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Voorwoord  

WAT JIJ BESPAART  
DOOR ÉÉN WEEK GEEN 

VLEES TE ETEN. 

130 liter water

76 km autorijden

770 gram dierenvlees

Welkom bij de derde editie van  
de Nationale Week Zonder Vlees!

Tegen alle nieuwkomers wil ik zeggen: wat goed dat je  
de uitdaging aan gaat! Jij kunt dit. Voor iedereen die voor 
de tweede of derde keer meedoet: wat leuk, we gaan je 
weer verrassen!

Heb je de ontploffende groentebom gezien? Hoewel de 
Nationale Week Zonder Vlees steeds groter wordt, is de 
vleesconsumptie in Nederland nog steeds niet gedaald. 

Het is dus belangrijk dat we nu in actie komen. Het goede 
nieuws is: iedere dag en ieder eetmoment heb jij de kans 
om een verschil te maken. Want de invloed van onze 
vleesconsumptie op de CO2-uitstoot is enorm. Alleen al 
door te kiezen voor een lekkere, snelle vegetarische curry 
lever jij een bijdrage. Hoe mooi is dat? Dat ga je deze  
week ontdekken!

Met 21 jaar ervaring als vegetariër kan ik je vertellen: de 
vegakeuken is een feestje! De kleurrijke groenten en peul-
vruchten vliegen je om de oren en de recepten die je kunt 
maken zijn oneindig. Het is een keuken die je zeker gaat 
verrassen, zowel thuis als uit! Zeker als je dit magazine  
van A tot Z doorleest.

We hebben namelijk de nodige tips en inspiratie voor je 
op een rijtje gezet: alles over het vervangen van vlees, tips 
voor ontbijt en lunch, vele vega recepten voor het diner, 
de leukste restaurants om uit eten te gaan én natuurlijk 
vegetarische kortingsacties in de supermarkt. Dus kies je 
favoriete recepten uit, maak je boodschappenlijstje en ga 
aan de slag!

Zo wordt de Nationale Week Zonder Vlees voor jou een 
waar groentefeestje. Eetsmakelijk!

PS. Voor ik het vergeet! Ga snel naar de vegetarische  
restauranttips, want daar vind je meer informatie over  
het Week Zonder Vlees pop-up restaurant dat we tijdens  
de week gaan openen samen met topchef Peter Lute in 
Muiden. Dé plek om je drie of vijf gangen lang écht  
vegetarisch te laten verrassen. Reserveren is nu mogelijk!

Isabel Boerdam,  
initiatiefnemer  
Nationale Week Zonder Vlees
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EIWITRIJKE VERVANGERS

Om ervoor te zorgen dat je niks mist als je vegetarisch eet,  
is het belangrijk om vlees op een goede manier te vervangen. 

Waar moet je dan op letten? Volgens het Voedingscentrum 
bevat een volwaardige vleesvervanger eiwit, ijzer, vitamine  
B1 en/of B12. Precies de stoffen die je anders uit vlees zou  

halen. Je kunt op een vegetarisch dieet dus net zo goed sterk 
en gezond blijven, daar heb je geen vlees voor nodig!  

Uit welke vleesvervangers kun je kiezen? Dat lees je hier!

Zo vervang 
je vlees 

3 praktische tips 
om minder vlees te eten 

1
2
3

Met deze tips mis je het vlees
op je bord helemaal niet

Wat eten we vanavond? Begin niet met  
denken vanuit het stuk vlees, maar vanuit de  
koolhydraatbron (aardappelen, pasta, rijst) of  
groente. Als je deze wokt, grilt of stoomt, dan  
wordt dit de ster van je bord!

Verken gerechten van andere wereldkeukens, 
zoals een curry of lasagne. Hierin is vlees vaak 
makkelijk vervangbaar!

Gebruik een goede eiwitbron als vervanger.  
Zo is je maaltijd lekker voedend. Hieronder  
vind je een overzicht van vleesvervangers waar  
je uit kan kiezen. Probeer ze deze week alle- 
maal een keer en laat je verrassen!
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PEULVRUCHTEN     EIEREN     PADDENSTOELEN     NOTEN     SOJA     KANT-EN-KLARE VLEESVERVANGERS 
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PEULVRUCHTEN     EIEREN     PADDENSTOELEN     NOTEN     SOJA     KANT-EN-KLARE VLEESVERVANGERS 
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PEULVRUCHTEN     EIEREN     PADDENSTOELEN     NOTEN     SOJA     KANT-EN-KLARE VLEESVERVANGERS 

WELKE VLEESVERVANGER GA JIJ PROBEREN?

BURGERS
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PEULVRUCHTEN     EIEREN     PADDENSTOELEN     NOTEN     SOJA     KANT-EN-KLARE VLEESVERVANGERS 

GEHAKT 
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PEULVRUCHTEN     EIEREN     PADDENSTOELEN     NOTEN     SOJA     KANT-EN-KLARE VLEESVERVANGERS 

SCHNITZELS
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PEULVRUCHTEN     EIEREN     PADDENSTOELEN     NOTEN     SOJA     KANT-EN-KLARE VLEESVERVANGERS 

Meer weten? 
Meer weten over volwaardige vleesvervangers?
Lees erover op de site van het Voedingscentrum
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Bron: Sodexo
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KLASSIEKE RECEPTENSNELLE RECEPTEN

14

Inspirerende  
recepten voor elke 

dag voor jouw week 
zonder vlees 
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Couscoussalade met gegrilde groenten 
uit de airfryer -  PAGINA 18 

Noedelsoep met champignons en ei 
PAGINA 19 

Snelle 
RECEPTEN ZONDER VLEES 

In 20 minuten op tafel voor 4 personen!

Of je nu voor het eerst meedoet aan de Nationale  
Week Zonder Vlees en geen flauw idee hebt wat je 
moet koken, of gewoon graag nieuwe inspiratie op  
doet voor lekkere gerechten – dit magazine staat  
boordevol recepten! Deze snelle recepten zet je  

binnen 20 minuten op tafel.

Wokschotel met tempehblokjes en  
paddenstoelen - PAGINA 16 

Pad Thai met bloemkoolrijst
 PAGINA 17 

VEGAN

VEGAN VEGAN

VEGA
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Klassieke
RECEPTEN ZONDER VLEES 

Klassieke vleesgerechten,  
maar dan vegetarisch - voor 4 personen

Jackfruit rendang 
 PAGINA 23 

Spaghetti carbonara met hamblokjes 
PAGINA 24 

Je favoriete gerechten kun je gewoon blijven  
eten tijdens de Week Zonder Vlees, ook als die  
oorspronkelijk vlees bevatten. Hier vind je de  

vegetarische of veganistische variant van lasagne,  
andijviestamppot, rendang en spaghetti carbonara!

Lasagne 
PAGINA 21 

VEGA

VEGAN

VEGA

VEGA

Andijviestamppot met rookworst
PAGINA 22 
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Budget

Curry tikka masala 
 PAGINA 28 

Chili sin carne 
PAGINA 29

Vegetarisch eten hoeft helemaal niet duur te zijn.  
Peulvruchten zijn bijvoorbeeld heel goede  

vleesvervangers, en zijn ook geschikt voor een kleiner 
budget! Hier vind je vier recepten die goed zijn voor  
jou en voor je portemonnee. Maak jij vanavond de  

harira met kikkererwten, penne met linzen bolognese, 
curry tikka masala of chili sin carne?

Harira met kikkererwten 
PAGINA 26

VEGAN

VEGAN

VEGAN

VEGA

Penne met linzen bolognese
PAGINA 27

RECEPTEN ZONDER VLEES 
2 euro per persoon, voor 4 personen
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RECEPTEN ZONDER VLEES 
Deze recepten zijn geschikt voor
4 personen van groot tot klein

Kids-proof

VEGA

Burgers 
 PAGINA 33 

Zeesticks met aardappelpuree en  
doperwten - PAGINA 34

De Week Zonder Vlees is natuurlijk makkelijker  
als je het met z’n allen doet. Met deze kids-proof  

recepten kan het hele gezin meedoen! Gaan jullie  
samen de fajita met bonen, burgers, ovenschotel  
met zuurkool en aardappel of de zeesticks met  

aardappelpuree en doperwten maken?

Fajita met bonen en kleurrijke  
toppings - PAGINA 31

VEGAN

VEGAN

VEGA

Ovenschotel met zuurkool  
en aardappel - PAGINA 32 
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RECEPTEN ZONDER VLEES 
Kleurrijke feestelijke gerechten
om te delen met 4 personen

Feest

VEGA

Gevulde Portobello’s 
 PAGINA 38

Haute snackplateau 
PAGINA 39

Borrels en feestjes zijn voor veel beginnende  
vegetariërs een uitdaging. Want wat eet je dan?  

Vier jouw Week Zonder Vlees met deze feestelijke  
gerechten en deel ze met jouw vrienden en familie  

om te laten zien dat ook vegetarisch eten een feestje is. 
Ga jij voor de nachoschotel, ciabatta met paté en  
paddenstoelen, gevulde portobello’s of het haute  

snackplateau? Veel plezier!

Pulled Oats® Nachoschotel met  
guacamole - PAGINA 36

VEGA

VEGA

VEGAN

Ciabatta met paté en paddenstoelen 
PAGINA 37 
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GERECHTEN ZONDER VLEES 
Snelle opties die koken makkelijk maken

Makkelijke 
oplossingen 

Heb je helemaal geen zin of tijd om te koken of  
boodschappen te doen? Wij hebben de oplossing in  

de vorm van maaltijdboxen, lekkere vegetarische kant-
en-klaar maaltijden of maaltijdoplossingen waarmee  

je in een handomdraai een gerecht op tafel tovert.

In de Veggiebox van HelloFresh 
vind je elke week verrassende 
recepten. Van klassiekers met een 
twist tot wereldgerechten uit alle 
windhoeken: laat je inspireren 
door onze lekkere gerechten zon-
der vlees of vis*. Veggiebox - te 
bestellen via HelloFresh *Sommi-
ge ingrediënten in de Veggiebox 
kunnen dierlijk stremsel bevatten.

Easy Veggie Falafel is een heerlij-
ke combinatie van falafel, groen-
ten, aardappeltjes en kruiden. 
Je maakt het heel gemakkelijk 
klaar en kunt er in recepten ein-
deloos mee variëren. Je vindt het 
in het aardappeldiepvriesschap! 
Aviko Easy Veggie Falafel - €2,99 
Verkrijgbaar bij de meeste super-
markten 

Of je nou een flexitariër, pescota-
riër of lacto-ovo vegetariër bent, 
de gerechten van Ekomenu zullen 
goed passen bij jouw eetpatroon. 
Ons vegetarisch menu bevat veel 
variatie, hierdoor wordt vegeta-
risch eten lekker en makkelijk.
Mijn Persoonlijk Menu - Leefstijl 
Vegetarisch Vanaf €4,71 per portie 
te bestellen via Ekomenu

Omdat makkelijk en snel soms 
simpelweg het fijnst is: verrukke-
lijke kant-en-klare soep (Tomaten, 
Tomaat-Paprika, Champignon en 
Erwten) van Maggi. Alle soepen 
zijn gemaakt van 100% natuurlijke 
ingrediënten zonder toegevoegde 
suikers en vegetarisch. MAGGI 
Soep in zak - €2,89 Verkrijgbaar 
bij Plus, Jan Linders, Deen, Hoog-
vliet, Dekamarkt, COOP, Boni en 
BOON

Eén van Henri’s kant-en-klare ve-
ga(n) maaltijden: heerlijk gekruide 
couscous met een rijk gevulde 
tomatensalsa. Gegarneerd met 
gegrilde paprika en courgette. Dit 
vegan gerecht bevat 320 gram 
groenten per portie. Henri Cous-
cous Maroccan - €4,99 Verkrijg-
baar bij Picnic, Plus, Crisp

Binnen 6 minuten zet je een war-
me Italiaanse maaltijd zonder 
vlees, maar rijk aan smaak op ta-
fel! Met heerlijk verse groente en 
volkoren pasta! Pasta Puttanesca 
- €4,49 (voor 450 g)Verkrijgbaar 
bij Albert Heijn (ook online)
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Vier jouw Week Zonder Vlees niet alleen thuis, maar  
ook buiten de deur! Want ook buitenshuis kun je heerlijk  

vegetarisch dineren: van een snelle hap tot een uitgebreid 
viergangendiner. Reserveer jouw tafeltje bij het Nationale 

Week Zonder Vlees pop-up restaurant, powered  
by Peter Lute. Dit restaurant is van 9 t/m 15 maart het  

kloppend hart van de Week Zonder Vlees. Of reserveer  
bij een ander restaurant met een vegetarisch aanbod via 

www.devegetarischerestaurantweek.nl
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1  Roast
LEEUWARDEN
Bij Roast staat eten en drinken in de juis-
te ambiance waarbij kwaliteit, gastvrij-
heid en originaliteit voorop staat. Zoals 
de naam al zegt, komen veel van de 
gerechten die ze bij Roast serveren van 
de grill of van de Green Egg. Let’s Roast! 

2  Beer&
GRONINGEN
Bij Beer& hebben ze elke maand nieuwe 
vegetarische en veganistische gerechten 
bereid met verse groenten uit eigen tuin. 
Met het grote aanbod aan speciaalbieren 
(what’s in the name) het perfecte adres 
voor een diner met speciaalbier!

3  Brasserie Byzonder
BUINEN
Brasserie Byzonder is een gezellig res-
taurant voor de bewuste eter. Op het 
menu? Streekproducten en seizoenspro-
ducten uit eigen moestuin en kas, veelal 
biologisch en vegetarisch. De zelfgebak-
ken broodjes ruik je direct bij binnen-
komst en het huisgemaakte, ”byzonde-
re” gebak is zo goed dat je het liefst nog 
een stuk neemt!

4  L’invité
AMSTERDAM
Midden in de Jordaan vind je L’invité. 
Hier draait het om het proeven van de 
pure producten van Nederlandse bo-
dem: het proeverijmenu is duurzaam, 
licht en lokaal. Bij L’invité verrassen ze 
jou graag met een mooie selectie Neder-
landse groenten uit het seizoen.

5  Gusto del porto
LELYSTAD
In de jachthaven Deko Marina in Lelystad 
vind je Gusto del Porto: de klassieke Ita-
liaanse keuken met moderne twist. Ge-
niet van de heerlijke antipasta’s, gevulde 
ravioli of risotto. Zomers kijk je op het 
mooie terras uit over het IJsselmeer en in 
de winter warm je op met de uitgebreide 
grappa selectie… Buon Appetito!

6   The Green House 
UTRECHT
The Green House is een uniek, circulair 
en transparant restaurantconcept, in 
het meest circulaire gebouw van Neder-
land. Afval wordt als grond- óf brandstof 
beschouwd. In het restaurant koken de 
chefs met zoveel mogelijk ingrediënten 
uit de eigen urban farm en regio.

7   Brasserie Staverden
ERMELO
In de 17e eeuwse kasteeltuinen van een 
landgoed vind je Brasserie Staverden. 
Laat je verrassen met een zowel klassiek 

als modern 3-gangen diner waar sei-
zoensgebonden en pure producten de 
basis vormen van de gerechten.

8   Landgoed  
de Wilmersberg
DE LUTTE 
Landgoed de Wilmersberg is het bui-
tenverblijf van Twente! Een prachtig 
gelegen landgoed op een schitteren-
de groene locatie. De passie voor lek-
ker, goed en eerlijk eten is groot bij De 
Wilmersberg. Ronald Bor en zijn team 
werken het liefst met verse, biologi-
sche producten uit de streek.

9   In de keuken  
van Floris
ROTTERDAM  
In de keuken van Floris is een uniek 
restaurant voor mensen die er voor 
open staan om zich te laten verrassen 
met een 9-gangen diner. Floris kookt 
vanuit zijn hart; eerlijk, clean en met 
respect voor de natuur. 

10   De Houtloods 
TILBURG
Bij De Houtloods vinden de chefs het 
belangrijk dat je de juiste smaken na 

elkaar eet en daarom is de menukaart 
opgebouwd in smaaktypen, in plaats 
van in gangen. Hier geniet je van een 
luxe vegetarisch lunchmenu of diner-
menu! 

11   Hof Aan Zee
KOUDEKERKE
Hof Aan Zee is een klein restaurant 
en vakantieverblijf gevestigd in een 
historische Scandinavische boerderij 
in Koudekerke. Omringd door natuur, 
geniet je van hun gerechten én gast-
vrijheid die sterk verwant zijn aan die 
van de New Nordic Cuisine.

12   Clichee
MAASTRICHT
Clichee is een combinatie van Dutch 
Design, streetfood en cocktails. Hier 
gaan duurzaamheid en luxe hand 
in hand en sluit de muziek naadloos 
aan op de omgeving en de sfeer. De 
inspiratie voor de gerechten op de 
menukaart vindt Clichee over de hele 
wereld. Een hippe en moderne zaak!



47



48

Duurzame ondernemers
Een vega-kapsalon, plantaardige camembert of zoet zonder zuivel.  

Op steeds meer plekken in Nederland vind je bijzondere vegavariaties.  
Bijvoorbeeld bij deze door Triodos Bank gefinancierde ondernemers. Door  
hier jouw euro te besteden, draag je bij aan positieve verandering. Triodos  

Bank doet dat door het geld van haar klanten uitsluitend in te zetten  
voor een groene, eerlijke en menselijke samenleving. Zo financieren ze  

ondernemers die bijdragen aan een beter voedselsysteem waarbij geen  
schade wordt veroorzaakt aan het milieu, iedere schakel eerlijk loon  

oplevert en we met z’n allen gezonder gaan eten.

VEGABOND 
géén hippie-yoga-tent,  
wél plantaardige camembert

In de winkel en lunchroom van Vegabond 
in Amsterdam kun je veganistisch eten. Zo 
lekker, dat je het vlees helemaal niet mist! 

GYS 
restaurant met de lekkerste  
vegetarische ‘Kapsalon’

Bij Gys in Utrecht eet je snel, goedkoop, 
lekker én biologisch. Met een ruime 
keuze aan vegetarische gerechten,  
inclusief de bekende ‘Kapsalon’. 

SHARP SHARP 
zoet zonder zuivel

Zin in iets zoets? Bij bakkerij Sharp Sharp  
in Rotterdam hebben ze geen dierlijke  
producten nodig om van hun taartjes iets 
heel lekkers te maken. Te vinden in  
verschillende Albert Heijns en andere  
verkooppunten door heel Nederland. 
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op alle A-merk vleesvervangers

30%
korting

Dat is het van Albert Heijn

Kijk voor de actievoorwaaarden op ah.nl en voor de actuele prijzen in de winkel. Deze aanbieding 
geldt van maandag 9 maart 2020 t/m 15 maart 2020 op vertoon van uw bonuskaart.

Een week 
vegetarisch 
koken, 
is geen enkel 
probleem.

1532_Week_zonder_vlees_adv_liggend_actie_297x210.indd   1 02/03/2020   14:45
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1.-Alle Vivera 
vleesvervangers
per pak

Geldig van maandag 9 t/m zondag 15 maart 2020.

Vegetarische 
lasagne met Vivera 

kruimgehakt!
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Wist u dat 
DEEN een 

heerlijk assortiment 
vleesvervangers heeft?
Met ruim 85 producten en 

10 merken is er voor 
elk wat wils!

Onze vega toppers:

3.25 2.65

De vegetarische 
slager 
bratwurst 
pak 2 stuks 

Quorn stukjes 
pak 175 gram 

2.85

Garden Gourmet 
Burger deluxe
pak 2 stuks 

2.80

Menu Fromage 
kaasschnitzels 
pak 2 stuks

2.70 2.30

Valess 
Schnitzel 
pak 2 stuks 

Vivera 
Kruimgehakt 

pak 175 gram 

2.50

Beemster 
kaas- 

schnitzels 
pak 2 stuks 

2.35

Maza falafel 
pak 250 gram 

1.15

Goodbite 
Tempeh 
naturel  

pak 200 gram 
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Veel mensen zijn gehecht aan hun broodje 
ham of worst tijdens de lunch. Met het hartig 
vegetarisch broodbeleg van Veggi Deli en de 
spread van de Hobbit gaat er een wereld voor 
je open. Van 4 maart t/m 17 maart 
vind je bij Ekoplaza geen vlees-
aanbiedingen. Dat is lekker voor 
vandaag en lekker voor morgen.

Kijk voor meer informatie op 
ekoplaza.nl/nwzv.

100% biologische supermarkt
* Combineren is mogelijk. De aanbieding is geldig op de spreads van de Hobbit en 
 het broodbeleg van FITFOOD Veggi Deli. Actielooptijd 4 maart t/m 17 maart 2020.

 

2 voor
*4.00

Een ruime keuze vegetarisch en biologisch,
Voor je ontbijt en lunch.
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ALLE VLEESVERVANGERS UIT
HET VLEESVERVANGERSSCHAP
Alle soorten
3 verpakkingen

2+1
GRATIS*

Genoemde prijs geldig van wo 11 maart t/m di 17 maart 2020.
*2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten. Alle combinaties mogelijk.

Ontdek ons uitgebreid aanbod van vegetarische producten en vleesvervangers. Wij zeggen: lekker bezig! 

DAgJe zOnDeR VlEeS?
Gevarieerd eten, bijvoorbeeld een dagje zonder vlees, is goed voor 

je en voor het milieu. En natuurlijk ook gewoon erg lekker!

Woensdag
groente-
gehaktdag.

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

1100.01.612 PLUS Adv Week Zonder Vlees_A4 liggend.indd   1 31-12-19   15:59
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Dit heb jij bespaard tijdens de Week Zonder Vlees!

130 liter water 76 km autorijden 770 gram dierenvlees

Straks mag jij met trots zeggen dat 
jij aan de Nationale Week Zonder 
Vlees hebt meegedaan! Wij hopen 
dat het je goed is bevallen en je de 
vegetarische smaak te pakken hebt. 
Want als jij vanaf nu een jaar lang  

één dag in de week geen vlees eet, 
heb je echt een enorme impact op 
het milieu. Je bespaart dan 1000 liter 
water, 6 kilo dierenvlees en 565 kilo-
meter autorijden aan CO2-uitstoot. 
Doe jij mee?
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CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

PMS 356C

CMYK
MATCH TO

N.B. The colours on this artwork run out are for colour indication only. 
Refer to listed Pantone (PMS) specification or attached swatches 
where applicable for true colour representation.

All artwork is approved by jkr as of the date given.
Please double check ALL details with client prior to final production. 
ANY changes made after this date are the responsibility of the client.
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SCALE MM: THIS RULER MEASURES 100MM WHEN ARTWORK IS 100%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
PLEASE NOTE IF VIEWING THIS ARTWORK AS A PDF IT MAY NOT
BE TO SCALE. THE SCALE OPPOSITE WILL GIVE AN INDICATION
OF THE REDUCTION
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• HELVETICA LT BOLD (LEGEND)

• xxxxxxxx.psd
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