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OVER DE
NATIONALE WEEK
ZONDER VLEES

WAT JIJ BESPAART
DOOR ÉÉN WEEK GEEN VLEES TE ETEN

VOORWOORD
Op 8 maart start de vierde editie van de Nationale Week Zonder Vlees.
Het is een cliché, maar ik zie mezelf nog zitten aan de keukentafel waaraan ik de eerste editie bedacht, hopend dat misschien 10.000 mensen
mee zouden doen. Hoe bijzonder is het dan om mee te maken dat drie
jaar later 2,4 miljoen Nederlanders meedoen aan deze week?
Bijzonder en nog steeds ongelofelijk belangrijk. Want Corona benadrukt
meer dan ooit het belang van gezond en duurzaam eten, en minder vlees
eten is daarin absoluut essentieel. Daar zijn alle experts het over eens,
en toch doen we het nog veel te weinig. Zonde, want als ervaringsdeskundige sinds m’n negende weet ik dat de vegetarische keuken de
moeite waard is – ook voor jou!
Om dat te bewijzen ben ik vier jaar geleden de Week Zonder Vlees
gestart. Met succes, want de meest gehoorde reactie van deelnemers
is dat vegetarisch koken eigenlijk leuk, lekker en gemakkelijk is, en
zeker voor herhaling vatbaar! En dat is precies waar ik op hoop.

101 LITER
WATER

79 KM
AUTORIJDEN

Elke dag vlees eten is niet meer van deze
tijd. Toch wordt er in Nederland nog veel
vlees gegeten. Daarom laten we met de
Nationale Week Zonder Vlees graag zien
hoe het anders kan, door te kiezen voor
een flexitarisch eetpatroon waarin vlees
en vis afgewisseld worden met vegetarische en plantaardige gerechten. Een
kleine moeite, met een onvoorstelbaar
grote impact op mens, dier en klimaat.
Ga jij de uitdaging aan?
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770 GRAM
DIERENVLEES

Van 8 t/m 14 maart vindt de Nationale Week
Zonder Vlees plaats. Doe mee en maak het
verschil voor de toekomst van onze planeet!
Meld je aan op www.weekzondervlees.nl
HEB JE VRAGEN? Doe mee met de webinar
meest gestelde vragen over de Week Zonder
Vlees (deze ontvang je op maandag 8 maart in
je inbox) of de live Q&A met Isabel op zondag
14 maart om 10:00. Meld je voor beide evenementen aan op weekzondervlees.nl/webinar

Dus bij deze wil ik ook aan jou vragen:
doe je mee? Ga je de uitdaging aan
om nieuwe recepten en producten te
ontdekken? Je zult er geen spijt van
krijgen, zeker niet met de fantastische
recepten in dit boekje.
Dus schrijf 8 t/m 14 maart in je agenda,
meld je aan op weekzondervlees.nl,
maak een boodschappenlijstje (de
supermarkten hebben héél veel vega
korting) en ga aan de slag.

Ik kijk ernaar uit!
We doen het samen!
Isabel Boerdam
Initiatiefnemer Nationale Week Zonder Vlees

VOORWOORD  

5

Snijbonen stamppot met rookworst

Rode curry linzensoep met pompoen
en kokosmelk
INGREDIËNTEN

1 flespompoen, in blokjes van 2x2 cm,
schil en zaadlijsten verwijderd
2 verpakkingen (410 g) HAK Linzen
50 g pompoenpitjes
400 ml kokosmelk
1 l water
3 el rode currypasta
1 witte ui, fijngesneden
15 g verse koriander
zonnebloemolie
BEREIDINGSWIJZE
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Vegetarische rookworst is Ookworst! HEMA Ookworst
– €3,50 – Alle HEMA filialen met een rookworstmeubel
Zodat je je favoriete stamppot met Unox rookworst nu
ook kunt maken zonder vlees. Unox Vegetarische rookworst
– €3,95 – Verschillende supermarkten

4 PERS

30 MIN

HAK LINZEN

Kook de aardappels in een pan met ruim kokend water
in 20-25 minuten gaar. Giet de aardappels af, voeg de
melk toe aan de pan en stamp de aardappels tot puree.
Kook de snijbonen in een andere pan in 4 minuten
gaar en voeg deze toe aan de pan met aardappelpuree.
Proef en breng de snijbonenstamppot op smaak met
zout en peper. Bereid ondertussen de rookworst
volgens de instructies op de verpakking. Verdeel de
stamppot over de borden en serveer met rookworst.

UNOX VEGETARISCHE
ROOKWORST

BEREIDINGSWIJZE

HEMA OOKWORST

INGREDIËNTEN

1 vegetarische rookworst,
bv. van HEMA of Unox
1 kg kruimige aardappels,
geschild en in grove stukken
500 g snijbonen,
in stukken van 5 mm
150 ml melk
zout en peper

Snijd de stengels van de koriander en
snijd grof. Snijd ook het korianderblad
grof en bewaar dit tot later gebruik in
de koelkast. Verhit zonnebloemolie
in een koekenpan en fruit de ui totdat
deze glazig begint te worden. Voeg
de rode currypasta toe aan de pan
en roerbak 2-3 minuten mee. Voeg
vervolgens de pompoenblokjes, de
steeltjes van de koriander, kokosmelk
en water toe aan de pan en laat het
geheel 30 minuten pruttelen op lage
temperatuur. Voeg de helft van de
linzen toe aan de pan en mix de soep
grof met behulp van een staafmixer.
Verdeel de overgebleven linzen
over vier kommen en verdeel hier
de pompoensoep over. Garneer met
pompoenpitjes en de koriander uit
de koelkast en serveer direct.

4 PERS

De ideale verrijking van
je salade, maar ook heerlijk in een soep of curry.
HAK Linzen – €1,79 –
Vrijwel alle supermarkten

35 MIN

VEGAN

RECEPT
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Taco’s met
gehakt en
kidneybonen

Crispy wrap met frisse yoghurtsaus

INGREDIËNTEN

12 tacoschelpen
1 verpakking vegan
gehakt (250 g), bv. van
Meatless Farm
1 verpakking Santa Maria
Veggie Taco Kruidenpasta
1 blik (310 g) Bonduelle
Rode kidneybonen
200 g ijsbergsla, fijngesneden
150 g geraspte kaas
125 g zure room
3 el water
zonnebloemolie
BEREIDINGSWIJZE

MEATLESS FARM
GEHAKT

SANTA MARIA VEGGIE
TACO KRUIDENPASTA

BONDUELLE RODE
KIDNEYBONEN

De smaak en stevige bite maakt dit de perfecte vervanger in
al jouw maaltijden. Meatless Farm gehakt – €3,29 – Crisp
Met deze kruidenpasta breng je groenten gemakkelijk
op smaak en maak je heerlijke next level taco’s!
Santa Maria Veggie Taco Kruidenpasta – €1,99 – Jumbo
De Rode kidneybonen zijn echte krachtpatsers vol eiwitten
en vezels. Heerlijk in Mexicaanse gerechten! Bonduelle
Rode kidneybonen – €1,24 – Albert Heijn, Jumbo, Coop,
DEEN, Dirk, DekaMarkt, Hoogvliet, Jan Linders, Nettorama,
PLUS, Poiesz, SPAR, Vomar, Van Tol
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Verhit zonnebloemolie in een
koekenpan en voeg hier het vegan
gehakt aan toe. Schep het gehakt
met behulp van een spatel los
en roerbak het gehakt totdat het
goudbruin van kleur is. Voeg de
taco kruidenpasta, 3 eetlepels
water en de rode kidneybonen toe
aan de pan. Roer om, breng aan
de kook en haal de pan vervolgens
van het vuur af. Verwarm ondertussen de tacoschelpen volgens
de instructies op de verpakking.
Zet de tacoschelpen samen met
het gehaktmengsel, de geraspte
kaas, ijsbergsla en zure room op
tafel en laat iedereen z’n eigen
taco samenstellen.

4 PERS

15 MIN

SNEL

FEEST

INGREDIËNTEN

BEREIDINGSWIJZE

8 tortillawraps
3 paprika’s, in reepjes
2 verpakkingen BOON Chili 		
Burger of Vivera Plantaardige
Kipkrokant Schnitzel
1 Romeinse sla, fijngesneden
1 komkommer, in plakjes
250 g volle yoghurt
15 g bieslook, fijngesneden
zout en peper

Verwarm de oven voor op 175 °C. Meng de volle
yoghurt met de bieslook, proef en breng op smaak met
zout en peper. Bereid de burger en/of schnitzel volgens
de instructies op de verpakking. Warm de wraps kort
op in de voorverwarmde oven en serveer ze warm met
de burger en/of schnitzel, Romeinse sla, komkommer,
paprika en yoghurt-bieslooksaus.
TIP!

Ook heel lekker met hummus.

Ideaal voor beginnende flexitariërs; deze kipkrokant schnitzel
is nóg lekkerder dan de vleesvariant. Vivera Plantaardige
Kipkrokant Schnitzel – €2,59 – Albert Heijn, Boonmarkt, Coop,
DEEN, DekaMarkt, Dirk, Hoogvliet, Jan Linders, MCD, Nettorama,
Picnic, PLUS, Poiesz, Vomar

VIVERA PLANTAARDIGE
KIPKROKANT SCHNITZEL

4 PERS

15 MIN

BOON
CHILI BURGER

SNEL

Oer-Hollandse bonen, verse groente en kruiden geven deze
burger met bite een waanzinnige smaak. BOON Chili Burger €2,99 - Albert Heijn, Dirk, DekaMarkt, DEEN, Picnic, Sligro

RECEPT
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5x vegetarische ontbijt- en lunchinspiratie
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AVOCADO TOAST 2.0

Je hebt nodig: 1 meergranen
boterham, 1 EAT ME eetrijpe
avocado, 1 tl pesto, 2 cherrytomaatjes, 25 g zachte geitenkaas.
Toast de meergranen boterham
in een broodrooster of in de
oven. Prak de eetrijpe avocado
en bestrijk hier de toast mee.
Halveer de cherrytomaatjes,
verkruimel de geitenkaas en
verdeel deze over de avocado
toast. Besprenkel met pesto en
serveer de avocado toast 2.0!
BROODJE PATÉ
MET EEN VEGA TWIST!
..3

Je hebt nodig: 1 pistoletje, Kips
Vega Paté, handje rucola, 2 tl
cranberrycompote, 1 tl walnoten.
Snijd het pistoletje in de lengte
in, beleg het met Vega Paté,
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.5

MAAK EEN VEGAN TOSTI!

Je hebt nodig: 2 boterhammen,
2 plakjes Violife Original Slices
en je favoriete saus! Leg de
boterhammen op een snijplank
en verdeel hier de Original
Slices over. Rooster de tosti in
je tosti-ijzer of in de pan totdat
de boterhammen goudbruin en
knapperig zijn. Serveer met je
favoriete saus!

.2 Goed voor de cholesterolspiegel. Perfect voor op brood
of in een salade. EAT ME
eetrijpe avocado – PLUS, Coop,
SPAR, Hoogvliet, Marqt, DEEN,
Vomar, Dirk, DekaMarkt, Jan
Linders, Picnic en groentenen fruit speciaalzaken

.3 100% plantaardig en
gemaakt op basis van
soja- en erwteneiwitten en
groenten. Kips Vega Paté
– €1,99 – Albert Heijn, Jumbo,
PLUS, Coop, DekaMarkt, Dirk,
Hoogvliet, Jan Linders, DEEN,
Vomar, SPAR, Boni, Poiesz

.4 Te beleggen op brood of
toast. Heerlijk te combineren
met een spread, sla en
tuinkers. PLNT Plantaardige
boterhamworst – €2,29 –
Vomar, DEEN

.5 Geeft je het echte
Hollandse kaasgevoel. Te
gebruiken op een sandwich,
tosti of gewoon zo uit het
vuistje! Violife Original Slices
– €3,19 – Verkrijgbaar in bijna
alle supermarkten in Nederland

EAT ME EETRIJPE
AVOCADO

..2

Je hebt nodig: 1 witte bakkersbol,
3 plakjes PLNT Plantaardige
boterhamworst, 1 tl boter, 6 plakjes komkommer, 1 tl mayonaise
en ½ tl mierikswortel. Halveer
de bakkersbol in de lengte en
bestrijk de onderste helft met
boter. Verdeel de Plantaardige
boterhamworst en de plakjes
komkommer over de met boter
bestreken zijde. Meng de mayonaise met de mierikswortel en
besmeer hier de snijkant van
de bovenste helft van het brood
mee. Klap het bolletje dicht en
eet smakelijk!

KIPS VEGA
PATÉ

..1

.4 BOLLETJE BOTERHAMWORST,
NET ALS VROEGER!

.1 Smeer de lekkerste
vegetarische Filet Américain
op je boterham, wrap,
cracker of toastje. SMAECK
Crème Américain Naturel
– €2,69 – Meer dan 800
supermarkten in Nederland

PLNT PLANTAARDIGE
BOTERHAMWORST

Je hebt nodig: 1 Italiaanse bol,
3 el SMAECK Crème Américain
Naturel, 1 gekookt ei, peper.
Snijd de Italiaanse bol in de
lengte in en bestrijk met Crème
Américain Naturel. Verwijder
de schil van het gekookte ei,
snijd het ei in plakjes en verdeel
over het broodje. Breng op
smaak met peper.

rucola en walnoten. Bestrijk de
snijkant van de bovenste helft
met cranberrycompote. Klap het
pistoletje dicht en geniet!

VIOLIFE ORIGINAL
SLICES

..1 KLASSIEK BROODJE FILET
AMERICAIN, MAAR DAN VEGA!

SMAECK CRÈME
AMÉRICAIN NATUREL

BEGIN
JE DAG
GOED!

VOOR 1 PORTIE
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Griekse orzosalade met vegetarische
balletjes en tzatziki
INGREDIËNTEN

2 pitabroodjes
2 verpakkingen
vegetarische
balletjes, bv. van
Albert Heijn of
Future Farm
2 teentjes knoflook,
geperst
1 rode ui,
in halve ringen
1 komkommer

Aziatische wokschotel
met vega(n) blokjes

300 g orzo
250 g cherrytomaatjes,
gehalveerd
200 g feta,
verkruimeld
250 g Griekse
yoghurt
15 g krulpeterselie,
fijngesneden
3 el olijfolie
zout en peper

FUTURE FARM
FUTURE MEATBALL

AH VEGETARISCHE
BALLETJES

BEREIDINGSWIJZE

Deze vega balletjes zijn licht gekruid en
hebben een stevige bite. Heerlijk als snack
en in een maaltijd. AH Vegetarische Balletjes –
€1,49 – Albert Heijn (supermarkt en online)
De revolutionaire plantaardige gehaktbal met
de structuur en smaak van vlees. Future Farm
Future Meatball – €3,89 – Marqt
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Verwarm de oven voor op 225 °C.
Halveer de pitabroodjes in de lengte en
snijd de helften in 6 driehoekjes. Verdeel
de driehoekjes over een met bakpapier
beklede bakplaat en verdeel hier de
olijfolie over. Breng op smaak met zout en
peper en bak 10 minuten af in de voorverwarmde oven. Snijd de komkommer in
de breedte doormidden, snijd de ene helft
in halve maantjes, verwijder van de andere
helft de zaadlijsten en rasp daarna grof.
Knijp de geraspte komkommer uit, doe in
een kom samen met de yoghurt, knoflook
en krulpeterselie. Roer de tzatziki door
en breng op smaak met zout en peper.
Bereid de orzo volgens de instructies op
de verpakking. Laat de orzo uitlekken en
meng met de komkommerpartjes, de rode
ui, cherrytomaatjes en feta tot een frisse
salade. Bak de vegetarische balletjes
volgens de instructies op de verpakking goudbruin. Serveer de orzosalade
samen met de vegetarische balletjes,
pitadriehoekjes en tzatziki.
TIP! Ook lekker met Kalamata olijven of
verse paprika in blokjes.

4 PERS

30 MIN

INGREDIËNTEN

2 verpakkingen vega(n)
blokjes, bv. van BUMI,
GoodBite, SoFine of Quorn
1 teentje knoflook, geperst
1 verpakking (270 g)
ongekookte udon noedels
400 g AH Roerbakgroente
Italiaans cavolo nero bosui
3 cm gember, geschild
en geraspt
1 el water
6 tl sojasaus
2 tl sesamolie
2 tl agavesiroop
1 tl maïzena
zonnebloemolie
BEREIDINGSWIJZE

GOODBITE TEMPEHBLOKJES KETJAP | BUMI ASIAN TEMPEH | SOFINE
TOFU À LA MINUTE ASIAN SPICED | AH ROERBAKGROENTE ITALIAANS
CAVOLO NERO BOSUI | QUORN VEGETARISCHE STUKJES

Heerlijke tempehblokjes met oosterse ketjap marinade. 100%
vegan! GoodBite Tempehblokjes Ketjap – €2,95 – Boon, PLUS,
DEEN, MCD, Jumbo
Tempeh lastig te bereiden? Helemaal niet, want deze is al voor
je gebakken en gemarineerd! BUMI Asian tempeh – €3,95 –
Ekoplaza, Marqt, Crisp.nl, Gimsel, verschillende bio winkels
Met biologische sojabonen en Aziatisch kruiden- en specerijenmengsel: de perfecte toevoeging aan elke wokschotel.
SoFine Tofu à la minute Asian Spiced – €2,00 – Jumbo
Met deze roerbakgroente maak je eenvoudig een verrassende
Italiaanse maaltijd. AH Roerbakgroente Italiaans cavolo nero
bosui – €2,99 – Albert Heijn (supermarkt en online)
Hét alternatief voor kipstukjes: gezond, duurzaam
en lekker! Quorn Vegetarische Stukjes – €2,39 –
Verschillende supermarkten

4 PERS

15 MIN

SNEL

Kook de udon noedels in
ruim water in 10 minuten
gaar. Bak de vega(n) blokjes
volgens de instructies op de
verpakking knapperig. Verhit
zonnebloemolie in een wokpan
en roerbak de roerbakgroente op
hoge temperatuur 6-7 minuten
beetgaar. Zet de warmtebron uit.
Doe de sojasaus, sesamolie,
agavesiroop, water, gember en
knoflook in een steelpan en
verwarm op lage temperatuur.
Voeg wanneer de saus zichtbaar
is opgewarmd de maïzena
toe en roer met een garde
goed door terwijl de saus in
1-2 minuten indikt. Zet de
warmtebron uit. Voeg de udon
noedels, vega(n) blokjes en
woksaus toe aan de pan met
de roerbakgroente. Schud het
geheel nog een keer door en
verdeel over de borden.

RECEPT
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Gevulde zoete aardappel
met krokant gebakken Pulled Oats

Hoe

diervriendelijk
eet jij?

INGREDIËNTEN

4 grote zoete aardappels
2 verpakkingen Gold&Green
Pulled Oats® Naturel
2 avocado’s, geprakt
2 trostomaten, in kleine blokjes
1 rode ui, fijngesneden
400 g zwarte bonen, uitgelekt
150 g mais, uitgelekt
15 g koriander, grofgesneden
2 tl paprikapoeder
2 tl komijnpoeder
1 tl gemalen koriander
zonnebloemolie

Weet jij welke kippen écht ruimte hebben
om te scharrelen? Of welke varkens hun
krulstaart mogen houden? En mag een
kalfje eigenlijk gras eten? Als je het antwoord op deze vragen niet weet, ben je
niet de enige. Jaarlijks leven miljoenen
varkens, kippen en koeien in slechte
omstandigheden zodat wij vlees, zuivel
en eieren kunnen eten. De meeste
mensen weten hier weinig van.
Met de DierenwelzijnsCheck breng je
daar verandering in! De check geeft meer
dan 200 producten een rapportcijfer voor

14     DIERENWELZIJNSCHECK

dierenwelzijn en helpt je zo te kiezen voor
de meest diervriendelijke optie. De DierenwelzijnsCheck laat je zien hoe dier(on)vriendelijk verschillende soorten vlees, vis,
eieren en zuivel zijn en geeft inzicht in de
verschillende keurmerken. In de horecawijzer zie je hoe restaurants scoren op
dierenwelzijn. De DierenwelzijnsCheckers
helpen restaurants met het maken van
betere keuzes en helpen jou om diervriendelijk te eten.
Ben je benieuwd? Neem een kijkje op
www.dierenwelzijnscheck.nl

Verwarm de oven voor op
200 °C. Was de zoete aardappels
en droog af, prik hier met een vork
rondom gaatjes in. Wikkel de
zoete aardappels in aluminiumfolie en pof in 45 minuten gaar.
Meng in een kom de Pulled Oats
met paprikapoeder, komijnpoeder
en gemalen koriander. Verhit
zonnebloemolie in een koekenpan en bak de Pulled Oats op
hoge temperatuur goudbruin
en knapperig. Haal de zoete
aardappels uit de oven. Verwijder
het aluminiumfolie en snijd
voorzichtig in de lengte in en
vouw een beetje open. Verdeel
de zoete aardappels over de
borden en verdeel hier de Pulled
Oats, zwarte bonen, mais, tomaat,
rode ui en verse koriander over.
Garneer met de geprakte
avocado en serveer.

4 PERS

45 MIN

VEGAN

FEEST

GOLD&GREEN
PULLED OATS® NATUREL

BEREIDINGSWIJZE

De perfecte mix van haver,
tuinbonen, erwten… en verder
niks! Super voedzaam en
100% natuurlijk. Gold&Green
Pulled Oats® Naturel – €2,99
– Albert Heijn, DEEN, PLUS,
Dirk, DekaMarkt, Picnic

RECEPT
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Penne in tomatensaus met kipstukjes

Comfort bowl met falafel,
hummus en seizoensgroenten

INGREDIËNTEN

2 verpakkingen vegan
kipstukjes, bv. van
LikeMeat of PLUS
1 verpakking (75 g)
Willicroft This is
Not Grated Cheese
‘Italian Style’
1 courgette,
in halve maantjes

350 g Heinz
Tomato Frito
300 g Honig
Peulvruchten Pasta
Penne Linzen
15 g verse basilicum,
grofgesneden
1 tl oregano
zonnebloemolie

BEREIDINGSWIJZE

16     RECEPT

TIP!

Eet de restjes
de volgende
dag tijdens de
lunch. Succes
gegarandeerd!

Heerlijk gekruide falafelbal
letjes op basis van kikker
erwten. Lekker in een wrap,
pita of salade. Vivera Falafel
– €2,65 – Coop

4 PERS

25 MIN

VEGAN

Gemaakt van 50% linzen met de bite van normale
pasta. Een bron van eiwitten in vegetarische
gerechten! Honig Peulvruchten Pasta Penne
Linzen – €2,49 – Verschillende supermarkten
Heinz Tomato Frito is op traditionele wijze bereid
voor een onweerstaanbare rijke smaak. Heinz
Tomato Frito – €0,79 – O.a. Albert Heijn, Jumbo,
PLUS, DEEN, Hoogvliet, SPAR, Coop, Dirk
Strooi het op pizza, pasta, salades. Past goed
bij alle gerechten! Willicroft This is Not Grated

4 PERS

15 MIN

VEGAN

SNEL

LIKEMEAT LIKE
CHICKEN BITES

PLUS VEGETARISCH
VERSE KIPSTUKJES

WILLICROFT THIS IS
NOT GRATED CHEESE
‘ITALIAN STYLE’

Verwarm de oven voor op 225 °C. Verdeel de bloemkool,
pompoenblokjes en kikkererwten over een met bakpapier
beklede bakplaat. Verdeel hier de zonnebloemolie en ras el
hanout over en bak de groenten 30 minuten in de voorverwarmde oven. Meng ondertussen de komkommer, cherrytomaten en peterselie in een kom. Verhit zonnebloemolie
in een koekenpan en bak de falafel volgens de instructies
op de verpakking. Verdeel de geroosterde groenten en
kikkererwten met de salade en de falafel over vier borden
of kommen en serveer met hummus.

HEINZ TOMATO FRITO

BEREIDINGSWIJZE

VIVERA FALAFEL

INGREDIËNTEN

2 verpakkingen
Vivera Falafel
1 bloemkool, in roosjes
½ komkommer,
in halve maantjes
400 g flespompoen,
zaadlijsten en schil
verwijderd en in blokjes
van 2x2 cm
1 blik (400 g) kikkererwten
250 g cherrytomaatjes,
gehalveerd
15 g platte peterselie,
fijngesneden
4 el hummus
3 tl ras el hanout
zonnebloemolie

HONIG PEULVRUCHTEN
PASTA PENNE LINZEN

Kook de linzen penne in ruim water in 7 minuten
gaar. Verwarm ondertussen de Tomato Frito in een
ruime kookpan op lage temperatuur. Voeg hier oregano aan toe en laat langzaam opwarmen. Verhit
zonnebloemolie in een koekenpan en roerbak de
courgette in 3-4 minuten gaar. Haal de courgette uit
de pan, voeg een scheutje zonnebloemolie toe en
bak de kipstukjes volgens de instructies op de verpakking. Voeg de kipstukjes en courgette toe aan
de pan met de tomatensaus en meng de pasta met
de saus. Serveer de penne in tomatensaus met de
kipstukjes, garneer met verse basilicum en This is
Not Grated Cheese ‘Italian Style’.

Cheese ‘Italian Style’ – €3,50 – Albert Heijn,
Picnic, Crisp, Willicroft Store
Deze kipstukjes zijn 100% plantaardig, een
bron van vezels en laag in verzadigde vetten
en zout. PLUS Vegetarisch verse kipstukjes
– €2,99 – PLUS (supermarkt en online)
Looks, tastes & feels like chicken! 100%
plantaardig, rijk aan eiwitten en bovenal
(h)eerlijk! LikeMeat Like Chicken Bites
– €3,39 – Jumbo
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1 broccoli, grof gehakt
1 prei, in dunne ringen
300 g macaroni
225 g ongebrande cashewnoten
60 g Holland & Barrett
Edelgistvlokken
60 g Flora Plant ongezouten
50 g panko broodkruim
40 g bloem
300 ml Rude Health
Almond Drink
1 ½ tl Verstegen Spice Blends
voor Vega Mac & Cheese
zonnebloemolie

18     RECEPT

Week de cashewnoten gedurende de nacht of minimaal 4 uur in water. Giet af en doe de cashewnoten
samen met de spice blend in een keukenmachine en
maal tot een gladde pasta. Verhit zonnebloemolie in
een koekenpan en roerbak de prei 2-3 minuten, voeg
de broccoli toe en roerbak nog 3 minuten mee. Kook
de macaroni volgens de instructies op de verpakking
gaar. Verhit Flora Plant ongezouten in een steelpan
en voeg wanneer dit gesmolten is al roerend bloem
toe met behulp van een garde. Laat de bloem 3 minuten garen op lage temperatuur, voeg vervolgens al
roerend de amandel drink en cashewnotenpasta toe
totdat er een gladde saus ontstaat. Zet de warmtebron uit en roer tot slot de edelgistvlokken door
de saus. Verwarm de oven voor op 200 °C. Meng
de saus met de voorgekookte macaroni en het
groentemengsel en verdeel het geheel over een
ingevette ovenschaal. Verdeel de panko over de
ovenschotel en bak de mac & cheese ovenschotel
in 20 minuten goudbruin.

HOLLAND & BARRETT EDELGISTVLOKKEN | RUDE HEALTH ALMOND
DRINK | VERSTEGEN SPICE BLENDS VOOR VEGA MAC & CHEESE |
FLORA PLANT ONGEZOUTEN

Ideaal om een maaltijd op smaak te brengen door de licht
kazige smaak. Rijk aan plantaardige eiwitten! Holland & Barrett
Edelgistvlokken – €4,09 – Holland & Barrett (winkels en online)
Een briljante combinatie met ontbijtgranen, smoothies of warme
gerechten. Schuimt heerlijk in je cappuccino! Rude Health
Almond Drink – €2,99 – Ekoplaza, Marqt, Holland & Barrett,
picnic.nl, crisp.nl

Kapsalon met zoete aardappel,
knoflooksaus en sriracha-mayo

INGREDIËNTEN

BEREIDINGSWIJZE

4 teentjes knoflook, geperst
2 verpakkingen Lidl Vegan
shoarma of Karma Kebab
2 grote zoete aardappels,
schoongeboend en in
plakken van 1 cm dikte
½ komkommer, in partjes
250 g volle yoghurt
250 g cherrytomaatjes,
gehalveerd
200 g ijsbergsla, fijngesneden
100 g geraspte kaas
15 g peterselie, fijngesneden
4 el mayonaise
1 tl sriracha
zonnebloemolie
zout en peper

Verwarm de oven voor op 200 °C. Verdeel de zoete
aardappelplakken over een met bakpapier beklede
bakplaat, bestrijk met zonnebloemolie, zout en peper
en rooster dit 25 minuten in de oven. Meng voor de
knoflooksaus de yoghurt met de knoflook en peterselie,
proef en breng op smaak met zout en peper. Meng ook
de mayonaise en sriracha door elkaar. Verhit zonnebloemolie in een koekenpan en bak hierin de vegan
shoarma of kebab goudbruin en knapperig. Zet de grill
aan, verdeel een laag zoete aardappelfriet over kleine
ovenschaaltjes, gevolgd door vegan shoarma of kebab,
ijsbergsla, komkommer, en cherrytomaatjes. Herhaal
deze stap totdat de ingrediënten op zijn en strooi hier
tot slot de geraspte kaas over. Zet de schaaltjes 4
minuten onder de grill totdat de kaas gesmolten is en
serveer met knoflooksaus en sriracha-mayo. Pas op,
de schaaltjes zijn heet!

Extra lekker vegetarisch koken doe je met de Spice Blends
voor Vega van Verstegen. Verstegen Spice Blends voor Vega
Mac & Cheese – €2,99 – Albert Heijn, Jumbo, Coop

Vegan shoarma die ook bij vleesliefhebbers in de
smaak zal vallen! Lidl Vegan shoarma – €1,99 – Lidl

Flora Plant, als boter maar beter. Een vol en romig plantaardig
alternatief voor roomboter. Flora Plant ongezouten – €2,35 –
Albert Heijn, Jumbo, Picnic, Superunie supermarkten

Op aanvraag van Lowlands Festival: heerlijke kebab,
maar dan gemaakt van groente en graan. Verovert alle
harten! Karma Kebab – €3,65 – DEEN

4 PERS

45 MIN

VEGAN

4 PERS

30 MIN

KARMA
KEBAB

INGREDIËNTEN

BEREIDINGSWIJZE

LIDL VEGAN
SHOARMA

Mac & cheese
ovenschotel

RECEPT
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Bouw je burger!
Met deze stappen stel je jouw
perfecte vega burger samen!
.1

.1 0% vlees, 100% heerlijk! Rijk aan eiwit en een
bron van ijzer, een aanrader voor iedere vega(n)
burgerfan! Iglo Green Cuisine Vegetarische
Burger – €3,49 – Albert Heijn, Boni, Coop, DEEN,
DekaMarkt, Dirk, Hoogvliet, Jan Linders, Jumbo,
PLUS, Poiesz, Vomar, SPAR

GARDEN GOURMET
SENSATIONAL BURGER

KIES JE BROODJE:

- Hamburgerbroodje
- Bakkersbol
- Italiaanse bol
- Meergranen broodje

.2

IGLO GREEN CUISINE
VEGETARISCHE BURGER

VOOR 1 PORTIE

KIES JE BURGER:

.7

KIES JE TOPPINGS:

- Gebakken uien,
portobello en kaas
- Avocado, ananas en
tomatensalsa
- Tomaat, augurk en sla
- Koolsla, komkommer
en radijs
KIES JE SAUS:

- Mosterd-mayo
- Ketchup
- Chilisaus
- Guacamole
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AH RUIG BURGER

.4 Een heerlijke volwaardige vleesvervanger die
laag is in zout en verzadigd vet, en rijk aan eiwiten vezels. AH Ruig Burger – €3,49 – Albert Heijn

.6

.5

.7

.2 Een plantaardige burger die eruit ziet, kookt,
ruikt en smaakt net als een vlezige burger
moet. Garden Gourmet Sensational Burger
– €3,99 – Albert Heijn, Jumbo, PLUS, Dirk,
DekaMarkt, DEEN, Hoogvliet, Coop, Jan Linders,
Picnic en in vele horeca
.3 100% plantaardige burger, heerlijk met
frietjes of op een broodje met saus. ALDI Vegan
Burger – €1,59 – ALDI

BEYOND MEAT®
BEYOND BURGER®

.6

TEFAL OPTIGRILL ELITE XL

.5

.4

.3

ALDI VEGAN BURGER

.3
.4

Green Cuisine
Vegetarische Burger
Garden Gourmet
Sensational Burger
ALDI Vegan Burger
AH Ruig Burger
De Ereburger van
De Vegetarische Slager
Beyond Meat®
Beyond Burger®
The
Blue Butcher

Blue Burger

DE EREBURGER VAN
DE VEGETARISCHE SLAGER

.2

Iglo

THE BLUE BUTCHER
BLUE BURGER

.1

TIP!

Bereid de burger
op de Tefal OptiGrill
Elite XL voor een
extra lekker
resultaat!

.5 Een sappige premiumburger met de
perfecte structuur en smaack, speciaal voor
wie op de leckerste manier een bijzondere
verdienste wil leveren. De Ereburger van De
Vegetarische Slager – €3,99 – Albert Heijn,
Jumbo, PLUS, Vomar, DEEN, Coop, Hoogvliet,
DRG, Boon, Jan Linders, SPAR, Poiesz
.6 Deze plantaardige burger heeft alle sappige,
vlezige structuren van een traditionele hamburger. Beyond Meat® Beyond Burger® – €5,49 –
Albert Heijn, Jumbo, PLUS, Hanos, Makro

.8

.7 The ‘No Meat Inside’ burger that satisfies
like beef. The Blue Butcher Blue Burger – €2,99
– Hoogvliet, PLUS, Vomar, Kwalitaria, Family, Shell
(Deli2Go), Bastion Hotels, Vegan Masters
.8 De extra grote contactgrill voor perfecte
grillresultaten dankzij de slimme grillassistent.
Met 16 automatische programma’s, waaronder
een programma voor vegetarische burgers.
Tefal OptiGrill Elite XL GC760D – €329,95 –
MediaMarkt.nl, bol.com, BCC.nl, Coolblue.nl
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Broodje worst fiësta stijl

Schoon, groen en
toekomstbestendig
gedeeld wordt. En we zetten ons in om de
voedselvoorziening te verduurzamen, onder
andere door middel van het stimuleren
van de eiwittransitie. Het eten van minder
vlees en meer plantaardig voedsel maakt
daar onderdeel van uit!”

Waar houdt provincie Gelderland zich
mee bezig? “Provincie Gelderland heeft
verschillende ambities gesteld. Deze
ambities dragen eraan bij om van Gelderland (en soms zelfs heel Nederland) een
groene, schone en toekomstbestendige
leefomgeving te maken. Zo houden we ons
bezig met het tegengaan van de risico’s
en gevaren van de klimaatverandering.
Ook zetten we grote stappen richting een
zogenoemde circulaire economie.
Hiermee bedoelen we dat minder afval
wordt geproduceerd en meer kringloop,
recycling en hergebruik plaatsvindt.”

Waarom zijn jullie partner van de Week
Zonder Vlees? “Wij geloven dat een flexitarisch eetpatroon al een groot verschil
maakt. Dieren zijn namelijk nodig om
tot een duurzaam voedselsysteem te
komen. Zo kunnen reststromen – denk
bijvoorbeeld aan gewasresten, bermgras,
GFT-afval en bietenpulp – nuttig worden
gebruikt als veevoer. En dieren eten gewassen die wij niet kunnen eten. Zo helpen
zij in de voedselbehoefte te voorzien van
de groeiende wereldbevolking.

Hoe pakken jullie dit aan? “Onder andere
door innovaties te bevorderen, initiatieven
(financieel) te ondersteunen en clusters
van bedrijven te creëren, zodat kennis

Door minder vlees te eten, help je het
klimaat en de circulaire economie. Wij
hopen dat zoveel mogelijk mensen meedoen en samen met ons gaan voor een
groen, schoon en toekomstbestendig
Nederland!”
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INGREDIËNTEN

BEREIDINGSWIJZE

4 witte pistoletjes
2 jalapeño pepers,
in plakjes
1 verpakking Moving
Mountains® Sausage
2 tl ranch kruidenmix
1 avocado, in blokjes
1 rode ui, fijngesneden
150 g mais
100 g feta, verkruimeld
100 g volle yoghurt

Meng de volle yoghurt met de ranch kruidenmix. Bereid
de Moving Mountains® Sausage volgens de instructies op
de verpakking. Warm de broodjes op in de oven of een
broodrooster en snijd ze van boven in de lengte in. Verdeel
de worsten over de broodjes en garneer met avocado, mais,
rode ui, jalapeño pepers, feta en ranchsaus.

TIP!

MOVING
MOUNTAINS®
SAUSAGE

Een provincie die meedoet aan de Week
Zonder Vlees? Jazeker! Ook provincie
Gelderland vindt het een goed plan als
er iets minder vlees wordt gegeten. Kees
Pieters (Projectleider Food & Innovatie)
legt je graag uit waarom!

Voeg spicy saus toe
voor wat pit!

4 PERS

15 MIN

SNEL

FEEST

Een worst van
100% plantaardige
ingrediënten met
een sappige vlezige
textuur en stevige bite.
Moving Mountains®
Sausage – €4,49 –
Jumbo

RECEPT
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Kibbeling met zelfgemaakte friet
en klassieke remouladesaus

Aziatische pulled jackfruit pannenkoekjes met komkommer en hoisin
INGREDIËNTEN

INGREDIËNTEN

BEREIDINGSWIJZE

2 verpakkingen
Lekker Veggie Kibbeling
1,5 kg kruimige aardappels
200 ml zonnebloemolie
zout

Meng voor de remouladesaus alle ingrediënten door
elkaar. Verwarm de oven voor op 200 °C. Schil de
aardappels, snijd ze in plakken en vervolgens in repen
van ongeveer 1 centimeter dikte. Kook de aardappels
in een pan met ruim kokend water in 10 minuten gaar.
Dep de aardappels voorzichtig droog en laat ze volledig
afkoelen. Bak de friet eerst 4-5 minuten voor in een
frituurpan of pan met een flinke laag olie op 160 °C.
Laat de friet uitlekken en laat minimaal 30 minuten
afkoelen. Verhoog de temperatuur van de frituurpan of pan met olie naar 180 °C en bak de friet in 2-3
minuten af totdat ze goudbruin van kleur zijn. Bereid
ondertussen de vegetarische kibbeling volgens de
instructies op de verpakking. Serveer de friet met
de vegetarische kibbeling en remouladesaus.

KLASSIEKE REMOULADESAUS

2 augurken, fijngehakt
6 el Hellmann’s Vegan Mayonaise
4 tl kappertjes, fijngehakt
2 tl mosterd
10 g verse peterselie, fijngehakt
5 g verse bieslook, fijngehakt

De bite, structuur én smaak zijn niet te onderscheiden van de
‘vis’-kibbeling! Jumbo Lekker Veggie Kibbeling – €2,49 – Jumbo

LEKKER VEGGIE
KIBBELING
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HELLMANN’S
VEGAN MAYONAISE

Gemaakt van pure vegan ingrediënten maar mét behoud van de
onmiskenbare Hellmann’s smaak. Hellmann’s Vegan Mayonaise
– €2,49 – Albert Heijn, Jumbo

4 PERS

45 MIN

VEGAN

20 pekingeend
pannenkoekjes
(vriesvak van de toko)
4 bosuitjes, in de
lengte in dunne repen
1 teentje knoflook,
geperst
½ komkommer, in de
lengte in dunne repen
550 g Fairtrade
Original Young
Jackfruit
4 el hoisin
2 el zonnebloemolie
1 tl 5 spice poeder
1 tl sojasaus
1 tl sesamolie
1 tl sesamzaadjes
2 cm gember, geschild
en geraspt

BEREIDINGSWIJZE
FAIRTRADE ORIGINAL
YOUNG JACKFRUIT

Jackfruit kun je goed
kruiden en marineren
en heeft een vlezige
structuur. Net echt!
Fairtrade Original
Young Jackfruit
– €2,49 – Albert Heijn,
PLUS, DEEN, Dirk,
Boni, Boon’s Markt,
WAAR, Coop, Jan
Linders, SPAR

4 PERS

20 MIN

Verwarm de oven voor op 200 °C. Haal het jackfruit uit het
blik en laat uitlekken. Verdeel het jackfruit over een met bakpapier beklede bakplaat en bak 10 minuten in de voorverwarmde
oven. Haal het jackfruit uit de oven en haal met een vork uit
elkaar zodat er een ‘pulled’ structuur ontstaat. Doe het jackfruit
in een kom samen met de zonnebloemolie, sesamolie, 5 spice
poeder, sojasaus, gember en knoflook, hussel goed door en
rooster nog 15 minuten in de oven. Haal het jackfruit uit de oven
en verdeel hier de sesamzaadjes over. Stoom de pekingeend
pannenkoekjes volgens de instructies op de verpakking in een
stoommandje boven een pan met een laagje kokend water.
Vul aan tafel de warme pannenkoekjes met pulled jackfruit, de
bosui- en komkommerslierten en hoisin.

VEGAN

RECEPT
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kant-en-klaar
Aviko Easy Veggie Sweet Potato
Easy Veggie Sweet Potato is een heerlijke
combinatie van zoete aardappel, sojaboontjes, rode ui, paprika, aardappel en kruiden.
Je maakt het heel gemakkelijk klaar en kunt
er eindeloos mee variëren. Je vindt Aviko
Easy Veggie in het vriesversschap. Aviko Easy
Veggie Sweet Potato – €2,99 – Verkrijgbaar
bij de meeste supermarkten
Vegan Masters Forever Green pizza
Een verrassende combinatie van gegrilde
groenten op een basilicumbodem, met
pesto, vegan mozzarisella, courgette en
cherrytomaatjes. Vegan Masters Forever
Green pizza – €8,99 – veganmasters.nl,
Deliveroo, Thuisbezorgd
Marqt Rode linzensoep
Iedere dag maken de koks van Marqt deze
soepen, vers in de keuken van Marqt in
Amsterdam. Nadat de bouillon, gemaakt
van verse kruiden en specerijen, een
nachtje heeft getrokken, gaat de volgende dag de groente erbij. Even pureren,
proeven en klaar. Verser kan niet! Soep,
alsof hij thuis gemaakt is. Marqt Rode
linzensoep – €4,49 – Alle Ekoplaza en
Marqt winkels en op www.ekoplaza.nl
De HelloFresh Box
In de HelloFresh Box vind je elke week lekkere
en gevarieerde Veggie-recepten: van klassiekers met een twist tot wereldgerechten uit alle
windstreken. Kies zelf jouw favorieten en krijg
een box vol met de beste verse ingrediënten
thuisbezorgd wanneer het jou uitkomt. De
HelloFresh Box - www.hellofresh.nl
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Heb je een keer geen tijd of zin om te koken?
Met deze producten zet je makkelijk en snel
een vegetarische maaltijd op tafel!

Knorr Wereldgerecht Nacho Ovenschotel
Met dit Knorr Wereldgerecht zet je in een handomdraai een heerlijke Nacho Ovenschotel met lekker
veel groente op tafel. Vervang hierbij het gehakt
voor Rul Gehackt van De Vegetarische Slager of
probeer eens onze vega variatietip met kidneybonen. Knorr Wereldgerecht Nacho Ovenschotel –
€3,49 – Verkrijgbaar bij de meeste supermarkten
AH Pizza Positiva Funghi Pomodori
Lekker eten met groente was nog nooit zo mak
kelijk als met deze kleurrijke pizza met bijzondere bodem! AH Pizza Positiva Funghi Pomodori
– €5,59 – Albert Heijn en AH.nl
Lazy Vegan Tikka Masala
Deze “award winning” maaltijd zit boordevol verse
groenten, rijst en plantaardige kipstukjes gemaakt
van erwten proteïne. De makkelijkste (en snelste)
manier om een heerlijke spicy Tikka Masala op je
bord te toveren! Lazy Vegan Tikka Masala – €3,99
– Albert Heijn, Jumbo en Marqt. Online verkrijgbaar
bij AH.nl, Jumbo.com, Crisp en BFreez
Provincie Flevoland Flevour Box
Met de Flevour box ontdek je het Flevoland
se voedsellandschap, maak je kennis met de
seizoenen en haal je de smaak van Flevoland in
huis! De box is verkrijgbaar als losse box voor
€49,95 of in abonnementsvorm voor 3 maanden
voor €46,50 per box. Provincie Flevoland Flevour
Box - www.lokaalvoedselflevoland.nl/flevourbox
Rebl Chef Planty Spicy Lasagne
Een heerlijk pittige lasagne, uiteraard helemaal
plantaardig, vol met verse groenten en afgetopt
met echte Daiya kaas. Rebl Chef Planty Spicy
Lasagne – €5,29 – Albert Heijn

KANT-EN-KLAAR     27

Vegetarisch kijk- en leesvoer
Heb je behoefte aan nog meer vegetarische inspiratie?
Deze tips helpen je met een groene levensstijl. Laat je ook de rest
van het jaar inspireren om de vegetarische keuken te ontdekken!

MUST
FOLLOW

De Hippe Vegetariër
Of je nou flexitariër of vegan bent,
het blog De Hippe Vegetariër
(www.dehippevegetarier.nl) geeft
je oneindig veel inspiratie om
met gemak de lekkerste vega(n)
gerechten op tafel te zetten.

.3
.1

NU € 25,-

NU 50%
KORTING

Lenna Omrani
Lenna (@lennaomrani) laat zien
hoe veelzijdig vegan eten kan
zijn! Ze deelt makkelijke, natuurlijke gerechten die goed zijn voor
body en soul.

.2

MUST READ
.1

 Vegabijbel

In de Vegabijbel laat Isabel met 150+ vega(n)
recepten je de oneindige mogelijkheden
van de vegakeuken zien. TIP: speciaal voor
de Week Zonder Vlees is het boek t/m 15 mei
afgeprijsd van €33,99 naar €25,- ! Verkrijgbaar via bol.com en in de boekhandel.

MUST DO
.3  
Cursus Meer Vega
Wil je ook na de week minder vlees
eten, maar voel je je nog niet helemaal
thuis in de vega keuken? Ga dan bij
Isabel op cursus! Met behulp van haar
online cursus Meer Vega eet je straks
gemakkelijk en met plezier blijvend
minder vlees.

MUST SEE
.2  
A Life on Our Planet
David Attenborough blikt terug op zijn leven
en neemt ons mee in zijn visie op de toekomst.
Een documentaire die je gezien móet hebben!

28      KIJK- EN LEESVOER

Krijg nu 50% korting met de
kortingscode WEEKZONDERVLEES2021 !
Meld je aan: www.meervega.nl

The Indigo Kitchen
Dat je van eten blij wordt, bewijst
Jason Tjon Affo van The Indigo
Kitchen (@theindigokitchen).
Verrassende vegan gerechten
waar de kleur vanaf spat!

zokanhetook.nu
#zokanhetook laat met een
uitgebreide producten- en receptendatabase zien hoe het ook
kan. Voor elk dierlijk product is
er namelijk een plantaardige
keuze beschikbaar!

UIT EN THUIS
Week Zonder Vlees
Restaurantbox
Het afgelopen jaar
heeft ons laten zien
hoe leuk thuis uit eten
kan zijn! Daarom is
er tijdens de Nationale
Week Zonder Vlees een
speciale Week Zonder Vlees
Restaurantbox verkrijgbaar, met daarin
gerechten van de hand van topchef Peter
Lute én onze oprichter Isabel Boerdam.
Dit is een samenwerking met de restaurantbox van Flevo’s Weelde, die enkel werkt
met seizoenproducten afkomstig van
de lokale boeren en ambachtslieden uit
de provincie Flevoland. En dat dus 100%
smaakvol en 100% vegetarisch! Betaalbaar en door heel Nederland aan huis
geleverd. Kijk voor meer informatie op
weekzondervlees.nl/restaurantbox
Burger to go!
Als eerste langs
de snelweg,
introduceert Shell
de heerlijke plantaardige hamburgers
van The Blue Butcher!
Deze smaakvolle vleesvervanger bestaat volledig uit plantaar
dige ingrediënten (tarwe en soja) en heeft
een heerlijke bite. Net zo lekker als onze
vertrouwde burgers, maar dan volledig
vegetarisch! Proef jij het verschil? The Blue
Butcher burgers zijn verkrijgbaar als
hamburger, cheeseburger en BBQ-burger.
BBQ Burger – €6,50 – Een selectie locaties
van deli by Shell
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BEDANKT!
Eet jij 8 t/m 14 maart een weekje geen vlees?
Schrijf je in voor de Nationale Week Zonder Vlees en maak het verschil!
www.weekzondervlees.nl
Dit is een uitgave
van Stichting Nationale
Week Zonder Vlees
Initiatief
Isabel Boerdam
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Culinair Redacteur
Lieske van der Waals
The Alternative

The Alternative

Culinaire ondersteuning
Aniek van der Waals
Enza Bom
Lauren Kreijger
Robin Walrecht
Sammie Eslamimoghaddam
Sanne Romp
Grafisch ontwerp
Studio Suze Swarte
Laura Bolczek
Team Week Zonder Vlees
Jody Vermeij
Kim van der Vliet
Lotte Kuijsters
Mariëlle van Stek
Wieke Vermeulen
Ingeborg Prins
Milou Peperkamp

Nationale Week Zonder Vlees
is het non-profit initiatief
van communicatiebureau
Green Food Lab
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Veel dank aan onze partners voor het mede mogelijk
maken van de Nationale
Week Zonder Vlees 2021!

Dit receptenboekje
is CO2-neutraal
geproduceerd op
duurzaam papier.

BEDANKT!

RECEPT
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8 - 14 MAART

WEEKZONDERVLEES.NL

DOE MEE!
Eet 8-14 maart
een weekje
geen vlees

#WEEKZONDERVLEES
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