een heerlijke lunch of creatief
borrelgerechtje!

Gemaksmaaltijden
Met deze handige ingrediënten, supersnelle maaltijd
oplossingen en kant-en-klare gerechten is jouw week
zonder vlees volledig stressvrij. Zorgeloos aan tafel!

Gegrilde Paprika

Ovenschotel Prei-Kerrie

De verse gele en rode paprika van
Bonduelle worden direct na de oogst
gegrild en ingevroren. Zo behouden ze de
pure smaak en lekkere bite. Heerlijk in warme en koude gerechten. Klaar in 5 minuten!
Bonduelle Gegrilde Paprika, €2.55, verkrijgbaar in het vriesschap bij vrijwel alle
supermarkten

Zet vanavond eens een heerlijk vegetarische prei-kerrie ovenschotel met courgette
en kikkererwten op tafel! Maggi Ovenschotel
Prei-Kerrie, €1.20, verkrijgbaar bij vrijwel alle
supermarkten

Groente Idee Italiaans
Een heerlijke mix van groenten, zoals paprika, wortel en courgette. Op smaak gebracht
met basilicum en oregano en perfect als
basis voor een vegetarische maaltijd. Je
dagelijkse portie groenten, zo op tafel!
Iglo Groente Idee Italiaans, €2.59, verkrijgbaar in het vriesschap bij vrijwel alle
supermarkten

200 g zoete aardappel,
in plakken van 0,5 cm
zonnebloemolie
zout en peper

Sous-Vide Zoete Aardappel
Deze gemaksvariant van FRSH Matters
is vacuüm (sous-vide) gegaard. Hierdoor
blijft de smaak, structuur, kleur en vitaminen optimaal behouden. En je bent
snel klaar. Haal uit de verpakking en gril
of bak deze Sous-Vide Zoete Aardappel.
Smeding groenten en fruit, Sous-Vide Zoete
Aardappel, verkrijgbaar bij Marqt en Sligro
op de AGF-afdeling van Smeding

Ovengroente Zoete Aardappel,
Rode Paprika, Broccoli

Een gezonde basis voor een snel en lekker
gerecht met kidneybonen, groenten, kruiden en saus. Lekker met wraps of taco’s.
HAK Kidneybonen Chili Schotel, €2.79, verkrijgbaar bij vrijwel alle supermarkten

Verrassende grofgesneden groentecombinatie voor een complete maaltijd met lekker
veel groenten. Beetje olijfolie toevoegen en
de oven doet de rest! Ovengroente Zoete
Aardappel, Rode Paprika, Broccoli (600 g),
€3.39, verkrijgbaar bij Albert Heijn

Wereldgerecht Vegetarische Lasagne

De Veggiebox van HelloFresh

Deze Vegetarische Lasagne zit VOL met natuurlijk ingrediënten, zonder toegevoegde smaakversterkers, kleurstoffen of conserveringsmiddelen. Het bevat pure kruiden, smakelijke
specerijen en zorgvuldig gedroogde groenten. En dat smaakt! Knorr Natuurlijk Lekker!
Wereldgerecht Vegetarische Lasagne, vanaf
€ 2.92, verkrijgbaar bij vrijwel alle supermarkten

Op zoek naar nog meer veggie-inspiratie?
Met de Veggiebox kies je elke week 3 of 4
verrassende recepten. Je ontvangt een box
vol verse ingrediënten
en kookt eenvoudig de
lekkerste maaltijden
boordevol groenten,
zonder vlees of vis.

Kidneybonen Chili Schotel

INGREDIËNTEN VOOR
2 PERSONEN

Voor de avocadotopping
(Voor 1 toast)
½ avocado, in plakjes
½ tl chilivlokken
1 radijs, in plakjes
1 el kiemen

Voor de frisse topping
(Voor 1 toast)
2 el hüttenkäse
1 el munt, fijngesneden
2 el blauwe bessen
½ tl kaneel
Voor de hartige topping
(Voor 1 toast)
2 el hummus
1 ei, gekookt
2 cherrytomaten

BEREIDINGSWIJZE

Verdeel de zoete aardappel over een met bakpapier
beklede bakplaat, besprenkel met olie en breng op
smaak met zout en peper. Bak de zoete aardappel in
15 minuten gaar. Haal uit de oven, laat volledig afkoelen
en beleg met je favoriete topping. Avocadotopping: verdeel de plakjes avocado over de zoete-aardappeltoast.
Breng op smaak met zout en peper en garneer met
chilivlokken. Verdeel de plakjes radijs en kiemen over
de avocado.Frisse topping: bestrijk de zoete-aardappeltoast met hüttenkäse en garneer met munt. Verdeel
de blauwe bessen erover en breng op smaak met
kaneel. Hartige topping: bestrijk de zoete-aardappeltoast met hummus. Snijd het ei in plakjes en verdeel
over de hummus. Halveer de cherrytomaten en verdeel
over de toast.
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Plaattaart met walnotenpesto en aardpeer
Plaattaart. De naam zegt het al, het zijn altijd ‘plaatjes’. Heerlijk
zo’n schilderij van groente! In dit recept gebruikte ik aardpeer, ook
wel bekend als jeruzalemartisjok. Helaas voor veel mensen een
onbekende Nederlandse groente, maar daar kan met dit recept
wat verandering in komen.

Verse Vietnamese springrolls

Verse springrolls. Een genot voor het oog! Ik kan deze springrolls
eten als lunch, tussendoor, bij de borrel en als bijgerecht. Maakt
me niet uit, ze smaken altijd goed.

INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN

4 vellen bladerdeeg
100 g aardpeer, in partjes
1 rode ui, in partjes
125 g paddenstoelen
2 g tijmblaadjes
3 g rozemarijnblaadjes
zonnebloemolie
zout en peper

voor de walnotenpesto
15 g walnoten
50 g rucola
1 tl citroensap
20 ml extra vergine olijfolie
2 el Parmezaanse kaas,
geraspt

Kentucky fried
cauliflower
Recept van Philips Chef

INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN

2 rijstvellen
75 g wortels,
in lange dunne reepjes
½ mango,
in lange dunne reepjes

Kijk op
philips.nl/chef
voor meer
Airfryer
inspiratie!

VEGAN

¼ komkommer,
in lange dunne reepjes
25 g rodekool, fijngesneden
25 g taugé
3 g koriander, fijngesneden

BEREIDINGSWIJZE

Week de rijstvellen een voor een in warm water. Let op dat het
water niet kookt. Haal de vellen na 1 minuut uit het water zodra
het rijstvel zacht is geworden en laat goed uitlekken op een
theedoek. Leg de vellen op een bord. Leg op elk rijstvel aan de
zijkant de helft van de wortels, mango, komkommer, rodekool,
taugé en koriander. Zorg dat alles mooi verdeeld is en dat er voldoende ruimte rondom over is. Vouw vervolgens de zijkanten van
de rijstvellen naar binnen en rol ze op tot een mooi rolletje.
Deze recepten zijn afkomstig uit: De Vegabijbel

BEREIDINGSWIJZE

Verwarm de oven voor tot 200 C. Bekleed een bakplaat met
bakpapier en leg de vellen bladerdeeg zo neer dat ze elkaar
net overlappen. Maak van de vier vellen één geheel. Vouw de
randen 1 centimeter naar binnen, als een schilderijlijst. Prik met
een vork gaatjes in de bodem, bak 5 minuten in de oven en laat
afkoelen. Meng de aardpeerpartjes in een kom met de rode
ui, een scheutje olie, peper en zout. Verdeel de groente over
bakplaat en rooster 20 minuten in de oven. Haal eruit en laat 10
minuten afkoelen. Plaats de walnoten met rucola, citroensap en
rasp in een keukenmachine en blend. Voeg beetje bij beetje de
olijfolie en de Parmezaanse kaas toe en blend tot een perfecte
pestostructuur. Spreid de aardpeer uit over het bladerdeeg.
Verdeel ook de paddenstoelen, tijm en rozemarijn erover.
Bak de plaattaart 20 minuten in de oven tot het bladerdeeg
goudbruin is. Haal de plaattaart uit de oven en garneer met de
rucola-walnotenpesto.

Deze unieke, vegetarische variant op de
kipnuggets kan makkelijk bereid worden
met bloemkool door middel van de Airfryer
of oven. Maak het bijvoorbeeld als voorgerecht of snack!

INGREDIËNTEN VOOR 3 PORTIES

1/2 bloemkool, in roosjes
100 g cornflakes
100 g bloem
5 g knoflookpoeder
5 g paprikapoeder
100 ml water
zout en peper

BEREIDINGSWIJZE

Verwijder de groene bladeren van de
bloemkool en snijd het witte gedeelte in
roosjes. Meng in een kom de helft van de
bloem in een kom met water tot er een
papje ontstaat dat de structuur heeft van
yoghurt. Doe de overige bloem in een
aparte kom. Maal de cornflakes samen met
het paprikapoeder, knoflookpoeder in de
keukenmachine. Breng op smaak met zout
en peper en maal tot middelfijne stukjes.
Verwarm de Airfryer of oven voor op 180°C.
Maak vervolgens de bloemkoolroosjes nat
en haal ze een voor een door de bloem,
haal ze vervolgens door het bloempapje
en tot slot door de gemalen cornflakes.
Herhaal deze stap tot alle bloemkoolroosjes een krokante korst hebben. Verdeel
de roosjes over het mandje van de Airfryer
of verdeel deze over een met bakpapier
beklede bakplaat. Bak de bloemkoolroosjes
20 minuten in de Airfryer of oven. Haal de
bloemkoolroosjes uit de oven en serveer
met je favoriete dipsaus.

Airfryer = meer dan frituur
Veel mensen denken bij de Airfryer
aan gezonder frituren en dat klopt
natuurlijk, maar de Airfryer kan
nog veel meer. Wist je dat je in de
Airfryer ook kunt bakken, braden en
grillen? Hij is binnen no time voorverwarmd en vervolgens bak je
er ook gewoon je broodjes in af
of maak je culinaire kunstwerkjes. Van geroosterde groenten tot
plaattaart, focaccia, rösti en zelfs
meringue. Ideaal!
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Borrelplank zonder vlees
Zou je niet denken hè?
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3
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1. Vegetarische Haute Cuisine Bitterballen
Vegetarische Haute Cuisine Bitterballen in de smaken Coco Thai
(kokoscurry), Popeye (spinazie-blauwe kaas), Torri Jappi (teriyaki-mango), Baladin (hummus-munt), Baltibal Pakistaanse curry),
Chili Mexx (zwarte bonen-chili) & Tartufo (truffel-eekhoorntjesbrood). Vegetarische Haute Cuisine Bitterballen, €18,95-21,95,
verkrijgbaar bij Hanos en andere horeca-groothandels

1

bij de borrel, bijvoorbeeld met een augurk of in een wrap.
Zonder soja, gluten of cholesterol en 100% plantaardig. Next
Foods, Kokiriki Plankjes (100 g), €2.25, verkrijgbaar bij Jumbo

6. Vegetarische balletjes
Met de vegetarische balletjes van Lidl wordt het eenvoudig om
lekker te variëren met vegetarisch! Lidl Vegetarische Balletjes,
€1.59, verkrijgbaar bij Lidl supermarkten

2. Vegetarische draadjesvleesch bitterballen
Heerlijke vegetarische draadjesvleesch bitterballen: vrij van vlees,
vol van smaak. Ontwikkeld door Mora in samenwerking met De
Vegetarische Slager. Mora Vegetarische draadjesvleesch bitterballen, adviesprijs €3.39, verkrijgbaar bij vrijwel alle supermarkten

4

7. Vegetarische kroket

BIO

Een klassieke snack van Nederlandse bodem, maar dan
biologisch en vegetarisch! Aldi Vegetarische Kroket (3 stuks),
€2.89, verkrijgbaar bij alle Aldi-winkels in Nederland

3. Chio POM-BÄR

2

Uniek, smelt in de mond en berelekker! Dat kan alleen POM-BÄR
zijn. Heerlijk in zowel Original als Paprika. POM-BÄR is vegetarisch,
glutenvrij en bevat geen kunstmatige smaak- en kleurstoffen. Chio
POM-BÄR, €0.99-1.19, verkrijgbaar bij vrijwel alle supermarkten

4. Kips Vega Snijworst
Maak van je broodje of borrel een feestje met de Vega Snijworst
van Kips. Deze snijworst is 100% plantaardig en gemaakt op basis
van soja, erwten en groente. Met de vertrouwde smaak van Kips!
Kips Vega Snijworst, €1.90, exclusief verkrijgbaar bij Albert Heijn

5. Kokiriki Plakjes
De plakjes en spread van Kokiriki zijn heerlijk op de boterham of

Natural Vegetal Ice Caramel Ocean
Heerlijk ijs met een volle, verfijde en
zuivere smaak. Professor Grunschnabbel
is 100% natuurlijk en plantaardig. Caramel
Ocean is op basis van kokosijs met lichtgebrande suiker en gekaramelliseerde
kokosmelk. 100% plantaardig, lactosevrij, sojavrij, eivrij & tarwevrij. Professor
Grunschnabbel Natural Vegetal Ice Caramel
Ocean, €5.40, verkrijgbaar bij Albert Heijn
en verschillende speciaalzaken
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Voorgesneden
groente: écht
vers, gezond en
gemakkelijk
Fabels
over gesneden groente

Feiten
over gesneden groente

Er wordt afval-groente in de zakjes gesneden
groente gestopt. Nee de gesneden groenten moeten
voldoen aan specifieke kwaliteitseisen en worden
bij binnenkomst in onze snijderij gecontroleerd.

Het waterverbruik thuis is 3x
zo groot als het waterverbruik
in de fabriek.

Gesneden groente moet je thuis nog een keer
wassen. Nee, gesneden groente is heel zorgvuldig
gewassen in ijswater. Thuis nogmaals wassen is
absoluut niet nodig en kost alleen maar meer water.
De plastic verpakkingen zijn schadelijk voor het
milieu en je gezondheid. Nee, al de folies zijn BPA
vrij en daarmee niet schadelijk voor je gezondheid.
Bovendien zijn veel van onze plastic verpakkingen
gemaakt van gerecycled materiaal.
Gesneden groente wordt gewassen in chloor.
Nee, groente wassen in chloor is niet toegestaan
in Nederland.

In de zomerperiode komt
90% van de grondstoffen uit
Nederland.
Het vitamineverlies bij
voorgesneden groenten is
niet groter dan wanneer je
ze zelf snijdt.
de resten groenten die niet
worden verpakt, worden via
een vergistingsproces omgezet
in biogas en digestaat. Hiermee
worden kassen verwarmd en
het land bemest.

Je kent ze vast wel, de gesneden en gewassen groenteen fruitproducten bij Albert Heijn. Fruitsalades, roerbakmixen, maaltijdsalades, verse maaltijden, soepgroenten,
etc. Bij Vezet maken we deze producten al ruim 100 jaar
en zijn we expert op het gebied van gezond gemak. Wij
zijn hierin al bijna 45 jaar partner van Albert Heijn. Voor
al deze producten gebruiken we grondstoffen die dagelijks vers worden aangeleverd. We voegen hier geen
enge gassen aan toe om de houdbaarheid te verlengen,
maar we begrijpen goed dat dit imago is ontstaan. Want,
hoe houd je dan die verse producten zo vers?

Stap 1: vers uit de grond
Het begint allemaal op het land. Vezet is gevestigd in
Warmenhuizen en ligt letterlijk tussen de kolenvelden.
Waar mogelijk halen we zoveel mogelijk grondstoffen
uit Nederland. Groente en fruit komt bij ons binnen en
wordt dezelfde dag nog verwerkt: gewassen, gesneden en verpakt. De volgende dag ligt het vaak al in het
schap van Albert Heijn.

Stap 2: wassen, snijden en
verpakken
We wassen onze producten in ijswater en snijden alles
met vlijmscherpe messen. Zo beschadigen we de (cellen
van de) groente zo min mogelijk en blijft het eindproduct
zo lang mogelijk vers. Groente en fruit leeft en ademt
nog als we het verpakken en heeft daarom een bepaalde
hoeveelheid zuurstof nodig om in leven te blijven: teveel
zuurstof maakt dat het product snel oud wordt, te weinig
zuurstof zorgt juist voor bederf. We testen dit voor elk
product afzonderlijk en zorgen voor de juiste hoeveel-

heid zuurstof in de verpakking. Daarnaast bepalen we de
beste soort folie voor een zo lang mogelijke houdbaarheid. Gemiddeld is dit zo’n 6 dagen.

Stap 3: inspiratie in het schap
Elke dag rijden er vanuit Warmenhuizen zo’n 80-100
vrachtwagens richting Albert Heijn met onze verse producten. Alle groentegemak en fruitgemak artikelen zijn
vanzelfsprekend al vegetarisch. Bij Albert Heijn nemen
deze twee categorieën ruim zes meter van het schap in
beslag. Dat zijn al enorm veel opties om lekkere vegetarische gerechten mee op tafel te zetten! Denk bijvoorbeeld aan onze koolhydraatvervangers zoals bloemkoolrijst en courgettespaghetti, die in 2017 de Jaarprijs
Goede Voeding wonnen. Ook onze verse pureersoepen
hebben deze prijs vorig jaar in de wacht mogen slepen.
Beide producten zijn prachtige voorbeelden van gemakkelijk meer groente (en minder vlees) eten.

Stap 4: elke dag een beetje
duurzamer
Samen met Albert Heijn zijn we druk bezig bewustere
en duurzamere producten te ontwikkelen binnen de
categorie ‘maaltijdgemak’. We vinden het belangrijk om
ons steentje bij te dragen aan minder vleesconsumptie.
Van maaltijdsalade tot groene salade, lunchsalade en
verse pizza, er komen dus steeds vaker vega(n) varianten in het schap. Houd het schap in de gaten en je zult
regelmatig nieuwe opties ontdekken! Zelf ook gemakkelijk en gezond vegetarisch
eten? Je herkent onze vegetarische producten aan het V logo.
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Tijd voor
echte keuzes
Triodos Bank pleit voor een eerlijk voedselsysteem. Een systeem waar we mét in plaats van tegen de natuur werken en
geen schade aan de bodem of de biodiversiteit veroorzaken.
Ons eten moet gezonder worden en vaker plantaardig.

dels 4000 verkooppunten in 17 landen. Hun missie is de grootste
slager ter wereld worden om daarmee de bio industrie overbodig
te maken. Dit is met de recente overname door Unilever een heel
realistisch scenario geworden.

Al sinds de oprichting in 1980 financiert deze bank ondernemers
die hieraan bijdragen. Biologische boeren en winkels, maar ook
ondernemers die alternatieven bieden voor vlees. In dit artikel
maak je kennis met een aantal ondernemers aan wie Triodos
Bank geld leent. Mensen die keuzes durven maken, die het
voedselsysteem willen hervormen en daarmee bijdragen aan
een duurzamere maatschappij.

De vega(n) verleiding van Restaurant Spirit

De zeewierrevolutie van The Dutch Weed Burger
Van plantaardig voedsel de nieuwe norm maken. Dat is wat Mark
Kulsdom met The Dutch Weed Burger voor ogen heeft. “Niemand,
mens noch dier, hoeft te lijden of te sterven voor de productie van
voedsel. We kunnen alles wat we nodig hebben gewoon laten
groeien" aldus Kulsdom. “Zeewier wordt al duizenden jaren gegeten, omdat het goed smaakt én gezond is. Bovendien heeft het
min of meer dezelfde eiwitcombinatie als vlees, waardoor het een
uitstekende duurzame bron is.” Proeven is geloven! “We staan op
festivals waar genoeg gasten komen die min of meer allergisch
zijn voor alles waar het woordje ‘vega’ voor staat. Ik zeg dan
altijd dat onze burgers voor vleeseters zijn maar dat vegetariërs
ze toevallig ook kunnen eten. Als ze eenmaal een hap genomen
hebben zijn ze om.” Dat is te zien aan de verkoopcijfers: vorig
jaar gingen er 100.000 weedburgers over de toonbank, dat zijn
er ruim 270 per dag.

De vleesimitatie van De Vegetarische Slager
Nepvlees maken dat niet te onderscheiden is van echt vlees. Of
stiekem zelfs lekkerder is. Dat is de missie van de Vegetarische
Slager. “Er zijn zo weinig vegetariërs omdat vlees te lekker is.
De smaak van ons nepvlees mag dus niet onderdoen voor echt
vlees.” zegt Jaap Korteweg, de man achter het product. Als boer
kreeg hij te maken met de varkenspest en hij besloot in 1998
vegetariër te worden. Toch miste hij de smaak van vlees. Samen
met wetenschappers en koks ging hij aan de slag, op zoek naar
de juiste productiemethode en ingrediënten om de smaak van
vlees na te maken. En zo is hij alweer zes jaar bezig steeds meer
vegetarisch vlees op de markt te brengen, zoals kip en shoarma.
Met vooral sojabonen probeert hij de smaak van een stukje kip
of een hamburger na te bootsen. En dat slaat aan! Er zijn inmid-

Bij restaurant Spirit in Rotterdam en Amsterdam schep je zélf
je lunch of diner bij elkaar. Of je nou gaat voor de sushi, harissa, snijbietsalade of een combinatie daarvan: het is altijd vers,
vegetarisch én biologisch. Bij de kassa wordt je bord gewogen.
Zo gaat oprichter chef-kok Daniel Saat voedselverspilling tegen.
Het idee: een restaurant waar biologisch en vegetarisch eten voor
breed publiek toegankelijk is. Hoe? Met een buffet, zodat mensen kunnen kiezen wat ze lekker vinden en zelf kunnen bepalen
hoeveel ze ervan nemen. “Er wordt bewust opgeschept omdat je
hier per honderd gram betaalt”, legt Daniel uit. “Bijna iedereen eet
dus netjes zijn bordje leeg.” Soms komt Daniël even de keuken
uit om te kijken wie er te gast zijn. “Als ik dan zie dat er zowel zakenmannen als tieners zitten, een gezin met kinderen naast een
damesclubje, dan sta ik helemaal te glunderen. Het maakt niet uit
hoe oud of jong je bent of waar je vandaan komt: gezond en lekker
eten, dat wil iedereen. En bij ons kun je het gewoon opscheppen.”

De vleesimitatie van
De Vegetarische Slager

Mark Kulsdom
en zijn Dutch
Weed Burger

Willem&Drees, eet de wereld lekker beter
Biologisch, lokaal en eten wat in het seizoen is. Het zijn de eenvoudige principes van een duurzaam voedselsysteem. Toch blijkt
het lastig te realiseren. Willem&Drees wil het voedselsysteem in
Nederland grondig hervormen, te beginnen bij een één-op-éénrelatie tussen boer en consument. Oprichter Drees Peter van den
Bosch ziet twee belangrijke ontwikkelingen: “We weten beter
wat de invloed van eten op onze gezondheid is. En ook de impact
van de voedselproductie op het milieu wordt steeds duidelijker.
Veel mensen zien in dat we niet nog vijftig jaar zo door kunnen
razen. Maar hoe keer je deze ontwikkeling? Vanuit deze gedachte heb ik in 2009 samen met Willem Treep Willem&Drees
opgericht. We maken boeren en telers weer zichtbaar en vertellen hun verhalen. Als de boer weer contact met de consument
heeft, krijgt hij weer eer van z’n werk. We merken dat de boeren
niets liever willen dan producten leveren waar ze trots op kunnen
zijn. Dit wederzijds begrip en vertrouwen is nodig om de keten te
hervormen.” Willem&Drees werkt met een flexibel abonnement,
ze bezorgt wekelijks biologische maaltijdboxen en boodschappen door heel Nederland aan huis. De box is altijd gevuld met het
lekkerste vers van het seizoen.

De vega(n) verleiding van restaurant Spirit
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INNOVATIE

Oost-Nederland
innoveert
plantaardig eten

Heb jij de Dutch Weed Burger
al geproefd op een festival
of in de Dutch Weed Burger
Joint in Amsterdam?

Drees Peter
van den Bosch,
oprichter van
Willem & Drees

De maaltijdbox van Willem & Drees:
het product van een duurzame voedselketen

Er gebeurt in Nederland nog veel meer op het gebied van plantaardige ontwikkelingen. Zo is Oost-Nederland op dit moment
het kloppend hart van de transitie naar plantaardige eiwitten –
zoals dat zo mooi genoemd wordt. Hier bevindt zich namelijk The
Protein Cluster, een netwerk van ondernemers in de plantaardige
eiwitketen die inzetten op de duurzaam-commerciële potentie en
internationalisering van ‘groene’ eiwitten zoals soja, peulvruchten,
noten, zaden, paddenstoelen en algen. Het is een samenwerkingsverband tussen de provincies Overijssel en Gelderland samen
met FoodValley NL en Oost NL. Samen bieden ze een podium en
netwerk aan de vele bedrijven in Oost-Nederland die zich bezighouden met de plantaardige eiwittransitie. Meer weten? Kijk op
theproteincluster.com

Quinoa ingrediënten van GreenFood50
GreenFood50 uit Wageningen voegde 17% innovatieve quinoaingrediënten toe op basis van in Nederland zonder pesticiden
geteelde quinoa zaden. Quinoa als pseudograan is uniek in het
plantaardige eetpatroon vanwege de hoogwaardige nutriënten en
de lage glycemische index. Daarnaast zijn de quinoa ingrediënten
van GreenFood50 gluten-, allergeen- en GMO vrij. Dankzij de juiste
verhouding met de Duplaco algen, levert de algen-quinoaburger
een volwaardig eiwitprofiel met alle 9 essentiële aminozuren dat
vergelijkbaar is met de kwaliteit van dierlijk eiwit. “Deze burger is
niet alleen populair in het schap van Albert Heijn, maar wordt ook in
horeca formaat geserveerd in het topsportrestaurant op Papendal
waar zo’n 400 top atleten zich voorbereiden op de Olympische
Spelen” vertelt Marc Arts, oprichter van GreenFood50.

Algen-quinoaburger
Tijd voor echte keuzes
Er is steeds meer bewustzijn over de urgentie van het
klimaatprobleem. De tijd van afwachten is voorbij. Het is,
nu meer dan ooit, tijd voor echte keuzes. Voor groen, eerlijk
en menselijk. Triodos Bank is daarom de campagne gestart
‘Tijd voor echte keuzes’.

voedselsysteem. Want met de keuzes die jij dagelijks maakt,
bepaal je mee wat er op de markt komt en hoe het geproduceerd wordt. Laat je inspireren op triodos.nl/echtekeuzes

En wat levert zo’n cluster ons dan concreet op? Om heel precies
te zijn: een algen-quinoaburger die je misschien kent uit het
schap van Albert Heijn! Deze burger is letterlijk het resultaat van
een samenwerking tussen drie bedrijven uit The Protein Cluster.
Plantaardige glorie van eigen bodem dus!

Verse algen van Duplaco
De keuze van Triodos Bank
Sinds haar oprichting kiest Triodos Bank ervoor om uit
sluitend projecten te financieren die een groene en eerlijke
maatschappij stimuleren. Zoals geld lenen aan ondernemers
die bijdragen aan een groenere en gezondere voedselketen.

Wat kies jij?
Als consument kun je invloed uitoefenen op een gezonder

Duplaco, een Oost-Nederlandse producent van eetbare microalgen, voegde 29% verse algen toe aan de burger. De Chlorella
microalg heeft een hoog plantaardig eiwitgehalte en een grote
hoeveelheid vitamines, mineralen, antioxidanten, Omega-3 en -6
vetzuren en voedingsvezels. Daarom past de microalg perfect in
een plantaardig eetpatroon. Gecombineerd met de quinoa van
GreenFood50 bleek de algen-quinoaburger zich te ontpoppen tot
de ultieme vleesvervanger. “In dit samenwerkingsproces zijn we
gezamenlijk, ieder met ons eigen expertise, tot het beste eindproduct gekomen” aldus Marcel Oogink, oprichter van Duplaco.

Textuur en smaakbeleving dankzij Bobeldijk
Bobeldijk Food Group, beter bekend als de producent van het
veganistische vleesvervangermerk Vegafit, verzorgde de productie en distributie van de algen-quinoaburger. “Wij helpen
de ontwikkelaars en producenten van ingrediënten, zoals
Duplaco en GreenFood50, om tot een eindproduct te komen
waar ook de consument blij van wordt. Zij weten alles over hun
ingrediënt en wij voegen daar de juiste structuur, textuur
en smaakbeleving aan toe” legt Remko
Vogelenzang, directeur van Bobeldijk,
uit. “Bovendien hebben wij de contacten
met de supermarkten om te zorgen dat
het product daadwerkelijk in het schap
belandt. En dat is gelukt bij de algen-quinoaburger. Je vindt hem onder het huismerk van Albert Heijn, maar hij is dus door
ons drieën gemaakt!”
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WERELDSE
KEUKENHULPJES
De kookkneepjes van de wereldkeuken? Die zijn nog niet zo gemakkelijk!
Gelukkig helpen deze merken je om de wereldgerechten te laten smaken
zoals je hoopt. Een beetje hulp kan geen kwaad, toch?

Wereldkeuken
van Mexico
tot Thailand
De Nederlandse eetcultuur is van oudsher gefocust op
aardappelen, groente en vlees. Geen wonder dat het voor
ons best lastig is om minder vlees te eten. Kijk echter over
de grens en er gaat een wereld voor je open! In Azië en het
Midden-Oosten is de vegetarische keuken helemaal ingeburgerd. In deze gerechten mis je het vlees geen seconde!

Vivera 100% Plantaardige Shoarma

BUMI Biologische Lupine Tempeh

Met deze 100% plantaardige Shoarma is volop variatie
mogelijk. Lekker in een wrap, in een wokgerecht of tussen
een pitabroodje met sla en saus. Vivera 100 % Plantaardige
Shoarma, verkrijgbaar bij vrijwel alle supermarkten

Nederlandse tempeh van Europese lupine bonen. BUMI
tempeh is smaakvol, eiwitrijk en 100% plantaardig! In de
smaken Mexicaans, Indiaas & Aziatisch! BUMI Biologische
Lupine Tempeh (175 g), €3.39, verkrijgbaar bij Marqt

Thaise Groene Curry

Fajita Seasoning Mix

Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan genieten van
een echte curry uit Thailand, met of zonder vlees. Daarom
zijn al onze kruidenpasta’s gemaakt van alleen plantaardige
ingrediënten en zonder kunstmatige toevoegingen, zodat je
zelf kunt bepalen hoe jij je curry eet. Fairtrade Original Thaise
Groene Curry, €1.39, verkrijgbaar bij vrijwel alle supermarkten
en wereldwinkels

Met de Tex Mex-keuken kan je eindeloos variëren. Zin in
een dag zonder vlees? Maak dan eens een vegetarische
Fajita. De Santa Maria Fajita Seasoning mix is een kruidenmix
met de smaak van ui, zwarte peper, knoflook, cayennepeper
en een beetje curry. Santa Maria Fajita Seasoning Mix, €0,95,
verkrijgbaar bij vrijwel alle supermarkten

BIO

Kurkuma medicijndoosje
Zelf falafel maken

BIO

Joannusmolen Falafel is een droge mix op basis van kikkererwten. Met deze ready-to-make Falafel kies je voor een product zonder conserveringsmiddelen, je hoeft alleen maar water
toe te voegen. Joannusmolen Falafel, €2.49, verkrijgbaar in de
natuurvoedingswinkels van o.a. Ekoplaza

Het kurkuma medicijndoosje is verkrijgbaar zonder recept
van de huisarts, maar ideaal om jezelf gezond te houden. Doe
elke dag een schijfje biologische kurkuma in je thee en merk
het verschil! Het Nature & More kurkuma medicijndoosje
is verkrijgbaar tijdens het Dr. Goodfood winkelspreekuur in
Ekoplaza Kurkuma is verkrijgbaar bij vrijwel alle supermarkten
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THAILAND

INDONESIË

Gado Gado
Recept van De Hippe Vegetariër

Thaise gele curry met bloemkool en spinazie
Recept uit ‘Vegabijbel’

Pindasaus, sambal en kroepoek: Indonesische producten die
behoorlijk ingeburgerd zijn in onze Hollandse keuken. Gado
Gado is een typisch Indonesisch gerecht dat deze ingrediënten combineert met verse groenten, aardappels en gekookte
eieren. Makkelijk en vol smaak!
INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN

In de Thaise keuken staan vaak de groenten en kruiden
centraal, in plaats van vlees of vis, zoals in Nederland gebrui
kelijk is. Ideaal dus als je vegetarisch wilt eten! Een typisch
Thais gerecht is curry. De groenten en kruiden in de currypasta
zorgen voor een gezonde, smaakvolle én makkelijke maaltijd!
INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN

½ bloemkool
1 el gele currypasta
200 ml kokosmelk,
bijv. van Fairtrade Original
200 g spinazie

100 g kikkererwten,
gekookt
100 g tempé, in blokjes
zonnebloemolie
zout en peper

BEREIDINGSWIJZE

Snijd de bloemkool in roosjes. Kook de bloemkoolroosjes in
een pan met ruim kokend water in ongeveer 8 minuten gaar.
Giet af en zet apart. Verhit wat olie in een wok. Voeg wanneer de olie is opgewarmd de currypasta toe en roer goed.
Pas op dat de currypasta niet aanbakt. Voeg na 3 minuten
de kokosmelk toe. Voeg de gekookte bloemkoolroosjes toe
aan het curry-kokosmelkmengsel. Voeg ook de spinazie
en kikkererwten toe. Laat 5 minuten koken tot de spinazie
geslonken is door de hitte. Verhit intussen wat olie in een
koekenpan. Bak de tempéblokjes krokant. Voeg de blokjes
direct toe aan de curry en serveer.

300 g aardappels
150 g Chinese kool,
fijngesneden
150 g sperziebonen
150 g taugé
½ komkommer, in plakjes
75 g wortel, geraspt
2 eieren, gekookt
2 handjes kroepoek,
verkruimeld
1 tl kurkuma
1 tl gemberpoeder

voor de pindasaus
1 sjalot, fijngesneden
2 teentjes knoflook, geperst
2 cm gember, geschild en
geraspt
5 el pindakaas (zonder suiker)
100 ml water
1 el sambal
1 el agavesiroop
sap van 1 citroen
zonnebloemolie
zout en peper

BEREIDINGSWIJZE

Verhit om de pindasaus te maken wat olie in een steelpan
met dikke bodem en fruit de sjalot in 3 minuten glazig.
Voeg de knoflook en gember toe en roerbak 2 minuten mee.
Voeg de pindakaas en het water toe en verwarm, maar blijf
roeren. Voeg de sambal, agavesiroop en het citroensap toe
en roer nog een keer goed. Haal de pan van het vuur, laat afkoelen, proef en breng op smaak met zout en peper.Schil de
aardappels en snijd deze in blokjes, verwijder de uiteinden
van de sperziebonen en snijd de bonen in stukjes van 3 cm.
Verhit ruim water in een kookpan en breng dit aan de kook en
voeg een snufje zout, kurkuma en gemberpoeder toe. Doe de
aardappels en sperziebonen bij de pan en kook 10 minuten.
Voeg de Chinese kool toe en laat 1 minuut meekoken. Giet
het water af en laat de groenten afkoelen. Pel de eieren en
snijd deze in kwartjes. Verdeel de aardappelblokjes, sperziebonen, Chinese kool, taugé, komkommer en wortel over
een schaal of twee borden. Serveer de Gado Gado met de
pindasaus en garneer met verkruimelde kroepoek.
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MAROKKO

INDIA

Marokkaanse pompoenstoof met couscous

Indiase curry met paneer

Recept uit ‘Vegabijbel’

Recept van De Hippe Vegetariër

Als je aan Marokkaans eten denkt, dan denk je aan tajines en
couscous. De Marokkaanse keuken biedt heerlijke vegetarische
gerechten vol met verse groenten en zonder toevoegingen. Het
eten wordt op smaak gebracht met flink veel specerijen, zoals
munt en komijn, en gedroogd fruit, zoals dadels en abrikozen.
Dit recept voor Marokkaanse pompoenstoof met couscous is
een typisch gerecht uit de Marokkaanse keuken dat bomvol
smaak zit!
INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN

250 g flespompoen, schoongemaakt en in blokjes
75 g ui, fijngesneden
1 teentje knoflook, geperst
1 paprika, in blokjes
½ el kaneel
½ el kurkuma
½ el komijnzaad, gemalen
½ el korianderzaad, gemalen

400 g tomatenblokjes
150 g zwarte bonen, gekookt
3 abrikozen, gedroogd en
fijngesneden
½ sinaasappel, sap en rasp
100 g couscous
100 g Griekse yoghurt
5 g peterselie, fijngehakt
zonnebloemolie

BEREIDINGSWIJZE

Verhit olie in een stoofpan en fruit de ui en knoflook 3 minuten tot de ui glazig begint te worden. Voeg de pompoenblokjes en paprika toe. Bak 5 minuten mee. Voeg de kaneel,
kurkuma, komijn en koriander toe. Roer goed. Voeg na
2 minuten de tomatenblokjes, zwarte bonen, abrikozen en
sap en rasp van de sinaasappel toe. Laat 15-20 minuten op
middelhoog vuur sudderen totdat de pompoen gaar is, maar
niet uit elkaar valt. Bereid intussen de couscous volgens de
aanwijzingen op de verpakking. Roer de couscous door met
een vork zodat deze luchtig wordt en niet te erg aan elkaar
plakt. Verdeel de pompoenstoof samen met de couscous
over de borden. Garneer met een eetlepel Griekse yoghurt
en peterselie.

India: het land van de curry’s! Curry is het ideale vegetarische
gerecht door de vele mogelijke ingrediënten en smaken. Gooi
er de groenten in die jij lekker vindt of die je nog toevallig hebt
liggen in de koelkast. Dit recept voor curry met paneer, verse
Indiase kaas, is perfect als je lekker vegetarisch, maar niet te
moeilijk wilt koken.
INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN

10 g cashewnoten, 30 minuten
geweld in heet water
1 tomaat, in grove stukken
½ witte ui
3 teentjes knoflook
½ cm gember, geraspt
½ rode chilipeper, zaadlijsten
verwijderd en in stukjes
½ tl kurkuma

½ tl gemalen korianderzaad
½ tl garam marsalakruiden
3 el kokosolie
1 el korianderblaadjes
200 ml kokosmelk
100 g paneer, in blokjes
1/2 bloemkool, in roosjes
2 aardappelen,
geschild en in blokjes

BEREIDINGSWIJZE

Doe de tomaat in de keukenmachine samen met de gewelde
cashewnoten. Haal de pasta uit de keukenmachine en zet
apart. Verwijder de schil en snijd de ui grof, doe deze samen
met de knoflook, gember en chilipeper in een keukenmachine
en blend tot een gladde pasta. Voeg de cayennepeper, kurkuma, korianderzaad en garam marsalakruiden toe en blend
nogmaals. Kook de aardappelblokjes in een pan met kokend
water in 10 minuten beetgaar. Voeg de bloemkoolroosjes
na 4 minuten toe, laat nog 6 minuten meekoken en giet af.
Verhit een wokpan en smelt hierin de kokosolie op laag vuur.
Wanneer de pan goed heet is, doe je het uien-kruidenmengsel in de pan terwijl je blijft roeren. Voeg wanneer het mengsel goed is gaan geuren het cashewnoten-tomatenmengsel
toe. Doe ook de koksmelk in de pan en roer alles goed door
elkaar. Voeg de paneer samen met de aardappelblokjes en
bloemkoolroosjes toe aan de pan. Laat het geheel nog 10 minuten sudderen op laag vuur. Verdeel de curry over de borden.
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JAPAN

MEXICO

Japanse ramen

Mexicaanse taco’s met bonen, mais en avocado

Recept uit ‘Vegabijbel’

Recept uit ‘Vegabijbel’

De Japanse keuken is voor velen van ons bekend. Sushi is een
Japanse klassieker, net zoals de edamamebonen en teriyaki
marinade met sojasaus. Wie houdt daar niet van?! Een Japanse
topper die niet in dit rijtje mag ontbreken, is ramen, oftewel
noedelsoep. Ramen is een van de populairste gerechten van
het land. Probeer deze verwarmende en vullende soep nu zelf!
INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN

200 g tofu, in blokjes
2 el hoisinsaus
½ paksoi
150 g gemengde paddenstoelen, grofgesneden
2 porties ramennoedels

1 l paddenstoelenbouillon
50 g taugé
2 eieren, gekookt
2 el norivlokken
1 el zwarte sesamzaadjes
zonnebloemolie

BEREIDINGSWIJZE

Doe de tofublokjes in een bakje samen met de hoisinsaus
en laat marineren tot later gebruik. Verwijder de onderkant van de paksoi en spoel de stronken af onder koud
water. Snijd het groen van de paksoi en de witte stronken
in reepjes. Verhit wat olie in een koekenpan en bak de
paddenstoelen. Zet de gebakken paddenstoelen apart en
verhit nogmaals wat olie in de pan. Bak de gemarineerde
tofublokjes 4 minuten op middelhoog vuur. Kook intussen de
ramennoedels ongeveer 2 minuten in kokend water (niet in
de bouillon!). Giet af en spoel af met koud water. Zet apart
tot later gebruik. Verhit in een kookpan de paddenstoelenbouillon op middelhoog vuur tot net tegen het kookpunt.
Maak intussen de borden op door de ramen, gebakken paddenstoelen, tofublokjes, paksoi en taugé over de kommen
te verdelen. Pel de eieren en snijd doormidden. Plaats in
elke kom twee helften. Giet tot slot de bouillon in de kommen. Garneer met de norivlokken en zwarte sesamzaadjes.

De Mexicaanse keuken is ontzettend populair. Taco’s, tortilla’s
en nacho’s met guacamole, heerlijk! Mexicaans eten bestond
vroeger uit een menu van onder andere mais, tomaten en bonen en deze ingrediënten zijn nog steeds terug te vinden in de
gerechten. Probeer nu zelf dit typisch Mexicaanse recept voor
taco’s met bonen, mais en avocado. Heus comfortfood!
INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN

½ ui, fijngesneden
3 rode paprika’s, gehalveerd
en zaadlijsten verwijderd
½ rode peper, fijngesneden
3 tl paprikapoeder
200 g zwarte bonen, gekookt
50 g mais, uit blik
5 zongedroogde tomaten,
fijngesneden

4 tacoschelpen
75 g jonge of oude kaas,
geraspt
1 avocado’s, in plakjes
4 el kwark
5 g koriander, fijngesneden
zonnebloemolie
zout en peper

BEREIDINGSWIJZE

Verwarm de oven voor tot 200 °C. Meng de paprika met de
rode chilipeper, het paprikapoeder en een scheutje olie in
een kom. Verdeel over een met bakpapier beklede bakplaat
en rooster in 20 minuten gaar. Haal de paprika’s uit de oven
en verplaats naar de keukenmachine. Blend het geheel tot
een pittige paprikasaus en breng op smaak met zout en peper. Verhit wat olie in een stoofpan, zet het vuur laag en fruit
de ui glazig. Voeg de pittige paprikasaus, zwarte bonen,
mais en zongedroogde tomaten toe. Laat 2 minuten op laag
vuur sudderen. Proef en breng op smaak met zout en peper.
Verwarm de oven voor tot 180 °C. Verdeel de taco’s over een
ovenschaal met de open kant omhoog. Vul de taco’s met de
saus. Bestrooi met kaas en bak 5 minuten in de oven tot de
kaas gesmolten is. Serveer de taco’s met plakjes avocado,
kwark en koriander.
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Geen zin om
te koken?
Ga uit eten!
Heerlijk vegetarisch eten doe je niet alleen thuis tijdens
deze week, maar ook buiten de deur. Daarom organiseren we tijdens de Nationale Week Zonder Vlees ook De
Vegetarische Restaurantweek! Alle chefs van de deelnemende lunchrooms, cafés en restaurants willen je laten zien,
proeven en ervaren hoe fantastisch de groentekeuken kan
smaken. Of je nu regelmatig vegetarisch eet, of net begint
met een dagje minder vlees: je zult verrast worden!
Deel jouw mening! Deel jouw favoriete
vegetarische gerecht van De Vegetarische
Restaurantweek met #vegetarischerestaurantweek op Instagram. Vergeet niet het
restaurant te taggen. Aan het einde van de
week maken wij het Populairste Vegetarische
Gerecht bekend!

Tafeltje reserveren
?
Devegetarischerest
aurantweek.nl

Stem op jouw favoriete vegetarische restaurant van De Vegetarische Restaurantweek
door de restaurants te belonen met 1 (ontevreden) tot 5 (fantastisch) sterren. Dit kan
op de pagina van het restaurant, rechts onder
de foto zie je de sterren. Klik en beoordeel!
Dan maken wij aan het einde van de week
het Beste Vegetarische Restaurant bekend.

De Vegetarische Restaurantweek
wordt mede mogelijk gemaakt door
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Uit lunchen of uit dineren in heel
Nederland! Bekijk hier alvast een kleine
selectie van de deelnemende restaurants.
Op devegetarischerestaurantweek.nl kun
je jouw favoriete restaurant zoeken opwoonplaats, provincie of maaltijd. Bekijk alle
restaurants op devegetarischerestaurantweek.nl. Reserveer nu je tafeltje!

Circl Restaurant & Rooftopbar | Amsterdam
In Circl Restaurant wordt er gewerkt met
een klein vast menu, dagelijks aangevuld
met lokale producten die het seizoen op dat
moment te bieden heeft. Chefkok Rudolf
Brad kookt volgens circulaire principes
en gaat dagelijks de strijd aan tegen
voedselverspilling.

Het Lachende Varken | Rotterdam
Het Lachende Varken is een knus eetlokaal in Kralingen, Rotterdam. Elke week
wordt er een bijzonder menu gekookt met
groenten van het seizoen, lokaal geteeld
en biologisch.

The Green House | Utrecht
Laat je verrassen door heerlijke vegetarische
gerechten, waarbij gebruik wordt gemaakt
van lokale producten en verse groenten en
kruiden uit eigen tuin en eigen urban farm.

er gestreefd naar no waste. Bij Albrecht kan
iedereen heerlijk en eerlijk genieten van veganistische gerechten, óók als je liefhebber
bent van een stukje vlees of vis.

De keuken is open, de bediening is gastvrij
en er zijn vele mogelijkheden. Zoals de naam
zegt, komen veel gerechten van de grill of
van de Big Green Egg. Roast is no-nonsense:
rauw en puur!

Het Concerthuis | Groningen
Ultieme ontspanning in een ongedwongen
omgeving voor de echte levensgenieters,
met foodsharing zonder regels. Geniet van
koffie van huisgebrande bonen, wereldse en
lokale bieren, de beter wijnen en limonades.
Alles kan en mag bij Het Concerthuis!

Bij Albrecht | Eindhoven
Vanuit passie voor eten & de natuur werkt Bij
Albrecht met dagverse producten en wordt

BEANS

HOF AAN ZEE

& WIN
AMUSED FOOD

BAGEL
S&

De Bijenkorf

SLA

de inkoop van biologische afkomst is, haalt
groenten en kruiden komen uit eigen tuin.
Lekker lokaal bij SJUUT!

die jij lekker vindt. Kies bijvoorbeeld
voor de Vegan Supreme met kikkererwten en quinoa.

Amused Food & Wine | Hardenberg

Bagels & Beans | Bij jou in de buurt

Meerdere gangen en diverse gerechten om
lekker samen te delen, gemaakt met de lekkerste ingrediënten en volgens de filosofie
van Dutch Cuisine. De Nederlandse keuken,
een keuken om trots op te zijn!

Met eerlijke producten uit de regio en heerlijke begeleidende wijnen proberen chefkok
Chiel de Groot en gastheer Willy Huisken de
culinaire harten van het Vechtdal sneller te
laten kloppen. Verrassende vegetarische
gerechten, dat belooft wat!

Sinds 1996 een vrijplaats voor bagels, koffie
en geluk. Een plek waar de waan van de dag
plaatsmaakt voor een moment van rust en
iets lekkers. Vers bereid, klaar terwijl je lacht.

Brasserie Byzonder | Buinen

Hof Aan Zee |Koudekerke

Een gezellig restaurant voor de bewuste
eter! Op de kaart van Brasserie Byzonder
vind je dan ook veel vegetarische en veganistische gerechten bereid met streekproducten en ingrediënten uit eigen moestuin
en kas.

Omringd door natuur volgt Hof Aan Zee
de variaties van de seizoenen in lijn met
de New Nordic Cuisine. De ingrediënten
worden veelal zelf uit de omgeving geoogst
en in huis gefermenteerd en gerookt.
Vrijzinnig, gastvrij en puur!

SJUUT | Schinnen

Subway | Bij jou in de buurt

SJUUT is uitgeroepen tot het duurzaamste
restaurant van Nederland! Dit EKO gecertificeerde restaurant, waar meer dan 80% van

Bij Subway kun je terecht voor heerlijke
Subs van versgebakken brood, voor
jouw ogen bereid met de ingrediënten

De Firma | Nijmegen
Roast | Leeuwarden
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SLA | Alle vestigingen
SLA is een biologische saladebar waar
je gegarandeerd vol energie de deur uit
wandelt. Alle gerechten zijn een voor een
groen, gezond en lekker. Er wordt al genoeg
moeilijk gedaan over eten. We just eat.

De Bijenkorf | Alle vestigingen
De restaurants van de Bijenkorf hebben diverse counters, waar gerechten met verse
ingrediënten uit de internationale keuken
à la minuut worden bereid. In de keuken
zijn 60% van de gebruikte producten en
ingrediënten van biologische afkomst.

EXPLORE MORE VEGGIE
Topchef Peter Lute opent speciaal
voor De Vegetarische Restaurantweek een pop-up restaurant in
Explore, zijn bijzondere evenementenlocatie in Muiden. Op
deze unieke locatie, voor velen
bekend van TV (trouwerij GTST,
SuperstarChef, Het Perfecte
Plaatje, red.) zal hij een waanzinnig 5-gangen vegetarisch menu
voor 50 euro serveren. Zijn enthousiasme om zonder vlees en
vis te koken steekt hij niet onder
stoelen of banken. “Dit is een uitgelezen moment om te laten zien
dat in de top van de Nederlandse
restaurants de koers aan het
veranderen is. Vegetarische
gerechten zijn niet meer weg te
denken.” De plannen zijn om eind
2019 van Explore een echt restaurant te maken. Speciaal voor
deze week wordt Explore alvast
ingericht als restaurant om heel
Nederland een top vegetarisch
menu te laten proeven. Reserveer
nu jouw tafeltje want vol = vol!
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ECHTE KEUZES

Hoe Mr. & Mrs. Watson
met veganistisch eten de
wereld wil veranderen

ECHTE KEUZES

Met lekker eten de wereld veranderen, dat is het motto
van Mr. & Mrs. Watson, een veganistisch restaurant in
Amsterdam. Met hun nu-al-legendarische kaasplankje
bewijzen ze dat het ook echt kán.

van de Nederlandse Vereniging van Veganisten
zo’n 82.000. Ook het aantal flexitariërs en vegetariërs
stijgt snel.

Pioniers en vleeseters
Een doordeweekse middag bij food bar Mr. & Mrs. Watson
in Amsterdam-Oost. In een hoekje deelt een Frans
stelletje een kaasplankje en twee studentes bestellen
chocolademelk met een punt cheesecake. Een man aan
de bar luncht met een snelle kroket. Gewoon, een gezellig
restaurant zoals er zoveel van zijn in Amsterdam.

In de vorige eeuw werden Donald en Dorothy Watson –
een Engels echtpaar – gezien als pioniers op het gebied
van veganisme. Een mooi stel om je restaurant naar te
noemen. De Amsterdamse Mr. & Mrs. Watson bleken een
welkome aanvulling op het horecawezen in de stad. Sinds
de opening in augustus 2017 zit het bijna elke avond vol.

(Geen) boter, kaas en eieren

En niet alleen met veganisten. Rautiainen: “Dit moet een
plek zijn waar iedereen goed kan eten, ook de echte vleeseter. Onze overbuurman bezwoer ons dat hij niet zonder
zijn stukje vlees kan, maar inmiddels is hij al drie keer
komen dineren en heeft hij net gereserveerd voor twaalf
man. Zoiets is geweldig.”

Maar toch niet helemaal. Bij Mr. & Mrs. Watson is alles
plant-based, oftewel: veganistisch. In geen enkel gerecht
op de kaart worden dierlijke producten gebruikt. Geen
vlees, geen eieren, geen boter, geen melk, geen honing,
geen kaas. De kroketten zitten vol groenten, de chocolademelk wordt met havermelk gemaakt en de cheesecake
met cashewnoten. Maar dat plankje vol brie, roquefort en
roomkaas dan?
“Ook veganistisch”, zegt Kirsi Rautiainen (1984) die
samen met Aleid Koopal Mr. & Mrs. Watson oprichtte. De
kazen worden door henzelf gemaakt van onder andere amandelen, maar toch zijn ze niet van echte kaas te
onderscheiden. “Hier kun je mensen echt mee voor de
gek houden”, lacht Rautiainen. “We willen laten zien dat
je heerlijke gerechten kunt maken zonder dierlijke producten te gebruiken”
Zelf was zij jarenlang vegetariër. Toen ze een kind kreeg,
besloot ze helemaal geen dierlijke producten meer te
eten. “Ik ging nadenken over de planeet waarop mijn zoon
zal opgroeien. We putten de aarde ontzettend uit met het
produceren van dingen als vlees, kaas en melk. En vergeet het dierenleed niet. Ook in de zuivelindustrie leven
dieren onder erbarmelijke omstandigheden en worden ze
gedood.”

Wegzwijmelen met positieve invloed
In de horeca moet een cultuuromslag plaats vinden,
vinden ze bij Mr. & Mrs. Watson. In de traditionele sector
draait het vaak toch nog om vlees. “Dat zie je al bij de
koksopleidingen, daar wordt nauwelijks aandacht aan
veganisme besteed. Al onze chefs zijn autodidact als het
gaat om plantaardig koken.”
Restaurants zouden niet bang moeten zijn veganistische
gerechten op de kaart te zetten. “Vegan is allang niet meer
iets uit de geitenwollensokkenhoek, maar een trend die in
de komende jaren alleen maar sterker zal worden”, aldus
Rautiainen. “We ontdekken steeds meer dat dit een gemakkelijke, effectieve en vooral lekkere manier is om een
positieve invloed te hebben op onze omgeving.”
Daar zou ze weleens gelijk in kunnen hebben. Het Franse
stel zwijmelt alvast compleet weg bij hun kaasplankje:
“Het smaakt nóg beter omdat je weet dat er geen dieren
voor hebben geleden.”

Eén op de duizend
Maar van een stichtelijk toontje wil Rautiainen zich ver
houden. De missie van Mr. & Mrs. Watson is ‘met lekker
eten de wereld veranderen’. “Met de nadruk op lekker
eten”, stelt Rautiainen. “We willen vooral laten zien dat je
heerlijke gerechten kunt maken zonder dierlijke producten te gebruiken.”
Dat daar een markt voor is, besefte Rautiainen toen ze in
verschillende Europese steden, zoals Berlijn, in bijna elke
straat wel een drukbezocht veganistisch restaurant aantrof. Amsterdam bleef wat haar betreft een beetje achter.
Op duizend veganisten was er slechts één veganistisch
restaurant te vinden, rekende ze uit.
En dat terwijl het aantal veganisten in Nederland de
afgelopen jaren behoorlijk is gestegen. Hingen twintig
jaar geleden nog maar 16.000 mensen de veganistische
levensstijl aan, inmiddels zijn dat er volgens een schatting

De keuze van Triodos Bank
Triodos Bank financierde de verbouwing en inrichting van Mr. & Mrs. Watson. Al sinds de oprichting
kiest ze uitsluitend voor projecten die bijdragen aan
een groene en duurzame maatschappij. Ze leent
geld aan ondernemers die meewerken aan een eerlijke en duurzame voedselketen. Zoals ondernemers
die biologische producten aanbieden maar ook die
vegetarische en veganistische alternatieven bieden
voor vlees. En die voedselverspilling tegengaan.
In dit artikel maak je kennis met de plant-based
food bar Mr. & Mrs. Watson. Lees meer verhalen van
food-ondernemers die Triodos Bank financiert op
dekleurvangeld.nl/voedselsysteem
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MEATLESS MONDAY

VEGA OP DE WERKVLOER

STEEDS MEER
VEGA OP DE
WERKVLOER

Vega facts in het bedrijfsrestaurant
• De verkoop van vegetarische producten is afgelopen jaar gestegen met
20%.
• Topfavoriet onder de
vegetarische soepen is de
bospaddenstoelensoep.
• De verkoop van vleesvervangers steeg het afgelopen jaar met 4%.

• De couscoussalade met
feta en een poké bowl met
tofu zijn de hardlopers
onder de vegetarische
salades.

RUBRIEK

Ook van dinsdag t/m zondag
Wat is VEGGIE?
In samenwerking met De
Hippe Vegetariër heeft
Sodexo VEGGIE ontwikkeld, een servicelijn
met trendy vegetarische
gerechten zoals de
pitta pulled tempé of de
Japanse misosoep met
boekweitnoedels.

• De meest verkochte vegetarische broodjes zijn:
broodje met huisgemaakte
hummus, belegd broodje
met brie, baguette met
geitenkaas

“Sodexo doet mee aan de Nationale Week Zonder Vlees
omdat we graag lekker vegetarisch eten in het zonnetje
willen zetten. We zien een enorme toename in de behoefte
aan vegetarische gerechten. Ten opzichte van vorig jaar
verkochten wij 20% meer vegetarische producten. Het past in
de trend dat steeds meer mensen een gezonde en duurzame
levensstijl nastreven, met oog voor dier en natuur. En die trend
ondersteunen we van harte.
Onze food service medewerkers hebben een passie voor lekker eten en drinken en we hebben natuurlijk een enorm bereik
via onze restaurants bij bedrijven, instellingen en universiteiten. Daarom serveren we op onze locaties heerlijke verrassende en toegankelijke vegetarische gerechten. We hechten
veel belang aan keuzevrijheid, dus we zetten in op verleiding
en houden een beperkt aantal niet-vegetarische opties in het
aanbod.” Annemiek Mikkers, marketing manager Sodexo

Volop vegetarische initiatieven!
Met VEGGIE biedt Sodexo in bedrijfsrestaurants een gevarieerd en verrassend vegetarisch aanbod. Daarnaast zijn er
ruim 120 bedrijfsrestaurants die de Meat Less Monday kennen.
Elke maandag enthousiasmeren we gasten om vegetarische
keuzes te maken. Ook in het banqueting assortiment biedt
Sodexo, afhankelijk van de wensen en behoeften van klanten,
een bijna 100% vegetarisch assortiment aan.

ollega's?
om
e met je c
e
m
k
o
o
@gmail.c
j
Doe ji
dervlees
n
o
z
om
k
n
e
e
le
w
ateria
u aan via
romotiem
p
le
Meld je n
a
it
ig
d
ng gratis
otiveren!
en ontva
ega’s te m
jouw coll

Waarom doet Prorail mee aan de Week zonder
Vlees? Op welke manier stimuleren jullie dat
medewerkers minder vlees eten?
"Ons mission statement luidt ProRail verbindt, verbetert, verduurzaamt. We willen duurzaamheid dus
maximaal stimuleren en meenemen in ons afwegingskader in alles wat we doen. Bewustwording is daarbij
heel belangrijk. Juist ook ons facilitaire aanbod aan
medewerkers en gasten draagt daaraan bij. Wij willen
in de Week Zonder Vlees dus laten zien dat zonder
vlees ook lekker is en bovendien nog gezonder en
duurzamer. Naast het aantrekkelijke vegetarische
aanbod in die week willen we juist ook zorgen voor
goede communicatie over de schadelijke gevolgen van
de vleesconsumptie voor de dieren zelf, CO2 impact,
waterverbruik, gezondheid en voedselschaarste.
Samen met Sodexo kunnen we daar in de Week
Zonder Vlees op een informatieve en leuke manier
invulling aan geven!" - Katja Nelissen, Beleidsadviseur duurzaamheid bij ProRail

Wil jij meer informatie over
vegetarisch eten op kantoor?
Bel voor meer informatie
Pernilla Orij (06-51119266)

Positieve impact het hele jaar door
In 2017 introduceerde de Bijenkorf
Meatless Monday in haar restaurants
en cafés. Dit bespaart op jaarbasis zo’n
100 ton CO2 uitstoot. Vanzelfsprekend
bieden wij smakelijke alternatieven aan.
Maar ook van dinsdag t/m zondag kunt
u altijd kiezen voor ‘meatless’
gerechten. Zoals deze week de vegan
kapsalon in Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag en Utrecht voor 8,95
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FOLLOW
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MUST
WATCH

Onze favoriete boeken, documentaires en blogs

What the Health

MUST
READ

De Hippe Vegetariër
De Hippe Vegetariër is één van de
grootste vegetarische platforms van
Nederland, met dagelijks recepten,
informatie en inspiratie voor vege
tariërs, flexitariërs en foodies.

2

1

De opvolger van de filmdocumentaire Cowspiracy
is What the Health, die de vleesconsumptie onder
de loep neemt. Vlees was van oorsprong een
luxe item, die tegenwoordig aan iedere maaltijd
wordt toegevoegd. De gezondheidseffecten van
de vlees- en zuivelindustrie staan centraal. Het
plantaardige dieet gaat de oplossing bieden, met
praktijkvoorbeelden in de vorm van proefpersonen. Want wat zijn de effecten van een plantaardig dieet eigenlijk?

Cooked
Miss Havermout

5

Havermout. Hanne is er dol op en
heeft het haar persoonlijke missie
van gemaakt om Nederland te laten
zien dat havermout lekker, gezond
en voedzaam is!

De mens is de enige diersoort die kookt. Toen we
leerden om te koken, werden we pas daadwerkelijk mens. Maar in ons drukke leven waarin we
veel rondrennen en relatief gezien weinig tijd in
de keuken doorbrengen, komen we nauwelijks
aan koken toe. De vier elementen: vuur, water,
lucht en aarde komen voorbij en brengen je terug
naar de oorsprong van het koken.

Rotten

3

Lisa Goes Vegan

KORTING
5 EURO
CTIE
& WINA

4

Inmiddels eet Lisa ruim 6 jaar plantaardig en is ze haar reis naar een
vegan lifestyle gaan delen in de vorm
van recepten, praktische tips, hotspots en persoonlijke verhalen.

Nieuw op Netflix is de documentaire reeks
Rotten, waar de voedselindustrie en zijn geheimen aan het licht komen in verschillende
afleveringen. Een kijkje achter de schermen bij
de productie van verschillende voedselgroepen!
Zoals in aflevering 4 waar de boosdoeners, maar
ook de helden in de pluimvee-industrie belicht
worden.

Forks over Knives
1. VEGABIJBEL | Isabel Boerdam
VEGABIJBEL is het nieuwe kookboek van Isabel (precies, die ook het voorwoord schreef) dat deze week verschijnt.
Met meer dan 150 vega(n) recepten is
VEGABIJBEL dé inspiratiebron voor alle
vega liefhebbers. Een compleet, 496 pagina’s tellend vegetarisch naslagwerk! Als je
hem vóór 7 maart bestelt via Bol.com krijg
je 5 euro korting én maak je kans om de
hele Kookbijbelreeks van Carrera Culinair
te winnen. Bestel hem nu! Van 31,99 nu
tijdelijk voor 26,99
NIEUW

2. Deliciously Ella Het Plantaardige
Kookboek | Ella Woodward
In 2011, nadat Ella Woodward plotseling
een zeldzame ziekte kreeg, is ze begonnen met het volgen van een plantaardig
dieet. Sindsdien ontwikkelt ze recepten
die ze deelt op het blog Deliciously Ella,

heeft ze een lijn plantaardige snacks en
heeft ze twee kleine Deli’s opgezet. In
Het Plantaardige Kookboek vind je meer
dan 100 nieuwe recepten uit haar Deli in
Londen. €24,99

3. Superveg | Celia Brooks
Groente is al lang geen bijgerecht meer,
dat laat Celia Brooks zien terwijl ze kookt
met de 25 meest gezonde groenten in
de hoofdrol. Ieder gerecht gaat uit van
de voedzame kracht van een specifiek
ingrediënt. De gerechten zijn gezond,
veelzijdig en geschikt voor de dagelijkse
keuken, of je nu wel of geen vegetariër
bent. Superveg is werkelijk een ode aan
groenten! €25,95

4. Easy Vegan | Sanne van Rooij
Dat dit kookboek door de Vegan Awards
2018 is uitgeroepen tot kookboek van het

jaar is niet gek! Easy Vegan is namelijk
echt een handboek voor de veganistische
eetstijl. Na de inleiding wordt er gesproken over het keukenkastje, keukengerei &
apparaten en (basis)recepten: sappen &
smoothies, ontbijt, to go, lunch, bijgerechten, spreads & dips, avondeten, toetjes
& meer zoets. Met tot slot inspiratie voor
speciale momenten. €20,99

The Green Creator
Terug naar de basis. The Green
Creator: plantaardige recepten,
vol groenten & bonen, vrij van vlees,
eieren, zuivel maar ook vrij van ge
raffineerde witte suikers en laag in
olie en zout.

Met als uitgangspunt het Westerse eetpatroon
is Forks over Knives de documentaire die ons
huidige dieet aan de tand voelt. “There is a
growing problem, and the ones who are growing
are us”, is een belangrijke quote in de docu
mentaire. Want wat hebben de veranderingen
in onze eetgewoonten met zich meegebracht?
Kort samengevat: Het Westerse dieet eist zijn tol.

Food Choices
5. Simpel | Yotam Ottolenghi
Simpel is de nieuwste toevoeging in de
Ottolenghi collectie én net even anders
dan wat we van Yotam Ottolenghi gewend
zijn. De recepten zijn namelijk niet voor de
ervaren kok die de tijd heeft om een feestmaal op tafel te zetten, maar voor iedere
hobbykok of keukenprins(es) die snel een
vegetarisch gerecht op tafel wil zetten:
Simpel! €29,99

Karola’s Kitchen
Weg met labels! Een uit de hand
gelopen interesse in voedingswetenschappen en liefde voor schrijven
resulteren in heerlijke veelal vegetarische en veganistische recepten van
deze Vlaamse.

De supermarkt biedt een scala aan mogelijk
heden, maar ondertussen worden we niet of
weinig geïnformeerd over voeding en vallen we
makkelijk ten prooi aan de stroom aan informatie
en het voedselaanbod in de wereld. Wat is het
gezondste en duurzaamste dieet voor onszelf,
en voor de toekomstige generaties? Het begint
bij het maken van keuzes.

80

HOE NU VERDER?

AANBIEDINGEN

Je kunt het je misschien nog niet voorstellen, maar aan het einde van
volgende week heb je zeven dagen geen vlees gegeten. Je hebt nieuwe
recepten en plantaardige alternatieven ontdekt en hopelijk hebben we
je verrast. Maar hoe nu verder? Natúúrlijk hoef je vlees vanaf nu niet af
te zweren. We hopen alleen dat je genoeg inspiratie hebt opgedaan om
vanaf nu één, twee of misschien zelfs drie dagen in de week te genieten
van een maaltijd zonder vlees. Deze tips gaan je hierbij helpen!

De Week overleefd:
hoe nu verder?

1

6

Minder vlees eten in je eigen tempo

Maak er een uitdaging van

Een nieuw voedingspatroon eigen maken kost tijd. Net als met
andere goede voornemens en gewoontes gaat dit na één week
niet meteen vlekkeloos. Vind je het stiekem best lastig? Doe het
dan gewoon op je eigen tempo: één dag in de week geen vlees
is ook al een hele stap.

Doe het samen! Kook met een groepje vrienden of familie om-
en-om één avond per week vegetarisch voor elkaar. Of maak er
samen met je partner een spelletje van en probeer samen één
vegetarisch kookboek van A tot Z uit te koken.

Kijk ook eens naar je lunch

2

Bedenk eens op welke momenten van de dag jij allemaal vlees
eet. Veel mensen denken meteen aan het avondeten, maar
misschien eet je juist vaak vleeswaren op brood? Dat kan ook
de eerste stap zijn: nieuw broodbeleg ontdekken! Zoals
hummus, groentespreads, gegrilde groenten of een eitje.

3

Omdenken: van GVA-tje naar groentegerecht
Groente-vlees-aardappelen is echt een Nederlandse gewoonte. Lekker en simpel. Je kunt natuurlijk gaan voor groente-
vleesvervanger-aardappelen, dan houd je je favoriete maaltijd
gewoon in stand. Ons advies is echter om creatiever te denken: geen GVA, maar een maaltijdsalade, curry, stoofpotje of
groenteschotel!

5

Van "tofu- en tempehsponzen" is tegenwoordig echt geen sprake
meer. Het schap met vleesvervangers in de supermarkt is heel
divers en uitgebreid en de kwaliteit is enorm vooruitgegaan de
afgelopen jaren. Er zijn fantastische vega(n) vleesvervangers
op basis van soja, peulvruchten, groenten en granen die echt de
moeite van het proberen waard zijn. Van vleesvervangers tot zelfs
visvervangers! Dus doe eens gek en probeer elke week een ander.

De Westerse keuken is vaak gefocust op vlees en vis, maar
dit is lang niet overal het geval. Neem bijvoorbeeld de Indiase,
Thaise, Vietnamese of Libanese keuken, hier is vegetarisch eten
echt onderdeel van de cultuur. Dus kijk ook verder dan onze
grenzen en laat je inspireren door de smaken van Azië en het
Midden-Oosten.

Bijna alle grote supermarkten ondersteunen jou
deze week met speciale vegetarische aanbiedingen
en kortingsacties.

8

Zoek een vegetarisch kookboek
waar jij blij van wordt

Een goede inspiratiebron is het halve werk. Als je door een boek
bladert en al trek krijgt als je naar de foto’s kijkt, dan weet je dat je
goed zit. Er zijn ongelofelijk veel inspirerende vega(n) kookboeken, van simpele tot uitgebreide recepten, met weinig of veel ingrediënten. Op de pagina 78 vind je onze persoonlijke favorieten.

4 9

Focus op de groenten, granen en peulvruchten

Groenten, granen en peulvruchten... Er zijn zoveel soorten! Dus
daag jezelf uit en ga aan de slag met zoete aardappel, pastinaak of
knolselderij. Experimenteer met freekeh, farro of bulgur, en varieer
met linzen, kikkererwten en zwarte bonen. Verras jezelf, net zolang
tot je alle soorten (zie pagina 8, 19 en 20) geprobeerd hebt.

Varieer met de wereldkeuken

7

Kies ook eens een vleesvervanger

Onze
aanbiedingen
voor jouw week
zonder vlees

Plan de dag waarop je bewust geen vlees eet
Kies één dag in de week uit waarop je geen vlees en vis eet.
Probeer voor deze dag van tevoren alvast inspiratie op te doen in
een kookboek of op het internet. Ook helpt het wanneer je alvast
de boodschappen in huis haalt voor die dag. Zo hoef je niet last
minute nog iets te verzinnen en kun je voorbereid aan je vegadag
beginnen. Je zult zien: je gaat je er straks nog op verheugen!

10

Last but not least: Maak er een feestje van!

Groentegerechten zijn kleurrijk en smaakvol. Dus verwen jezelf:
maak je gerecht af met geroosterde noten, voeg verse kruiden
toe en doe er een flinke schep hummus bij. Een dagje zonder
vlees wordt op deze manier vanzelf een feestje zonder vlees!

Inspiratie voor
jouw boodschappenlijstje!
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Meer
vleesvervangers
dan u denkt

RUBRIEK
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Wist u dat...

Wist u dat ALDI tal van alternatieven voor vlees
verkoopt? Voor in uw pastasaus, oosters gerecht,
burger of wrap en zelfs diervriendelijk snacken
kan met onze vegetarische kroket of bitterbal. Met
zoveel variatie wordt een weekje zonder vlees
gemakkelijk én lekker!

Vegetarische balletjes, falafel, wokreepjes of kruimgehakt
Vegetarische
kroketten of
bitterballen
175 - 200 g

1.23

Per pak

2.23

-25%

Vegetarische
spekreepjes,
roerbakreepjes,
kipreepjes
of geruld gehakt

-25%
1.64

Vegetarische schnitzel, kaasschnitzel, oosterse schijf,
burger of groenteschijf

Per pak

2.24
150 - 200 g

1.19

-25%
1.59

Geldig van maandag 11-03 t/m zondag 17-03. Ondanks zorgvuldige planning kan het voorkomen dat actieartikelen door de
grote vraag snel zijn uitverkocht. Verpakkingen van de afgebeelde artikelen kunnen afwijken. Zet- en drukfouten voorbehouden.

2.97

aldi.nl/vegetarisch

-25%
2.99
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DezeRUBRIEK
actie is geldig van zondag 10 t/m zaterdag 16 maart 2019
Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.

Ruime keuze aan
vleesvervangers!
Alle Vivera
vleesvervangers
per pak

1.-

geldig van maandag 11 t/m zondag 17 maart 2019

Kies jij deze week ook voor vegetarisch?
Da’s lekker, voordelig én goed voor mens
en milieu. Samen maak je ’t verschil!

2 voor
50

3.

5.10 - 6.10

Valess vleesvervangers
alle soorten
2 pakken
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op geselecteerde

biologische vega
merken

twee weken lang geen vleesaanbiedingen bij ekoplaza

Bij Ekoplaza stimuleren we jou om vaker te kiezen voor vegetarisch. Gedurende twee weken vind je bij ons geen
vleesaanbiedingen. Dat is lekker voor vandaag en lekker voor morgen. We hebben een uitgebreid assortiment
vleesvervangers. In onze winkels staan we voor jou klaar om je kennis te laten maken met onze vegetarische
specialiteiten. Kijk op ekoplaza.nl voor de proeverijen bij jou in de buurt.
* De aanbiedingen zijn geldig van 6 maart t/m 19 maart 2019. De actie wordt verrekend middels 25% kassakorting.

100% biologische supermarkt
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Plantkracht
(patsers)

2 PAKKEN
2 PAKKEN

3.18 3.18

VEGETARISCHE
VEGETARISCHE
PASTA PASTA
MET MET
BROCCOLIPESTO
BROCCOLIPESTO
EN GEROOSTERDE
EN GEROOSTERDEAlle combinaties
Alle combinaties
mogelĳk mogelĳk
TOMAATJES
TOMAATJES
Kijk voor dit
Kijk
recept
voorop
ditrecepten.lidl.nl
recept op recepten.lidl.nl

2.2.

5050

2 x 200 g2 x 200 g

MA 11 T/MMA
ZO11
17T/M
MRT
ZO 17 MRT
Vegetarische
Vegetarische
specialiteiten
specialiteiten

BIOLOGISCHE

Lupine Tempeh
Groeiend
Groeiend
vegetarisch
vegetarisch
assortiment
assortiment

Lidl breidtLidl
hetbreidt
assortiment
het assortiment
steeds steeds
verder uit.verder
Zo kunt
uit.uZo
continu
kunt ublijven
continu blijven
variëren met
variëren
vegetarische
met vegetarische
alternatieven!
alternatieven!

Benieuwd
Benieuwd
wat Lidl
watnog
Lidl nog
meer doet
meerop
doet
hetop
gebied
het gebied
van duurzaamheid?
van duurzaamheid?
Kijk op Lidl.nl/verantwoordelijkheid
Kijk op Lidl.nl/verantwoordelijkheid

DE HOOGSTE
DE HOOGSTE
KWALITEIT
KWALITEIT
VOOR
VOOR
DE LAAGSTE
DE LAAGSTE
PRIJS
PRIJS

en vele andere vleesvervangers

2 stuks voor

6.-

Combineren mag. Verkrijgbaar in alle winkels. Actie loopt van 1 t/m 28 maart.
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Week zonder vlees
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feestje of uitdaging?
10% korting

NATUURWINKEL gelooft dat een GEZONDE
AARDE ons een GEZONDE BASIS geeft voor
al het leven en dus ook voor onze voeding.

Vegan slagroom

Omdat MINDER VLEES eten een van de
meest makkelijke en lekkerste manieren
is om bij te dragen aan een duurzame
aarde, vinden wij het LOGISCH om een
van de partners van dit initiatief te zijn.

BURROLIO

LOTAO

TARTEX

Alle varianten
180 gr.
6,98 - 7,19

Alle varianten
200 gr.
4,10

Alle varianten, bijv. Champignon shiitake
125 gr.
2,99 nu 2,39

OLIJF SPREAD

JACKFRUIT

VEGETARISCHE PATÉ

Vega
hondenkoekjes

D� i�e��� �eg��
�������v�n���!
O�� ������ ��
�r�o� � toas�.
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Vegan
Rosado Rose

Jong belegen kaas
vegetarisch gestremd

20%
KORTING

KIJK VOOR MEER INFORMATIE, VOOR DE DICHTSBIJZIJNDE WINKELS EN ALLE AANBIEDINGEN
OP WWW.NATUURWINKEL.NL

Vegan Mozzarella gerookt

Rauwe cashewnoten
1000 gram

biologische foodcoop
10% korting op deze producten van 11 t/m 17 maart 2019 op=op

Woensdag
groentegehaktdag.
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Kijk in onze winkels of op de website voor
meer informatie hoe verrassend makkelijk
een week zonder vlees kan zijn!

1.

€1.-

99

Een weekje zonder vlees. Dat kunnen we als Meest Verantwoorde Supermarkt alleen maar toejuichen.
Maar dat betekent niet dat we je de wekelijkse gehaktdag ontnemen. Integendeel. Want met het nieuwe
Tomeato Groentegehakt van &samhoud maak je de lekkerste gerechten. En ondertussen ben je hartstikke
diervriendelijk bezig. Dit gehakt zit boordevol groente en is exclusief verkrijgbaar bij PLUS.

Ontdek nog veel meer vegetarische producten en recepten op plus.nl/weekzondervlees

�SPAR vegetarische
broodsnacks

Vivera, Valess of Koolen
vleesvervangers

*Geldig bij alle SPAR express en city locaties

**Geldig bij alle SPAR buurt locaties

alle varianten*
per stuk

alle varianten**
150/250 gram, per stuk
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MET DANK AAN AL ONZE PARTNERS
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25

MET DANK AAN AL ONZE PARTNERS
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Dit is een
uitgave van
Stichting
Nationale
Week Zonder
Vlees
Tweede editie, 2019

‘You put a baby
in a crib with
an apple and
a rabbit. If it eats
the rabbit and
plays with the
apple, I’ll buy
you a new car.’

Op naar 2020! Doe jij volgend jaar weer mee? Laat het ons weten! #weekzondervlees
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Dit magazine is met de grootste
zorgvuldigheid samengesteld.
Een foutje is menselijk, daarom
graag type- en/of druk- en zetfouten voorbehouden.

Harvey Diamond
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Gefeliciteerd!
Jij bespaart deze week liters
water, kilo’s CO2 -uitstoot en
zeker
een halve kip. Als je een jaa
r lang
één dag in de week geen vle
es eet,
dan maak je écht een versc
hil:
1000 liter water
565 kilometer autorijden
6 kilo dierenvlees
De moeite waard toch?
Op naar minder vlees!

