
WINTER 2017 

HET LEKKERSTE 
VEGA MAGAZINE

€ 3,95 Kw
artaalm

agazine van de Vegetariërsbond

B
P

WEES KOU 
DE BAAS   

Hoe de zonne-
groet een perfecte 

verwarmer is.
PAGINA'S 
EET-INSPIRATIE

GAST-
REDACTEUR 
ALEXANDER GERSHBERG 
VEGAN SUNDAYS

incl. inspiratie: wat eten we deze kerst • cover vegan recept van Alexander Gershberg op pagina 44.

Feest Specialdeze heerlijke vegan desserts!
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We hebben het allergrootste 
respect voor de natuur. Zelfs zoveel, 

dat onze producten plantaardig, 
biologisch en GMO-vrij zijn.  

We produceren ze op een ethische, 
verantwoorde en volledig CO2 neutrale 
manier. Maar omdat deze verantwoorde 
productie niet de smaak geeft, hebben 

we er ook voor gezorgd dat de producten 
super lekker en erg veelzijdig zijn.  

Dus probeer Provamel eens tijdens je 
ontbijt, als tussendoortje of tijdens je oh 

zo lekkere pannenkoeken momentjes!  
Pro keeping it simple.

Pro 
drinking 
straight 
from the 

source
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AUTHENTIEKE SEITAN

156 kcal
/100g

Met seitangehakt van Bertyn terug naar de wortels van 
onze voeding: eerlijk, authentiek, vegan en eiwitrijk

Spaghetti bolognaise 
met veggie gehakt
✓ Lekker voor de hele familie
✓ Bevat weinig vet en koolhydraten
✓ Veel plantaardige proteinen
✓ Makkelijk en snel te bereiden

Maak het 
     met

NIEUW

Recept: www.bertyn.eu 
of scan de QR code en bekijk de receptvideo

Recept: www.bertyn.eu 

Zonder: soja, aroma’s, toegevoegde suikers, zonnebloemolie, koolzaadolie, eiwitpoeder, toegevoegde (chemische) vitaminen.

✔ De enige 100% extra virgin
✔ Van 45 dagen gerijpte kokosnoten

✔ 100% Rauw, niet gebleekt, niet ontgeurd
✔ 2 jaar perfect houdbaar op kamertemperatuur

✔ Fair trade (families niet uitpersen, maar correct betalen)
✔ Alleen verpakt in glas, nooit plastic (beter voor milieu en iedereen)

Geperst en gedroogd beneden 45°C: 
behoud van alle nutriëten

AMAN
PRANA

LA FORCE VITALE SEREINE

100% 
VEGAN

Amanprana: de originele, 
100% extra virgin kokosolie

2005
ORIGINAL

nr 1

Verkrijgbaar in je natuurwinkel of gratis thuisgeleverd via www.amanvida.eu met code LEKKERVEG-09-17, aanbod geldig tot 31/10/2017 • Info, recepten en inschrijven nieuwsbrief: www.noble-house.tk

Verkrijgbaar in je natuurwinkel of gratis thuisgeleverd via www.amanvida.eu met code LEKKERVEG-09-17, aanbod geldig tot 31/10/2017 • Info, recepten en inschrijven nieuwsbrief: www.bertyn.eu

105•NL-Lekker Vegetarisch-Cocos - Bertyn gehakt-Sept2017-Adv-C.indd   1 7/08/17   20:18
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WORD ABONNEE!
Een abonnement op Lekker Vegetarisch 
kost slechts € 19,50 per jaar.
Nog beter: steun het werk van de 
Vegetariersbond en wordt donateur 
voor € 35,00 per jaar 

Geef je op via www.vegetariers.nl

De Hippe Vegetariër is het ideale boek voor 
iedereen die vaker vegetarisch en gezond 
wil koken. Door de variaties in de recepten, de 
bespreking van vleesvervangers en de hotspots is 
het veelmeer dan het zoveelste kookboek. Mocht 
je vaker vegetarisch willen koken dat is dit boek 
een must have. Meld je aan via www.vegetariers.nl

WELKOMSTGESCHENK VOOR 
NIEUWE DONATEURS

Welkom

WAAROM 
DONATEUR WORDEN 
VAN DE VEGETARIËRS-
BOND?
Honderdduizenden mensen zijn geholpen om meer vegetarisch te eten 
door voorlichting en voedingsinformatie. Duizenden mensen hebben zich 
opgegeven voor de nieuwsbrief ´30 dagen vegetarisch´ en hebben zo de 
stap gezet naar een vegetarische levensstijl. 

Er zijn inmiddels vele honderden producten in de winkel met het 
Vegetarisch Productkeurmerk. Hiermee zie je in één oogopslag dat 
een product gegarandeerd vegetarisch is. Daarnaast laten we met de 
vegetarische productranking zien welke producten (waarschijnlijk) 
vegetarisch zijn en welke producten niet.  Mede door de inspanningen 
van de Vegetariërsbond stijgt het aantal vegetariërs en vleesminderaars 
nog steeds. 

Hét vegetarische 
Receptenboek voor het 
horeca-onderwijs. 
Niet in de boekhandel verkrijgbaar. 
Nieuw receptenboek van 
onze uitgebreide vegetarische 
lesmodule voor het hoger 
beroepsonderwijs. Met nieuwe 
kooktechnieken en bijdragen van 
internationale sterrenkoks. Puur 
plantaardige recepten. Geschikt 
voor de gevorderde vegetariër/ 
kok. 92 recepten Prijs: 15 euro aan 
te vragen via info@vegetariers.nl

VOEDINGSSCAN
Krijg ik voldoende 
voedingsstoffen binnen?
Het is een vraag die bijna 
iedereen zich tegenwoordig stelt. 
Leden van de Vegetariërsbond 
kunnen exclusief een voedings-
scan laten doen door onze 
voedingskundige Sytske de 
Waart, aan te vragen via 
info@vegetariers.nl

VASTE LEDENKORTING:
• 10% korting bij ecomarkt.nl. 7000  
 biologische producten op voorraad.
• Webwinkel Vegetarische slager ;  
 5% korting. Dit tikt aan voor echte fans  
 van de Vegetarische Slager.
• Artic Blue omega 3 capsules,  
 25% korting. Bestellen via de webshop 
 artic-blue.com
• Webwinkel www.aveso.eu. 5% korting. 
 Kleding, accessoires en gadgets.  
 Talloze merken, puur plantaardig.
• Korting op vakantiereizen bij onze 
 reispartner Veggietravel.
• 10% korting bij meer dan 50 restaurants.
• Check www.vegetariers.nl voor de 
 volledige lijst met kortingen.
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Advertentieacquisitie: 
Henriëtte Tomassen (info@yuno.nu), 

tel. 06 - 50 84 48 08.

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

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

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

colofon.

De wintermaanden staan  
weer voor de deur. 
Een periode waarin we ons 
wat meer terugtrekken in de 
huiselijke kring, waarin we warmte 
en elkaars nabijheid opzoeken. 
Een periode die ingeluid wordt 
door de feestdagen. Buiten lijkt 
de natuur tot stilstand te komen, 
en ook voor onszelf kan dit 
een moment van bezinning en 
stilte zijn. Kan. Want de harde 
werkelijkheid is dat rond deze tijd 

de wachtkamers van artsen en therapeuten vollopen. Velen wordt 
de drukte en de verplichtingen teveel. Familiebezoekjes moeten 
in een krap tijdsbestek worden ingepland en alles moet er piekfijn 
uitzien. Het eten moet bovengemiddeld goed zijn (helpen wij bij) 
en de goede sfeer moet zorgvuldig bewaakt worden. Dit alles 
vaak bij twee families (maar welke familie valt dit jaar de eer van 
het bezoek op eerste kerstdag ten beurt?). Bij samengestelde 
gezinnen wordt de puzzel schier onoplosbaar. En dan hebben 
we hier in Lekker Vegetarisch een gastredacteur,  Alexander 
Gershberg, die doodleuk stelt dat je nooit tegen je vrienden moet 
zeggen dat je geen tijd hebt. En daar schijnbaar heel relaxed onder 
blijft. Misschien komt het doordat Alexander in Rusland is geboren 
en een groot deel van zijn leven in Israël heeft doorgebracht. 
In het Oosten heerst nu eenmaal een andere levensinstelling. We 
zijn blij dat we hem als ambassadeur van deze levensinstelling in 
dit jaargetijde een podium mogen bieden. De lezer kan zo een 
klein beetje mee-ervaren. En proeven natuurlijk!

Floris de Graad, directeur Vegetariërsbond

voorwoord. inhoud.

13
WAT KOST HET ETEN 

VAN VLEES ONS ECHT?
Door Floris de Graad,

24
‘T KOOKEILAND!

WAT ETEN WE DEZE MAAND?

55
GASTVRIJ VOOR 

VEGETARIËRS 

VASTE RUBRIEKEN:
Natuurzuiver : p. 22. • Vega factchecker: p. 18.

 Cover recept: p. 44. • NL Spots: p. 50. 
Vega hotspots: p. 52.

Waar eet onze gastredacteur
Alexander het liefst?
Lees het op p. 46

specials

OP DE VOORKANT:
Hét vegan dessert recept van
Alexander Gershberg. Zijn 
recept vind je op pagina 44.
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Actualiteiten & nieuws waar je blij van wordt.

OOOMEEGA
Goed nieuws voor wie zijn melk graag vervangt door een 
plantaardige optie. De keuze in alternatieven wordt steeds ruimer 
en is sinds kort uitgebreid met OOOMEEGA, een lijnzaaddrink. 

Lijnzaad bezit van nature een hoge concentratie omega 3, 
maar dat had je waarschijnlijk al geraden uit de naam van dit 
nieuwe product. Omega 3 is een essentieel vetzuur dat ons 
lichaam niet zelf kan aanmaken. Het verlaagt de bloeddruk 
en vermindert de kans op hart- en vaatziekten. Daarnaast 
zijn calcium en de vitamines K, D2 en B12 aan de drink 
toegevoegd.

De drink heeft een zoet karakter en smaakt wat nootachtig, 
en past daardoor met name goed in het ontbijt, maar ook in 
zoete gerechten zoals cake of pannenkoeken. 

Guido Teekamp van Concepts for Health, die het product 
in Nederland ontwikkelt en produceert: “We wilden de 
vervanger van melk maken die het lekkerst én gezondst is. 
Lekker is natuurlijk subjectief, maar gezond is het zeker. Als 
je één glas drinkt zit je al aan 60% van de omega 3 die je per 
dag nodig hebt.” 

#VEGETARIERSBOND #LEKKERVEGETARISCH

VegaFriendly
Karakter Uitgevers lanceert deze winter het gratis vegetarische 
tijdschrift VegaFriendly, dat je als cadeautje bij deze editie van 
Lekker Vegetarisch vindt toegevoegd. In het blad vind je een divers 
aanbod van recepten, geselecteerd uit verschillende vegetarische 
kookboeken van de uitgever. 

Robin van den Burgh van Karakter Uitgevers stelde het magazine samen. 
“We zien echt een duidelijke trend waarin mensen om allerlei verschillende 
redenen minder vlees gaan eten,” licht hij toe. “Tegelijkertijd zijn er nog 
steeds vleeseters die denken dat een maaltijd alleen goed en gezond is als 
er ook vlees in verwerkt is.” Het magazine richt zich daarom niet alleen op 
vegetariërs en veganisten, maar juist ook op flexitariërs en mensen die wel 
wat vaker vegetarisch willen eten maar niet goed weten waar ze moeten 
beginnen. Robin: “De gekozen recepten zijn laagdrempelig en divers. We 
willen bewijzen dat je lekker en creatief vegetarisch kunt koken, zonder 
daarmee jezelf iets te ontzeggen”. 

TIPS VAN ROBIN
1)  100% puur: Dit boek heeft echt een laagdrempelige insteek
2)  de Dikke Vegetariër : Een heel divers boek waar je niet op uitgekeken 

raakt, het is eigenlijk een inleiding op vegetarisme.
3)  Veggiestan: mijn persoonlijke favoriet. De keuken uit het Midden-Oosten 

heeft van zichzelf al veel vegetarische gerechten en dit boek verrast me 
steeds weer met bijzondere gerechten en smaakcombinaties.

1. 2. 3.

NOTENPASTA 
WINNEN? 
DOE MEE! 
Noten zijn extra belangrijk als 
je vegetarisch eet Wist je dat je 
met notenpasta op een heerlijke 
manier kunt variëren met noten? 
Smoothies, baksels en sauzen: de 
mogelijkheden zijn eindeloos. 

Gratis kennismaken met de 
(h)eerlijke notenpasta’s van 
TerraSana? Dat kan! Stuur jouw 
naam en adres naar actie@
terrasana.nl o.v.v. LEKKER en 
wie weet win jij een verrukkelijke 
selectie van deze huisgemaakte 
notenpasta’s. Alle notenpasta’s 
worden duurzaam gemaakt van 
100% noten, pinda’s, pitten of 
zaden. Allemaal biologisch. 

Meedoen kan tot 28 februari 
2018. Door mee te doen schrijf 
je je in voor de nieuwsbrief van 
TerraSana, die vol staat met 
leuke eetweetjes. Dat is positive 
eating!

follow us

Bestel de startersbrochure 
via info@vegetariers.nl
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GUERILLA KITCHEN

WORLD 
SEED

VAULT

HUMMUS 
TEST
Tijdens de Veggie Fair 2017 vroegen we bezoekers wat ze de lekkerste 
hummus vonden. Om een eerlijke vergelijking te hebben werd er 
alleen hummus zonder smaakje geproefd, naturel hummus dus. Er is 
gekozen voor de twee grootste A-merken (Maza en Garden Gourmet), 
twee huismerken van de twee grootste supermarkten (Albert Heijn en 
Jumbo) en de biologische hummus van Florentin (verkrijgbaar bij de 
Ekoplaza).

UITSLAG
De vijf soorten hummus werden geproefd op een crackertje met een neutrale 
smaak. Alle merken scoorden gemiddeld een voldoende, alhoewel de meningen 
wel erg verschilden. Enkel de nummer 1 scoorde bij iedereen minimaal een 
5. De andere merken kregen ook 2en en 3en. Op de laatste plaats eindigde 
Florentin. Deze werd door veel mensen smakeloos genoemd, alhoewel een 
enkeling hem ook erg kon waarderen: “Weird maar lekker, meer smaak dan de 
rest.” Daarboven ontliepen Jumbo en Garden Gourmet elkaar weinig, alhoewel 
de meningen over die laatste meer uiteenliepen. Op de tweede plaats eindigde 
de hummus van Albert Heijn. Berber vat hem als volgt samen: “Goede textuur, 
goede smaak, precies goed.” Maza stak er echter met kop en schouders bovenuit: 
“Grootste smaaksensatie”, aldus Jeanette. En “Heerlijke smaak, zelfs kazig” volgens 
Irene en Pauline.

Iedere woensdagavond koken de vrijwilligers van Guerilla 
Kitchen Amsterdam een maaltijd  met voedsel dat weggegooid 
wordt - bijvoorbeeld omdat het over datum is of er rotte 
plekjes op zitten – terwijl het nog goed eetbaar is. Voor het 
diner betaal je een donatie – je bepaalt zelf wat je kunt 
missen – en de opbrengst gaat naar diverse sociale projecten.

Elise, één van de oprichters: “Onze vriendengroep kent 
elkaar uit Australië, waar we vaak gingen dumpster diven. 
Een jaar later vonden we elkaar weer in Amsterdam, waar 
we opnieuw in actie kwamen. We organiseerden etentjes 
met weggegooid voedsel, maar er was zoveel, we konden 
ons niet tegen de verspilling op eten.” Daar ontstond het 
idee voor de Free Supermarket en Guerilla Kitchen, waar 
mensen één keer per week gratis een maaltijd kunnen eten 
en voedsel mee mogen nemen om thuis mee te koken. 

“We hebben het altijd anoniem gehouden,” vertelt Elise, 
“je hoeft niet aan allerlei criteria van armoede te voldoen 
om bij ons te mogen eten. En als je wel iets te besteden 
hebt, mag je een donatie doen. De opbrengsten daarvan 
gaan naar projecten zoals We Are Here, een groep 
ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam, en Aid 
Delivery Mission en Kesha Niya Kitchen, organisaties die 
voor en met vluchtelingen eten koken.
Inmiddels duikt de vriendengroep niet meer in het holst 
van de nacht de afvalbakken in – in steden als Amsterdam 
is dat ook steeds moeilijker – maar werken samen met 
groothandels die producten die weggegooid worden aan 
het initiatief doneren.

In Longyearbyen op Spitsbergen 
– de noordelijkste stad ter 
wereld, boven de poolcirkel 
– initieerde NordGen een 

bijzonder project, waarvan je 
alleen maar kunt hopen het 
nooit nodig te hebben. De 
World Seed Vault herbergt 

1,5 miljoen zaadmonsters van 
landbouwgewassen, van over 

de hele aarde. De zaden liggen 
diep in een berg opgeborgen 

en door de permafrost 
blijven de zaden zelfs als alle 
koelsystemen uitvallen nog 
honderden jaren houdbaar. 

Door de zorgvuldig gekozen 
locatie en hoogte van 130 

meter boven de zeespiegel is 
het bovendien niet mogelijk de 
World Seed Vault te bezoeken. 

De voorraadschuur van de 
wereld is goed beveiligd!

actueel.

Bijzonder is dat bij Kipster de haantjes die geboren 
worden niet direct vergast of versnipperd worden 
zodra ze uit het ei kruipen, zoals bij vrijwel alle andere 
pluimveehouderijen gebeurt. De haantjes groeien op en 
worden na enkele maanden geslacht bij een kleinschalige 
slachterij en verkocht voor consumptie. Olivier Wegloop, 
één van de oprichters van Kipster : “Als je als vegetariër 
eieren eet sluit je eigenlijk je ogen voor het feit dat al die 
haantjes gedood worden, terwijl er op andere plekken 
juist vleeskuikens gekweekt worden voor consumptie. 
Wij kiezen voor een holistische aanpak en willen eieren 
produceren op een diervriendelijke, milieuvriendelijke en 
mensvriendelijke manier.”

Olivier vindt daarnaast dat boerderijdieren geen gebruik 
zouden moeten maken van landbouwgrond, waarop 
ook voedsel voor mensen verbouwd kan worden. “Bij 
ons krijgen de kippen restjes te eten van bakkerijen 
en afvalstromen van het land, waardoor er niets extra 
verbouwd hoeft te worden.”

De eieren van Kipster zijn exclusief te koop bij Lidl.

EI EI EI
EEN EI WAAR WE BLIJ VAN WORDEN! BIJ HET NIEUWE 
BEDRIJF KIPSTER WORDEN EIEREN GEPRODUCEERD OP 
EEN MILIEU- EN DIERVRIENDELIJKE MANIER. DE KIPPEN 
LEVEN IN EEN BINNENTUIN, MET FRISSE LUCHT, DAGLICHT, 
BOOMPJES EN STRUIKEN, EN HEBBEN DAARNAAST EEN 
UITLOOP ROND DE BOERDERIJ. 

follow us
#VEGETARIERSBOND #LEKKERVEGETARISCH

Iedere woensdagavond vind je Guerilla Kitchen in Robin Food in 

Amsterdam. Zie ook www.facebook.com/guerillakitchenamsterdam/
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onderzoek.

  

WAT HET ETEN VAN 
VLEES ONS KOST.

BETALEN VOOR WAT JE KOOPT. HET KLINKT VANZELFSPREKEND EN 
REDELIJK, MAAR HET IS IN WERKELIJKHEID ALLESBEHALVE DE DAGELIJKSTE 

PRAKTIJK. ZEKER ALS HET GAAT OM VLEES. DE ENORME KOSTEN DIE MET DE 
PRODUCTIE EN CONSUMPTIE VAN VLEES GEPAARD GAAN VERSCHIJNEN  

NIET OP HET PRIJSKAARTJE, MAAR MOETEN WEL WORDEN BETAALD.  
DE REKENING LOOPT STEEDS HOGER OP.  TIJD OM IN TE GRIJPEN. 

Tijd voor een eenvoudige maatregel die uit gaat van een ‘true price’ en een 
vergaande positieve impact kan hebben: een accijns op vlees. Een raar idee? 
Het bedrijfsleven rekent al stilletjes uit wat de effecten van een eerlijke prijs 
zijn. Vegetariërsbond doet een eerste voorzet: laat eindelijk eens zien wat 

het eten van vlees ons kost.

Laat eindelijk eens zien 

Je proeft en voelt dat het goed is. 

16 soorten   |    biologisch    |    duurzaam gemaakt    |    100% noten, pinda’s of zaden

Lekker! Biologische notenpasta

check het 
notenpastaboekje 

met recepten 
op terrasana.nl

Met een potje biologische notenpasta op tafel kom je heel gemakkelijk 
aan je dagelijkse behoeftes. Naast een boel goede vetten bevat 
notenpasta gemiddeld ruim 20% eiwit. Niet alleen superlekker, maar 
ook handig, bijvoorbeeld als je veel sport.

Bij TerraSana bereiden we 16 soorten notenpasta in onze eigen 
productieruimte, met onze eigen ervaren mensen. Dat doen we al 
jaren met veel passie en plezier. We willen notenpasta maken waar 
iedereen met een glimlach op z’n gezicht van eet. Waar je voor 100% 
van kunt genieten, alleen of samen. 

Alle notenpasta’s zijn 100% biologisch en worden CO2-neutraal 
geproduceerd. Je vindt de producten van TerraSana in de biowinkel 
en online. 

Are you? 
OOOMEGA

Vrij van melk, lactose, gluten en soja 

OOOMEGA 100% plantaardige lijnzaad drink  is een drank gemaakt van
lijnzaadolie, bekend als een van de rijkste plantaardige bronnen 
van Omega 3. 1 glas (240 ml) bevat 1.200 mg Omega 3, dat is 60% van uw 
dagelijkse aanbevolen hoeveelheid ...en ook nog eens erg lekker!

OOOMEGA is verkrijgbaar bij Albert Heijn, Holland & Barrett, G&w en 
op www.bodyenfitshop.nl

ooomega.eu

173112_CfH_OOOmega adv (Ned) v1.indd   1 09-11-17   11:40
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DE TIJD IS NU
Maar er zijn de afgelopen jaren een paar belangrijke dingen 
veranderd. Een official van de Wereldvoedselorganisatie 
noemde vorig jaar een concrete ‘einddatum’: er is op de 
wereld nog ruimte voor  60 oogsten. Daarna is de nu 
vruchtbare bodem uitgeput of weggespoeld.
Tegelijkertijd zijn er recent nieuwe, betrouwbaardere 
modellen ontwikkeld die per product heel nauwkeurig 
kunnen laten zien wat de milieubelasting is. Het is steeds 
minder gissen en steeds meer weten. Daarbij steekt het 
idee van een belasting of accijns op vlees de laatste jaren 
regelmatig de kop op. De Pierson Foundation en Varkens 
in Nood hebben zich er al sterk voor gemaakt. Ook het 
‘onverdachte’ Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
deed begin dit jaar serieus de suggestie.
Maar al deze partijen deden het voorstel steeds om een 
deelprobleem te bestrijden. Nog niemand stelde zich 
op het standpunt dat we nu eens álle kosten van de 
vleesproductie en –consumptie door moeten rekenen. De 
Vegetariërsbond doet dit nu wel.
Een dergelijke berekening en de bijbehorende maatregelen 
zou Nederland in één klap weer gidsland maken op het 
gebied van duurzaamheid.

De roep om als principe de werkelijke prijs in rekening te 
brengen wordt steeds luider. Achter de schermen wordt 
door verschillende partijen al gerekend hoe dit uit zou 
pakken. Ex’tax, dat zich inzet voor een verschuiving van 
belasting op arbeid naar belasting op grondstoffen, heeft 
de gevolgen van een dergelijke verschuiving zowel voor 
Nederland als de EU door laten rekenen. Bij het onderzoek 
waren gezaghebbende partijen als Deloitte, EY, KPMG 
Meijburg, PwC en Cambridge Econometrics betrokken. 
Conclusie: dit is vanuit het oogpunt van belastinginkomsten 
‘kostenneutraal’.
True Prize rekent voor bedrijven de externe, niet in de 
consumentenprijs opgenomen kosten door. Vele grote 
bedrijven zoals Puma doen dit al. Ze verwachten dat ze hier 
vroeg of laat op aangesproken gaan worden en willen op 
voorhand weten wat dit zou betekenen. 

KOSTEN
Er is alle reden om aan te nemen dat de werkelijke 
kosten van vlees fors hoger liggen dan de huidige prijs. 
Het voorstel om vlees in het hoge BTW tarief onder te 

brengen, zoals GroenLinks en de Partij voor de Dieren 
opperden, is dan ook volstrekt onvoldoende.
KPMG heeft het rapport ‘expect the unexpected’ 
uitgebracht, waarin het berekent wat het zou betekenen 
als de zogenaamde ‘externe’ kosten zouden worden 
doorberekend. Voor de landbouw zou een reële meerprijs 
2,2 maal de huidige winst bedragen.
Het Instituut voor Milieuvraagstukken (VU) kwam op een 
verhoging van de prijs van 31% voor varkensvlees. Bureau 
CE gaat uit van een verdubbeling van de prijs. Maar geen 
van beide partijen nam in het onderzoek álle schade mee 
die door vlees word veroorzaakt.

het bedrijfsleven is zelf al aan het 
rekenen geslagen
Een reële prijs aan de kassa betalen is één ding, maar wat 
gebeurt er vervolgens? Het ligt voor de hand om een 
deel van het inkomsten uit de accijns te besteden aan het 
verduurzamen van de landbouw. Want al zou je het op 
basis van het bovenstaande niet zo snel concluderen: onder 
de ‘gewone’ boeren is het armoe troef. In Nederland kan 
tweederde van de boerengezinnen niet rondkomen zonder 
bijbaantjes die niet met de landbouw te maken hebben. 
Ook vanuit het perspectief van de landbouwers zelf is de 
huidige situatie onhoudbaar.

Voor de Vegetariërsbond telt naast het principe –betalen 
voor wat je koopt- natuurlijk ook het effect. Het buitenland 
laat zien dat belastingen op ongezonde voedingsmiddelen 
als suiker en junkfood inderdaad als effect hebben dat het 
gebruik hiervan afneemt.

Zijn we nog iets vergeten? Ja, het dierenleed. Dat laat zich 
natuurlijk niet in geld uitdrukken. Toch zou je ook hiervoor 
een symbolische ontmoedigingstoeslag kunnen rekenen. 
Maar laten we beginnen bij het begin: wat kost het eten van 
vlees ons eigenlijk?

De Vegetariersbond werkt aan een campagne voor een 
vleestax. Hou voor de vorderingen onze (digitale) media in de 
gaten.

Ik denk dat we ons nauwelijks voor 
kunnen stellen wat voor een positief 
effect zo’n maatregel kan hebben. Is 
het niet zo dat veel van de roofbouw 
en uitbuiting haar oorzaak vindt in 
dat ene principe: het loont? Eerst nog 
even het zuur: de manier waarop 
ons voedsel verbouwd wordt legt 
een enorme druk op de planeet en 
de nabije toekomst. Er is een niet 
aflatende stroom van rapporten die 
op de schadelijke gevolgen van onze 
manier van voedsel produceren en 
consumeren wijst. De landbouw 
behoort tot de grootste vervuiler, na 
de zware industrie. Het merendeel 
hiervan kunnen we op het conto van 
de veeteelt schrijven. Immers, om een 
kilo vlees te produceren is gemiddeld 
vijf kilo graan of soja nodig. Driekwart 
van het akkerland is dan ook in 
gebruik om de veeteelt van voer te 
voorzien.

De lijst van problemen die mede 
verband houden met de veehouderij 

is indrukwekkend. In staccato 
gaat het in willekeurige volgorde 
om ontbossing, resistentie tegen 
antibiotica, uitstoot van broeikasgassen, 
bodemerosie, ammoniakuitstoot 
en gezondheidsproblemen door 
bijvoorbeeld fijnstof. Het voert in dit 
verband te ver om elk aspect apart 
te beschrijven, maar ze hebben twee 
zaken gemeen: het zijn formidabele 
problemen en ze kosten geld. Veel geld.   
Deze kosten zijn niet inbegrepen bij 
het prijskaartje in de winkel. Toch zijn 
het reële kosten en ze worden, nu of 
later,  uiteindelijk door iemand betaald. 
Iemand anders dan jij en waarschijnlijk 
ook iemand anders dan de producent. 

Er zullen maar weinig mensen zijn 
die zich principieel verzetten tegen 
het principe dat de koper ten minste 
de kosten betaalt die gemoeid zijn 
met het produceren van het product. 
Dit uitgangspunt is daarom links 
noch rechts. Eventuele bezwaren 
gaan vooral over de invulling. De 

Vegetariërsbond wil zich hard 
maken voor een accijns op vlees, 
waarbij de consument eindelijk de 
werkelijke prijs voor vlees betaalt. De 
precieze invulling is het resultaat van 
maatschappelijk debat. Het is belangrijk 
dat dit debat nú gestart wordt en dat 
onmiddellijk de eerste vraag op tafel 
komt: wat zijn nu eigenlijk de echte 
kosten van de vleesconsumptie?

Het is opmerkelijk dat tot zover 
bekend nog niemand zich deze vraag 
in de volle omvang heeft gesteld. 
Misschien komt dat omdat er vaak 
alleen maar deelaspecten benoemd 
en onderzocht worden. Wie verstand 
heeft van het bodembeheer heeft 
minder oog voor het resistent worden 
van antibiotica en wie ontbossing in 
Brazilië onderzoekt pakt niet gelijktijdig 
de ammoniakuitstoot in Brabant mee. 

er is nog ruimte voor 
60 oogsten

De feiten op tafel!TEKST: FLORIS DE GRAAD
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LATEN WE MET Z’N ALLEN
LAWAAI GAAN MAKEN
Robert Bridgeman was al zeven jaar vegetariër, maar concludeerde in 2015 dat hij eigenlijk 
helemaal niet zoveel wist over de gevolgen van vlees eten. “Ik wist wel dat er in de Amazone 
werd gekapt en dat er in de bio-industrie misstanden waren, maar ik had geen idee hoe het 
precies zat. Ik wilde van de hoed en de rand weten en ging op onderzoek uit.” 

TEKST: FLORIS DE GRAAD Robert Bridgeman.

Zo begon wat inmiddels het omvangrijke project Vlees 
is, wat bestaat uit een boek, tv-documentaire en online 
platform, met focus op dierenwelzijn, milieu en gezondheid. 
Robert interviewde hiervoor allerlei mensen, van bekende 
vegetarische Nederlanders tot wetenschappers en mensen 
die zich bezighouden met alternatieven voor vlees. De 
focus ligt op het Nederlandse perspectief: “We gebruiken 
Nederlandse cijfers, zoomen in op de Nederlandse markt, 
enzovoort. En alles is gedegen onderbouwd en op meerdere 
onderzoeken gebaseerd, we roepen niet zomaar wat.”

NIET WIJZEN NAAR DE BIO-INDUSTRIE
“Persoonlijk ging het mij in eerste instantie om dierenwelzijn,” 
vertelt Robert. “Ik vind het bizar dat iets wat alleen maar 
dient tot genot, wat we doen uit gewoonte, zoveel lijden 
veroorzaakt.” Filmpjes met betrekking tot dierenwelzijn die 
op internet circuleren komen dan misschien vaak uit Azië en 
Zuid-Amerika, ook in Nederland is dierenmishandeling aan 
de orde van de dag. Robert: “Maar ik ga niet wijzen naar de 
bio-industrie, we zijn allemaal verantwoordelijk. Overheid, 
consumenten, banken, supermarkten en natuurlijk de 
industrie zelf. Het is een maatschappelijk paradigma waar we 
uit moeten, en uiteindelijk ligt de echte macht bij de vork.”

50 VOETBALVELDEN PER MINUUT
“Wat veel mensen nog niet weten,” vervolgt Robert, “is 
dat we de helft van de Amazone al kwijt zijn en nog steeds 
50 voetbalvelden per minuut blijven omhakken voor de 

productie van soja, waarmee dieren uit de vleesindustrie 
gevoerd worden. En hoeveel water ervoor nodig is, dat 
raakte me enorm, dat om één kilo rundvlees te produceren, 
15.000 liter water nodig is. Dat is absurd.”
 
KANKERVERWEKKEND 
Niet in de laatste plaats is er natuurlijk de bedreiging 
voor onze eigen gezondheid, waar Vlees ook uitgebreid 
aandacht aan besteed. Vlees eten verhoogt het risico 
op kanker, diabetes en hart- en vaatziekten. Robert: 
“Dat is gewoon bewezen. Alle gezondheidsorganisaties 
waarschuwen voor de gevolgen van vlees eten, gebaseerd 
op honderden onderzoeken. Bewerkt vlees verhoogt de 
kans op kanker zodanig dat de WHO het zelfs op de lijst van 
kankerverwekkende stoffen heeft gezet.” 

OPTIMISME
Ondanks de misstanden is er volgens Robert toch ook reden 
om optimistisch te zijn. Initiatieven als de Vegetarische Slager 
krijgen inmiddels voet aan de grond en er zijn veelbelovende 
ontwikkelingen op het gebied van zeewierproducten en 
kweekvlees. “Je ziet in de branche ook echt wel groei, er zijn 
steeds meer bio boeren, en verstokte vleesproducenten 
vervangen opeens een aanzienlijk deel van hun assortiment 
met plantaardige producten. 
Daarnaast is nu 30% van de Nederlanders flexitariër, er 
komen ook steeds meer vegetariërs, en dat aantal groeit 
alleen maar.” 

Bizar dat 
ons genot 
zoveel lijden 
veroorzaakt

LAWAAI MAKEN
Ondanks dat voorzichtige optimisme is er uiteraard nog een hoop werk 
aan de winkel. De bio-industrie in Nederland staat nog altijd stevig in haar 
schoenen. Dat aantonen is trouwens nog knap lastig, want een stal of slachthuis 
binnenkomen met camera is vrijwel onmogelijk, merkte ook Robert tijdens 
zijn project. “En dan heb ik het nog niet eens over het effect op milieu en 
gezondheid en alle pandemieën en epidemieën die er uit voortkomen. 
Maar er is een sterke lobby, binnen onze regering en ook in de EU, vóór 
de bio-industrie. Het is te gek voor woorden dat alles wat al zo vaak en zo 
helder wetenschappelijk is aangetoond, binnen de 2e kamer gewoon wordt 
genegeerd.” 

Robert hoopt met zijn project 
in 2018 een beweging van 
bewustwording neer te zetten. Het 
online platform wordt gelanceerd 
in januari, het boek komt uit in 
maart en de tv-documentaire 
volgt in het najaar. Robert: “We 
hopen echt op hulp, het is een 
non-profit project en het gaat 
om bewustwording. Ik hoop dat 
iedereen wie dit ook aan het 
hart gaat zoveel mogelijk helpt 
het project onder de aandacht te 
brengen. We bieden vegetariërs 
en veganisten een boek, 
documentaire en online platform 
aan om te laten zien aan al die 
mensen die hen nu niet begrijpen. 
Laten we met elkaar een jaar lang 
heel veel lawaai gaan maken!” 
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vega factchecker.

Q&A4.AFLEVERING
HOEVEEL DIEREN EET
EEN NEDERLANDER?

TEKST: SYTSKE DE WAART TEKST: SYTSKE DE WAART PORTRETFOTO: JANNEKE WALTER

Heb je een voedingsvraag die 
Sytske kan bespreken? mail 
deze ovv 'vraag Sytske' 
naar info@vegetariers.nl
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VOEDINGSVRAGEN
ONZE VOEDINGSKUNDIGE SYTSKE DE WAART BEANTWOORDT

AL JE VRAGEN OVER VOEDING.

RECTIFICATIE VITAMINE B12 
Tot onze spijt is er een fout geslopen 
in het herfstnummer van Lekker.
Vegetarisch. Daar stond (op pagina 
25) dat er vitamine B12 in alfalfa en 
zeewier zit. Vitamine B12 zit alleen in 
dierlijke producten als vlees, vis, zuivel en 
eieren. Dus niet in alfalfa. Ook kan het 
toegevoegd worden aan vleesvervangers 
en zuivelvervangers. En aan gistextract 
als Marmite. Maar daarvan gebruik je 
maar een paar gram per keer, dus dat 
zet geen zoden aan de dijk. In zeewier 
en algen kan een niet-opneembare vorm 
van B12 zitten, maar daar heb je dus 
niks aan. In nori, een zeewierproduct, 
zit wel bruikbare B12. Bij het oogsten 
van het zeewier waar de nori van 
gemaakt wordt, worden kleine zeedieren 
(vis en kreeftachtigen) mee gevangen. 
Deze worden samen met het zeewier 
verpoederd, waarna er gelijk in de 
papierproductie nori-vellen van gemaakt 
worden. Deze zeedieren verwijder je niet 
bij de bereiding van de nori, ze zitten er 
in en zijn niet te verwijderen. Daarmee is 
nori dus niet vegetarisch.

IK LAS DAT GEDROOGD 
ZEEWIER EEN GOEDE 
CALCIUMBRON IS. VALT 
DAARMEE HET STRIKTE 
ZUIVELADVIES TE OMZEILEN 
OF TE VERZACHTEN?
Gedroogd zeewier bevat inderdaad veel 

calcium per 100 gram. Net als 
gedroogde melk (-;  Je moet er echter 
vrij veel van eten om aan je dagelijkse 
aanbevolen hoeveelheid calcium te 
komen. Aangezien je van gedroogd 
zeewier meestal maar een paar gram 
gebruikt als smaakmaker in de soep, 
salade of saus, kom je nooit aan 
voldoende calcium via gedroogd zeewier. 
Daarnaast is het gevaarlijk om veel 
(gedroogd) zeewier te eten. Het kan 
grote hoeveelheden jodium bevatten. 
Dit heb je nodig, maar je zit al snel aan 
een overdosis (600 microgram of meer 
voor volwassenen). Hier moet je dus erg 
mee uitkijken. Het Voedingscentrum zegt 
hierover: “Wees terughoudend om vaak 
zeewier als vleesvervanger of groente 
te eten. Zeewieren kunnen namelijk 

sterk variëren in de hoeveelheid zware 
metalen, jodium en zout en het is niet 
altijd duidelijk hoeveel er daarvan inzit.”

Dus: wat mij betreft staat het advies van 
het Voedingscentrum van ongeveer een 
halve liter zuivelproducten per dag, o.a. 
om voldoende calcium binnen te krijgen, 
nog steeds overeind. En vegetariërs 
krijgen met die zuivel ook meteen een 
groot deel van hun vitamine B12 binnen. 
Zeewier is leuk en hip, maar gebruik het 
met mate. 

KRIJG JE ALS VEGETARIËR WEL 
VOLDOENDE SELEEN BINNEN?
Seleen of selenium is een spoorelement 
dat de vorming van schadelijke stoffen 
in het lichaam tegengaat. En het is 
ook belangrijk voor een goede werking 
van de schildklier. Omdat aan bijna al 
het veevoer seleen wordt toegevoegd, 
is vlees een zekere seleenbron. Omdat 
het seleengehalte in plantaardige 
voedingsmiddelen als granen en groente 
afhankelijk is van het seleengehalte in de 
bodem, zijn plantaardige producten een 
minder zekere seleenbron. Vegetariërs 
kunnen seleen onder andere uit noten 
halen. Het seleengehalte in noten 
varieert tussen de verschillende soorten 
noten. Vooral paranoten bevatten veel 
seleen. Amandelen en hazelnoten 
bevatten nauwelijks seleen (bron:  
Voedingscentrum). 

Gebruik zeewier 

met mate
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Als je geen vlees eet, hoeven er ook geen dieren voor je 
geslacht te worden. Dat dit aantal flink kan oplopen als 
je je hele leven lang geen vlees eet, tonen berekeningen 
van de Vegetariërsbond aan. 

Het aantal uitgespaarde dieren is berekend door de 
vleesconsumptie (in karkasgewicht) te delen door het 
karkasgewicht van een dier (dit is te berekenen met CBS-
cijfers). Met het CBS-cijfer van de gemiddelde leeftijd in 
Nederland (80,5 jaar), is hiermee het aantal dieren te 
berekenen dat een niet-vleeseter uitspaart gedurende zijn of 
haar leven. En dat zijn er nogal wat! Zie de onderstaande tabel. 
96% van de dieren zijn pluimvee. 

Dit cijfer is nog exclusief het aantal vissen en schaal- en 
schelpdieren dat jaarlijks het leven laat voor onze consumptie. 
Er is geen informatie over welke vissen we eten, en 
hoeveel vlees er dan van een vis afkomt (van een tonijn 
komt nu eenmaal meer vlees dan van een garnaal). Onze 
zustervereniging EVA uit België schat het aantal op ruim 3.700.

Het getal van bijna 1.200 dieren is in lijn met berekeningen 
van onze Ooster- en Zuiderburen. De Belgen komen op 1.330 
dieren, de Duitsers op 1.090. 

We hebben ook inschatting gemaakt van hoeveel dieren 
we met kerst eten. Hierbij hebben we op Allerhande.nl en 
Smulweb gekeken wat typische kerstgerechten zijn, en uit 
de recepten de hoeveelheden vlees per persoon gehaald. Je 
kunt dan denken aan rollade, wild (eend, haas, konijn), biefstuk 
en gourmetten. Op een kerstdag blijken in Nederland dan 
ruim 1,3 miljoen dieren gegeten te worden, dus voor beide 
kerstdagen 2,7 miljoen dieren. Dat is ruim twee keer zoveel 
dieren als op een normale dag (0,6 miljoen dieren). 

Volgens culinair journalist Loethe Olthuis van de Volkskrant 
eten mensen met kerst meer vlees dan anders. Niet alleen in 
het hoofdgerecht, maar ook in voor- (carpaccio), bijgerechten 
en soep. Wij komen in de berekening op circa 270 gram per 
persoon per dag. Op een niet-kerstdag eet een vleeseter 
gemiddeld 104 gram per persoon per dag. Aan vleesgewicht is 
het dus 2,5x zoveel dan gemiddeld.

Download de volledige factsheet via 
www.vegetariers.nl onder bewust/veel gestelde vragen

aantal dieren met 
in een heel leven 

vlees gegeten

• Volwassen runderen (koeien, vaarzen, stieren)

• Kalveren 

• Schapen, lammeren, geiten

• Varkens 

• Eenhoevigen (hoofdzakelijk paarden)

•  Vleeskuikens, overige kippen, kalkoenen,  

overig pluimvee (gans, kwartel, fazant,  

parelhoen, duif en struisvogel)

4

1

5

33

0,04

1.125

Totaal                    1.167
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KOUKLEUMEN
DE BAAS 
Zodra de R in de maand is en de temperaturen dalen krijg 
ik – net als veel van mijn cliënten - last van een koud, 
rillerig lichaam, met soms zelfs van die ‘dode’ vingers. 
Zodra de winter dan écht begint hebben we helemaal moeite 
om nog enigszins warm te worden. Wat kun je doen tegen 
koukleumen?

TEKST: DANIELLE OOTEMAN

Er zijn diverse mogelijkheden om het lichaam goed warm te 
krijgen. Allereerst kun je natuurlijk je kleding zo uitkiezen dat je het 
behaaglijk hebt. Wol is een goede keuze! Denk ook aan “laagje over 
laagje”, thermokleding onder de gewone kleding, thermosokken, 
warme schoenen, handschoenen en een muts. Daarnaast is het 
ook echt mogelijk om middels voeding, lichaamsbeweging en 
huidverzorgingsproducten goed doorwarmd te blijven. 
In de koude maanden is het aan te raden je voedingspatroon 
naar het seizoen aan te passen. Na het ontwaken beginnen met 
2 glazen warm (gefilterd) water met kruidnagel, een kaneelstokje 
en/of gember is een echte “hot boost” voor de dag. Een warm 
ontbijt van havermoutpap of een boekweitpannenkoek met 
bijvoorbeeld  speculaaskruiden bieden vervolgens ook verwarming. 
Als je gedurende de dag een paar koppen kruidenthee drinkt en 
luncht met soep of een ander warm gerecht dan merk je dat 
je van binnen warm blijft. Als avondmaaltijd zijn wokgerechten 
met curry’s (hete pepers), ovenschotels met wintergroenten 
en stamppotten perfect om er warmpjes bij te zitten tijdens de 
koude maanden. 

Een olie met Arnica werkt ook verwarmend, 
ontspannend en bevordert bovendien de doorbloeding. 
In deze maanden is een bezoek aan de sauna ook een 
heerlijke tijdsbesteding. Je ontgift doordat je veelvuldig 
zweet én je ontspant tegelijkertijd. De warme sauna’s 
of het Turks bad doorwarmen je volledig en doordat je 
daarna koud doucht of in het koude dompelbad gaat 
geef je het lichaam een superboost. Je optimaliseert het 
immuunsysteem waardoor je weerstand verhoogt en 
je minder vatbaar bent voor verkoudheden en/of griep.
Zelf heb ik bijna áltijd koude voeten, maar gaan slapen 
met ijsvoeten is zeer onprettig. Ik val dan minder goed 
in slaap en het voelt alsof ik helemaal koud ben. Mijn 
‘voor het slapen gaan’ ritueel is om eerst een warm 
voetbad te nemen met magnesiumvlokken. Dan smeer 
ik ze in met een olie en trek ik katoenen sokken aan 
(wol kriebelt bij mij, haha). Een warme kruik heb ik al 
in mijn bed aan het voeteneind gelegd voordat ik het 
voetbad nam. Succes verzekerd kan ik jullie zeggen! Mijn 
vriend is ook blij met deze remedie want anders krijgt 
hij mijn “ijsvoetjes” tegen zijn lijf aan.  

Warme groet,

www.studionatuurzuiver.nl

Danielle Ooteman (1971), eigenaresse van Studio Natuurzuiver, 
is specialist op het gebied van 100% natuurlijke huidverzorging, 
voeding en leefstijl. Zij helpt je om een natuurlijke bewuste leefstijl 
te ontwikkelen en aandacht aan jezelf te geven middels wellness 
behandelingen en beauty/food/health coaching. Ontspanning, 
welbehagen, biologische 100% natuurlijke producten, aandacht en 
eerlijkheid zijn de speerpunten van Danielle en haar praktijk. 

natuurzuiver.

1. 

3.

2. 

5.4. 

MY FAVOURITES UIT ECOMARKT.NL:
1.  Weleda Arnica Massageolie
2. Weleda Arnica Sport Bad
3. Piramide Biologische Spicy thee
4. Terrassana biologische havermout
5. Naturea magnesiumvlokken

Leden en donateurs van de Vegetariërsbond 
kopen met 10% korting bij ecomarkt.nl 

 Danielle

 Danielles
    favourites

Bewegen helpt ook fantastisch om je lichaam op te warmen. 
De ‘Zonnegroet’ is een reeks yogahoudingen voor een perfect 
begin van de dag. De serie zorgt ervoor dat je je hele lichaam 
opstart en doorwarmt. In het begin is het misschien niet zo 
makkelijk om de houdingen achter elkaar vloeiend te doen maar 
als je doorzet en het minimaal 30 dagen volhoudt, dan weet je 
niet beter. Naast dat de Zonnegroet een perfecte verwarmer 
is geeft ze ook energie, ontspanning en is ze weldadig voor je 
spijsvertering. Als je daarna nog 20 minuten mediteert dan kan 
de warmte in je lichaam nog optimaler doorstromen en is de 
kou uit je systeem. Een ontspannen lijf kent weinig blokkades en 
heeft een goede doorbloeding. Een paar keer per dag flink met 
je voeten stampen en in je handen wrijven of klappen zorgt ook 
voor een warmte boost. 

Doorbloeding bevorderen kan door een warm bad te 
nemen met een badmelk. Als je geen ligbad hebt is 
een voetbad ook aan te raden. Als je voeten warm zijn 
wordt de rest van je lijf dat vaak ook! Warm douchen is 
natuurlijk ook een uitkomst maar een bad is de 
beste keuze. Na het bad jezelf inmasseren met 
een 100% natuurlijke huidolie is een heerlijk 
ontspanningsmoment. Sesamolie is een olie 
met van nature een verwarmend effect. 

Verwarm jezelf met een
warm ontbijt
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29
MERRY 

CHRISTMAS!
Super lekkere recepten. 

40
GAST- 

REDACTEUR
Alexander Gershberg.

44
COVER-
RECEPT

Lemon-poppy seed cake 
met lemon drizzle.

het kookeiland.

INHOUD

  
BRENG WARMTE IN 

DE WINTERMAANDEN
VERRAS JE VRIENDEN & FAMILIE MET DEZE

HEERLIJKE VEGA(N) GERECHTEN.

25
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   De Smaak-  maker
LARS CHARAS: 

“HOE VOEDEN WE 
DE PLANEET?”

HOE VOEDEN WE DE PLANEET? HET IS EEN VRAAG 
WAAR LARS CHARAS, CONCEPTONTWIKKELAAR, SCHRIJVER EN 

CHEF-KOK, ZICH AL RUIM TIEN JAAR MEE BEZIG HOUDT.  VOLGENS 
HEM IS EEN FUNDAMENTELE VERANDERING IN ONZE LEVENSSTIJL DE 

ENIGE OPLOSSING. HIJ SCHREEF ER EEN BOEK OVER, BLIJVEN ETEN HEET HET. 

TEKST: FLORIS DE GRAAD kookeiland.

VERBRUIK GRONDSTOFFEN
Een belangrijk onderdeel dat we vaak over het hoofd zien, 
is dat we grondstoffen verbruiken zonder hiervoor te 
betalen, betoogt Lars. “We betalen voor het oppompen 
van olie, het zuiveren van water, het opeten van nutriënten 
uit de bodem, maar niet voor de grondstoffen zelf. We 
worden dus niet gestraft voor het feit dat we er slordig 
mee omgaan, ze opmaken en de aarde vervuilen.” En dan 
komt een punt dat er niet voldoende grondstoffen zijn om 
voedsel te produceren. “Technisch gezien kunnen we de 
planeet makkelijk voeden, het probleem zit in de levensstijl 
die we onszelf aanmeten. We zijn verslaafd aan het type 
voedsel – zoals vlees – waarbij heel veel grondstoffen nodig 
zijn.” 

ANDERS CONSUMEREN
Hoe je het probleem ook benadert – vanuit het gebruik 
van grondstoffen, ethiek en dierenwelzijn, milieu of sociale 
problematiek, volgens Lars is er maar één oplossing die 
echt effect heeft: anders consumeren en zoveel mogelijk 
plantaardig eten.

Daarnaast is de schrijver fervent voorstander van het 
diversificeren van ons voedingspatroon. “Wereldwijd 
bestaat meer dan 90% van wat we eten uit slechts 30 
ingrediënten. Maïs, rijst en graan vormen samen 60% van 
de energie die we als mensen binnen krijgen.” In zijn boek 
staan ter inspiratie recepten met producten als spirulina 
(een alg), boragebloemen en adukibonen.

Slechts 30 ingrediënten vormen 
90% van onze voeding
KOKS ZIJN DE PROFESSIONELE CONSUMENTEN
Maar krijg maar eens 7 miljard mensen zover dat ze 
veranderen. Koks zijn volgens Lars hierin de belangrijkste 
en invloedrijkste speler : “Koks zijn de professionele 
consumenten. Zij bepalen grotendeels wat en hoe mensen 
eten. Daarnaast zijn zij de hoeders van de eetcultuur. Dus 
zij kunnen ook helpen om tot nieuwe ideeën te komen. 
Er zijn zo’n 150 miljoen koks wereldwijd, het is één van 
de grootste beroepsgroepen, maar ze zijn bijna nooit 
onderdeel van het debat over het wereldvoedselvraagstuk.” 
Lars hoopt met Blijven Eten koks bewuster te maken van 
hun verantwoordelijkheid.

MINDFULLNESS
We moeten bewuster koken en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid nemen. Welke ingrediënten gebruik 
je, waarom? Welke impact heeft het op andere mensen, 
dieren, de aarde?

VOORBEELDFUNCTIE
Nederland is een klein land, maar heel rijk. Het is 
onze verantwoordelijkheid om in dit vraagstuk een 
voorbeeldfunctie neer te zetten.

Zie pagina 38 voor een recept van Lars.
Lars Charas, Blijven Eten, Kosmos Uitgevers, 384 p. € 29,99
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Have yourself a very 
Cosy Winter

DE WINTERMAANDEN STAAN WEER VOOR DE DEUR. 
EEN PERIODE DIE INGELUID WORDT DOOR DE FEESTDAGEN EN 

DAAR MAG EEN HEERLIJK VEGETARISCH GERECHT NIET BIJ ONTBREKEN. 
LEKKER. VEGETARISCH HEEFT EEN SELECTIE VOOR JE GEMAAKT. 

Een Mezze begint met Maza 
Kijk voor meer lekkere recepten op www.maza.nl. 

Op www.facebook.com/MasMasMaza kom je alles over ons en onze hoemoes te 
weten. Onze producten vind je o.a. bij: 
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ZONSONDERGANGSALADE
met paarse wortels & gegrilde maïs

INGREDIËNTEN
• 2 grote verse maïskolven,  

schutbladeren en draden verwijderd
• kokosolie of ghee, gesmolten
• geraspte schil en sap van 1 biologische limoen
• ½ verse chilipeper, fijngehakt  

(serranopeper is een goede keuze)
• 1 theel. pure ahornsiroop of rauwe honing
• ½ theel. zeezout
• ½ theel. komijnpoeder
• 1 eetl. koudgeperste olijfolie
• 3 middelgrote paarse wortels, in dunne plakjes
• 4 middelgrote lente-uien, in dunne ringen
• 1 klein bosje verse koriander, gehakt
• gerookt zeezout 

BEREIDING
Laat een grill of gietijzeren grillpan heet worden. Bestrijk 
de maïskolven met de gesmolten kokosolie en gril ze 7-10 
minuten tot ze gaar en licht geblakerd zijn. Laat de kolven 
iets afkoelen en snijd de korrels eraf. Doe de maïskorrels in 
een grote kom.

Klop de limoenrasp, het limoensap, de gehakte chilipeper, 
de ahornsiroop, het zeezout, het komijnpoeder en de 
olijfolie door elkaar in een kommetje. Voeg de wortels, de 
lente-uien en de koriander toe aan de maïskorrels. Giet 
de dressing over de salade en hussel hem erdoor. Zet de 
salade minstens 10 minuten opzij, zodat de smaak van 
de dressing erin kan trekken. Breng de salade voor het 
serveren op smaak met wat gerookt zeezout.

UIT: My New Roots

AFGHAANSE
wortelstoofpot

INGREDIËNTEN
• 2 middelgrote uien, gesnipperd
• olie, om te bakken
• 2-3 tenen knoflook, gepeld en gehakt
• 1 Madame Jeanette-peper (zie noot pag. 192)
• stukje verse gember (1 cm), geschild en fijn gehakt
• 1 theel. kurkuma
• 0,5 theel. komijnpoeder
• 0,5 theel. korianderpoeder
• snufje geraspte nootmuskaat
• 600 gr worteltjes, geschrapt of winterwortels, geschild 

en in stukken
• 300 gr nakhod daul (gele spliterwten)
• 1 eetl. tomatenpuree
• 3 grote tomaten, gesneden
• zout naar smaak
• 2 eetl. zuur druivensap of 2 theel. azijn
• 500 ml water of groentebouillon 

BEREIDING
Fruit de ui in wat olie in een ruime pan. Voeg knoflook, 
rode peper en gember toe. Voeg, als de ui zacht wordt, 
specerijen, wortel en spliterwten toe, een paar minuten 
later gevolgd door tomatenpuree en tomaten. Doe er zout, 
azijn of druivensap bij en genoeg water om alles onder te 
zetten. Breng aan de kook en laat 45 minuten tot 1 uur 
sudderen, of tot wortel en erwten gaar zijn.

UIT: Veggiestan
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INGREDIËNTEN
VOOR DE MUNT-CHILISAUS:
• 2 tl tafelsuiker
• 1 tl zout
• 1 el gehakte verse gember
• 1 kleine serranopeper of jalapeño,  

zonder zaadjes, gehakt
• 1 teen knoflook, fijngehakt
• 75 g munt, gehakt
• 2 el rijstazijn of appelciderazijn 

VOOR DE BURRITO’S:
• 3 grote tenen knoflook, fijngehakt
• 1 el fijngehakte verse gember,
• 1 jalapeño, schoongemaakt, zonder zaadjes, gehakt
• 1 grote ui, gehakt
• 1 el koolzaadolie
• 1½ el currypoeder
• 1 el gemalen komijn
• 500 g aardappels, in blokjes
• 80 g krenten of rozijnen
• zout
• 280 g kikkererwten uit blik, uitgelekt
• 240 g diepvriesdoperwten, ontdooid
• 60 g koriander, gehakt
• 8 bloemtortilla’s 

BEREIDING
Laat een grill of gietijzeren grillpan heet worden. Bestrijk 
de maïskolven met de gesmolten kokosolie en gril ze 
7-10 minuten tot ze gaar en licht geblakerd zijn. Laat 
de kolven iets afkoelen en snijd de korrels eraf. Doe de 
maïskorrels in een grote kom.
Klop de limoenrasp, het limoensap, de gehakte chilipeper, 
de ahornsiroop, het zeezout, het komijnpoeder en de 
olijfolie door elkaar in een kommetje. Voeg de wortels, de 
lente-uien en de koriander toe aan de maïskorrels. Giet 
de dressing over de salade en hussel hem erdoor. Zet de 
salade minstens 10 minuten opzij, zodat de smaak van 
de dressing erin kan trekken. Breng de salade voor het 
serveren op smaak met wat gerookt zeezout.

UIT: VEGAN – Het Kookboek32  |  WINTER 2017
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KIKKERERWTENCURRY
met burrito’s en munt chili-saus

PIZZA
met citroen en spruitjes

INGREDIËNTEN
VOOR HET DEEG:
• 1 pakje (15 g) droge gist
• 2 el agavesiroop
• 3 el olijfolie, plus extra om te kwasten,  

in te vetten en te sprenkelen
• 1 tl zout
• 125 g broodmeel, plus extra om te stuiven
• 125 g ongebleekte tarwebloem 

VOOR DE TOPPING:
• 250 g spruiten, gehalveerd
• 1 sjalot, fijngehakt
• 1 Meyer-citroen
• 250 g veganistische mozzarella
• 4 tl olijfolie
• zout en zwarte peper uit de molen 

BEREIDING
Maak de gist in een staande mixer met deeghaak aan met 
175 milliliter warm water en de agavesiroop tot de gist 
volledig opgelost is. Laat het mengsel 20 minuten staan 
om de gist te activeren. Voeg de olie, het zout en het 
broodmeel toe en zet de mixer 7-8 minuten op lage stand 
aan tot het deeg mooi glad is. Schraap de rand van de 
mengkom gaandeweg schoon. Voeg met draaiende motor, 
om de 2-3 minuten, 2 eetlepels van de tarwebloem toe 
zodat de bloem tussendoor steeds volledig in het deeg 
wordt opgenomen. Laat de machine nadat alle bloem 
erbij zit en het deeg bij elkaar begint te komen nog 2–3 
minuten draaien, leg het deeg in een grote kom, kwast 
het in met olijfolie en dek de kom af met een schone 
theedoek. Zet de kom 1 uur op een warme plek weg om 
het deeg te laten rijzen.
Pulseer voor de topping de spruiten en de sjalot in een 
keukenmachine met een S-mes tot fijne snippers en zet ze 
opzij. Snijd de Meyer-citroen in dunne plakjes en de plakjes 
vervolgens doormidden. Verwijder eventuele zaadjes. Zet 
ze opzij. Verhit de grill van je oven en schuif het rooster er 
iets boven het midden in. Vet een bakplaat in met olijfolie.

Verdeel het deeg in 4 gelijke porties en draai er met de 
hand balletjes van. Rol een portie uit tot een diameter 
van ongeveer 25 centimeter en leg die op de ingevette 
bakplaat. Beleg de pizza met een kwart van de gesnipperde 
spruiten en sjalotten, leg er een kwart van de halve plakjes 
citroen op en strooi er een kwart van de veganistische 
mozzarella over.

Bak de pizza 3–4 minuten en let goed op dat de bodem 
niet aanbrandt. Herhaal dit met de rest van het deeg en 
de ingrediënten. Sprenkel 1 theelepel olijfolie over de 
gebakken pizza’s, voeg naar smaak zout en zwarte peper 
uit de molen toe en zet ze op tafel.
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INGREDIËNTEN
• 270 g ananas, in stukjes
• 500 g blokjes tofu, gebakken
• 1 teen knoflook, fijngehakt
• 2 el tamari of sojasaus
• 1 el superfijne tafelsuiker
• 2 lente-uitjes, in ringetjes
• zout en zwarte peper uit de molen
• 2 el gehakte koriander, als garnering
• gekookte basmati- of andere langkorrelige rijst, voor erbij 

BEREIDING
Doe de ananas, tofu, knoflook, tamari of sojasaus en 120 
milliliter water in een gietijzeren stoofpan, roer er de 
suiker en lente-uitjes door en voeg naar smaak zout en 
zwarte peper uit de molen toe. Zet de stoofpan ongeveer 
30 minuten op matig vuur tot het vocht voor de helft is 
ingekookt. Schep de stoof op een grote schaal, garneer 
met de koriander en serveer hem op een bedje van rijst.

UIT: VEGAN – Het Kookboek
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SPINAZIEBALLETJES
met sweet tahini dressing

INGREDIËNTEN
BALLETJES
• 2 zoete aardappelen, gekookt
• 1 blik kikkererwten, gespoeld
• rasp van 3 grote wortelen
• 2 teentjes knoflook
• 2 tot 3 eetlepels edelgistvlokken
• 3 eetlepels kikkererwtenmeel
• een handvol verse spinazie, fijngesneden
• kruidenzout (bijv. Herbamare)
• peper
• ½ theelepel komijn
• ½ theelepel curry
• ½ theelepel ras el hanout
• ½ zoete paprika, fijngesneden
• 1 eetlepel olijfolie om te bestrijken
TAHINI-DRESSING
• ½ theelepel mosterd
• ½ kop sojaroom
• ¼ kop appelazijn
• 1 eetlepel tahini
• 1 eetlepel agavesiroop
• 1 eetlepel sojasaus
• peper en zout
• 1½ kop extra vierge olijfolie 

BEREIDING
Prak de zoete aardappel. Voeg de overige ingrediënten 
toe, als laatste de kruiden en de fijngesneden paprika en 
meng goed. Proef en kruid bij indien nodig. Maak je handen 
nat en rol balletjes of burgers. Leg de balletjes op een 
bakplaat en strijk ze in met olijfolie. Bak 25 tot 30 minuten 
in een voorverwarmde oven op 180 °C. Draai de balletjes 
halverwege voorzichtig om en bestrijk ze nog eens met 
olie indien nodig.
Maak ondertussen de tahini-dressing. Meng de mosterd, 
sojaroom, appelazijn, tahini, agavesiroop en sojasaus in een 
diepe kom. Kruid met peper en zout. Mix op een lage 
stand terwijl je beetje bij beetje de extra vierge olijfolie 
toevoegt. Serveer met speltpasta en basilicum.

UIT: One Healthy Kitchen
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POLENTA
ovenschotel

INGREDIËNTEN
GROENTESAUS
• 1 grote rode ui, fijngesneden
• olijfolie
• 2 teentjes knoflook, geperst
• ½ theelepel oregano
• snufje kaneel
• 1 theelepel ras el hanout
• ½ theelepel komijn
• zwarte peper
• kruidenzout (bijv. Herbamare)
• 70 g tomatenpuree (blik)
• 1 kop linzen (eerst spoelen)
• een groentebouillonblokje
• 1 kleine aubergine, in blokjes
• 1 zoete aardappel, in stukjes
• 1 kleine broccoli, in stukjes
• 2 wortelen, in kleine stukjes
• 400 g tomaten
• ½ theelepel mosterdzaadjes 

POLENTA
• 250 ml water
• 250 ml rijstmelk
• 1 kop polenta
• 2 eetlepels edelgistvlokken
• zwarte peper
• zeezout
• 1 theelepel versgeraspt nootmuskaat
• 1 eetlepel olijfolie 

ERBIJ
• verse blaadjes basilicum
• 80 g krenten of rozijnen
• zout
• 280 g kikkererwten uit blik, uitgelekt
• 240 g diepvriesdoperwten, ontdooid
• 60 g koriander, gehakt
• 8 bloemtortilla’s

BEREIDING
Stoof de ui aan in een beetje olijfolie en voeg na enkele 
minuten de knoflook, oregano, kaneel, ras el hanout, 
komijn, peper en zout en de tomatenpuree toe. Meng 
goed. Voeg nu twee tot drie koppen water toe, de 
gespoelde linzen, de groentebouillon en de rest van de 
groenten. Doe het deksel op de pan en laat 20 tot 25 
minuten garen op een matig vuur.
Voeg, wanneer de groenten gaar zijn, het blik tomaten en 
de mosterdzaadjes toe. Kruid nog wat bij indien nodig. 
Laat nog 15 minuten verder garen op een laag vuur. 
Breng het water aan de kook, samen met de rijstmelk. 
Voeg al roerend de polenta toe. Na enkele minuten is de 
polenta klaar.
Roer er de voedingsgist en olijfolie door en kruid met 
peper, zout en nootmuskaat. Schep de rode saus in een 
ovenschotel. Doe de polenta erop en zet nog 5 minuten 
onder de gril. Serveer met verse basilicum.

UIT: One Healthy Kitchen

PATINAAKFRIETJES
met rozemarijn

INGREDIËNTEN
• 3 tot 5 pastinaken (afhankelijk van de grootte)
• grof zeezout
• enkele eetlepels olijfolie
• verse takjes rozemarijn 

MAYO
• 1 eetlepel mosterd (zonder sulfiet!)
• 1 eetlepel sojasaus (tamari)
• peper en zout
• ½ kop sojaroom
• 1 eetlepel appelazijn
• 1 eetlepel citroensap
• 1 kop milde olijfolie
• een erwtje wasabipasta (optioneel) 

BEREIDING
Verwarm de oven voor op 175 °C. Schraap de pastinaken 
schoon en snijd ze in heel dunne frietjes. Meng de frietjes 
met zout en olijfolie en doe ze in een ovenschaal. Leg
er takjes rozemarijn tussen. Bak de frietjes in de oven 
tot ze knapperig zijn (20 tot 25 minuten) en roer ze 
tussendoor om. 

Maak ondertussen de mayo. Doe de mosterd, tamari, 
peper en zout, sojaroom, appelazijn en het citroensap 
in een maatbeker. Meng goed met een vork. Zet nu de 
mixer aan en mix op de laagste stand terwijl je voorzichtig, 
beetje bij beetje olijfolie toevoegt. Breng eventueel op 
smaak met wasabipasta.

UIT: One Healthy Kitchen
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GRONDSOEP
met wilde kliswortel

INGREDIËNTEN
• 3 theel. Koolzaadolie
• 1 kg wilde kliswortel*, ongewassen en grof gehakt
• 3 kg biologische aarde (verzameld in de periode 

november t/m februari)
• 3 l zacht bronwater
• 7 g sojalecithine 

BEREIDING
Verhit de olie in een braadpan, voeg de kliswortel en aarde 
toe en roerbak op hoog vuur tot het heel geurig is. Voeg 
het bronwater toe, breng aan de kook, sluit de pan en laat 
1,5 uur zachtjes koken.

Schenk het mengsel door een zeef op een grote pan 
en druk aan om alle vloeistof eruit te halen. Zeef het 
mengsel vervolgens door een papieren filter om alle vaste 
bestanddelen te verwijderen. Laat tenslotte zachtjes koken 
in een pan tot het mengsel is ingedampt tot 800 ml. Voeg 
de lecithine toe en klop met een staafmixer. Serveer direct.

*Kliswortel is de eetbare wortel van de grote klis of klit, 
een wilde plant die ook volop in Nederland en België 
voorkomt.

UIT: Blijven Eten. Recept van Yoshihiro Narisawa

INGREDIËNTEN
• 60g gedroogd zeemos of roodalgen, bv carrageen 

(Iers mos), dulse (Palmaria palmata) of purperwier 
(Porphyra umbilicalis)

• sap van 2 limoenen
• 500ml water
• half rood pepertje, zonder zaadjes
• 200 ml kokosmelk
• 200 ml vers kokoswater
• 50g suiker
• 2 theel. Angostura(bitter)
• zout
• 200g fijngestampt ijs 

BEREIDING
Doe het zeemos of roodwier in een kom. Voeg het sap 
van 1 limoen en 100ml water toe en laat een nacht weken. 
Laat het zeemos of de roodalg uitlekken in een vergiet en 
doe in een pan met 400ml water, een snuf zout, sap van 1 
limoen en het pepertje. Breng aan de kook en laat koken 
tot het mos/wier een dikke gelatineuze massa is. Laat 
afkoelen. 

Doe het zeemosmengsel in een blender of keukenmachine 
en voeg de kokosmelk, het kokoswater en de suiker toe. 
Pureer tot een gladde vloeistof. Voeg de Angostura toe en 
schenk in glazen, over het gestampte ijs.

UIT: Blijven Eten. Recept van Lars Charas

COCKTAIL
van zeewier

Zoek de warmte 
van goed gezelschap,
en heerlijk eten.
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profiel: alexander TEKST: ANNELIES VERHELST

PROFIEL VAN ONZE GASTREDACTEUR

ALEXANDER GERSHBERG
“Er is maar één manier om mensen te inspireren tot een plantaardig dieet: Heel erg lekker eten voor ze 
koken.” Aan het woord is chef-kok én onze gastredacteur van deze editie - Alexander Gershberg. Hij is de 
auteur van Vegan for Friends en organiseert workshops en evenementen via Vegan Sundays. 

Alexander, geboren in Rusland en opgegroeid in Israël, at toen hij op zijn 22e naar 
Amsterdam verhuisde om dans te studeren al vegetarisch. “Junk-food vegetarisch 
noem ik dat nu,” vertelt hij lachend, “toen ik gezondheidsproblemen kreeg raadde een 
vriendin me aan om te stoppen met zuivel en suiker. Binnen een week voelde ik me 
beter. Ik had meer energie, was flexibeler en kon beter dansen.” Alexander verdiepte 
zich verder in veganistische, gebalanceerde en macrobiotische voeding en wil andere 
mensen inspireren om hun dieet aan te passen: “Je voelt je beter, krijgt meer energie, hebt 
stemmingswisselingen beter onder controle, op alle vlakken is het gezonder.”

KOKEN VOOR VRIENDEN
“Ik werk nu zes jaar als chef, maar de essentie is koken voor mensen van wie je houdt. 
Als je voor vrienden kookt pas je je aan, je denkt aan hen, wat zij lekker vinden, het wordt 
persoonlijk. Daar leer je heel veel van. Bovendien krijg je feedback, waardoor je leert wat 
wel en niet werkt.” Het maken van een kookboek was nooit Alexanders droom. “Maar 
mensen vroegen me op een gegeven moment zo vaak naar recepten, dat het vooral heel 
praktisch was om er meteen maar een boek van te maken.”

‘WEES GASTVRIJ, 
ZEG NOOIT DAT 

JE AGENDA TE 
VOL IS’

Alexander

TRADITIONELE KEUKEN
Veganistisch eten is hipper dan ooit, de associatie met saai, 
pastelbruin voedsel is al lang verdwenen merkt ook Alexander, 
die zes jaar terug nog vreemd aangekeken werd als hij vertelde 
veganistisch te koken. “Maar het is ook een trend, en het gaat 
niet altijd over gezond eten. Als ik alleen maar groene shakes, 
salades en huisgemaakte mueslirepen voorbij zie komen, dan 
begin ik op een gegeven moment ook het vlees op mijn bord 
te missen.” 

Alexander pleit ervoor meer terug te gaan naar de traditionele 
keukens: “Het is heel interessant om de geschiedenis in te 
duiken en te kijken wat we een eeuw of twee geleden aten. 
We zijn gehersenspoeld om te geloven dat de traditionele 
keuken vlees, eieren en zuivel is, maar dat is helemaal niet zo. 
Bijna alle culturen zijn van oudsher juist voor een heel groot 
deel plantaardig. 

De hoeveelheid vlees die we tegenwoordig eten is echt niet 
normaal.” Alexanders recepten zelf zijn hedendaags in de 
culinaire uitvoering, maar traditioneel in het achterliggende 
gedachtegoed. “Onze mentaliteit moet veranderen, ik denk 
dat we op een bedachtzamere manier kunnen omgaan met 
elkaar, de aarde, planten en dieren. Dat we als mens opener, 
kalmer en meer in balans kunnen zijn. Gezonde, plantaardige 
voeding draagt daar aan bij.”

Op de vraag of hij tot slot nog een tip voor ons heeft, hoeft 
Alexander niet lang na te denken: “Spendeer veel tijd met je 
vrienden, zeg nooit dat je agenda te vol is, wees gastvrij, kook 
altijd lekker eten, deel het met leuke mensen, wees gul, heb 
plezier en weet dat je in de tussentijd de wereld een mooiere 
plek maakt.”

Foto:  Esther Verw
indt styling N

oël Straakenbroek

Foto:  Lize Jansen
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Vegan Sundays is het bedrijf van Alexander  dat gezond en 
lekker eten op verschillende manieren naar je toebrengt. Niet 
alleen verzorgt het kookworkshops en een sophisticated 
vegetarische en veganistische catering, maar ook komt privé 
chef-kok Alexander graag een fantastische maaltijd voor 
je bereiden. Het bedrijf werd in 2011 opgericht. Met zijn 
onweerstaanbare gerechten wil hij mensen inspireren om 
gezonder te gaan eten en te laten zien dat gezond eten sexy is.

Alexander werd geboren in Rusland, groeide op in Israël en 
woont sinds 2006 in Amsterdam. De laatste paar jaren heeft 
hij zich gewijd aan het ontwikkelen van een bijzondere fusion 
kookstijl, die geïnspireerd is door de culturen waarin hij is 
opgegroeid, de Japanse keuken, Nederlandse lokale producten 

en het idee dat gezond eten toegankelijk moet zijn.  Zijn 
gerechten zijn kleurrijk, origineel, dynamisch en gevarieerd 
in het gebruik van verschillende smaken, ingrediënten en 
kooktechnieken. Het resultaat is een intrigerende clash van 
feel good voedzaam en lekker eten.

De ingrediënten die hiervoor gebruikt worden zijn 100% 
plantaardig en biologisch. Bij Vegan Sundays wordt uitsluitend 
met lokale groenten en whole foods gekookt en worden 
geraffineerde en commerciële producten vermeden. 
Vegan Sundays vindt dat deze manier van eten mensen niet 
alleen gelukkiger en gezonder maakt, maar er ook voor zorgt 
dat ze duurzaam en in harmonie met hun omgeving gaan 
leven.

alexander gershberg media

Advertentie Fruits & Veggies Lekker Vegetarisch 165 x 225mm.pdf   1   30-10-2017   11:42:50

 “Ik wilde een boek maken dat vol stond met recepten waar ik me niet 
voor hoefde te schamen tegenover mijn vrienden. Integendeel, gerechten 
waar je juist trots op bent en waardoor je vrienden gaan denken 
dat vegan eten geweldig is!

 Ik heb geleerd dat het belangrijk is dat de maaltijd verzadigend, 
rijk en vol is als je veganistisch kookt voor vrienden. Als mensen 
de plantaardige keuken nog niet kennen, vinden ze gerechten vaak 
namelijk te flauw, niet vullend genoeg of hebben ze het gevoel dat ze ‘het 
vlees missen’ op hun bord.”

VEGAN SUNDAYS & VEGAN FOR FRIENDS DOOR

ALEXANDER GERSHBERG
Het boek Vegan for Friends van Alexander Gershberg is een culinair en multicultureel 
mozaïek en een smakelijke afspiegeling van het moderne leven. Het zit naast recepten 
ook vol met anekdotes, weetjes, emoties, mensen, vrienden, landen en culturen. Elk 
gerecht heeft een verhaal, elk verhaal heeft mensen, alle mensen hebben een verleden, 
een karakter, gevoelens en culinaire voorkeuren. Sommige recepten zijn simpel en 
sommige zijn uitgebreid, sommige zijn modern en sommige traditioneel, maar wat ze 
allemaal met elkaar verbindt is de liefde, de passie en de mensen die in Gershberg’s 
gerechten en verhalen zo treffend geportretteerd worden.
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WWW.VEGANSUNDAYS.COM/NL

INGREDIËNTEN
VOOR 12 STUKS
• 200 gr 65% tarwebloem
• 1 ½ eetl. bakpoeder
• snufje zeezout
• ½ theel. vanille poeder
• 25 gr maanzaad
• rasp van 1 citroen
• 60 ml citroen sap
• 200 gram amazake
• 135 ml maple syrup
• 120 ml frituurolie of 

zonnebloemolie  

VOOR DE CITROEN DRIZZLE:

• 250 gr zijden tofu (silken tofu)

• 60 ml rijststroop

• sap van 1 citroen

• 1 eetl umesu (pruimen azijn)

• 2 eetl soya room (soya cuisine)

• rasp van 2 citroenen voor 

decoreren

• rozenbottel voor decoratie

cover story.

LEMON-POPPY SEED CAKE MET LEMON DRIZZLE
Amazake is een soort Japanse rijstpudding. Het wordt gefermenteerd op een manier 
waardoor de complexe koolhydraten in de rijst worden afgebroken tot simpele suikers 
waardoor de rijst heel zoet gaat smaken. Door het gebruik van amazake in deze cake 
worden ze heel erg fluffy, alsof je een ei gebruikt hebt. Je vindt amazake in de 
natuurvoedingswinkels, of je kunt het online bestellen. 

BEREIDING:
Meng in een kom alle droge ingrediënten en in een andere kom de natte 
ingrediënten. Giet de natte ingrediënten bij de droge ingrediënten en meng. 
Maar pas op, roer zeker niet te lang!

Verhit de oven voor op 180 graden Celsius. Vet een bundt cake bakvorm in met een 
beetje bakolie. Vul de bakvorm met het beslag en bak 30-40 minuten tot de cake 
is gaar. Draai de tulband om op een plat oppervlak zodat de cake eenvoudig uit de 
vorm kan vallen.

Meng alle ingrediënten voor de citroen drizzle en mix met een staafmixer tot een 
glade cream. Drizzle de cake met de citroen drizzle. Decoreer met citroen zest en 
rozenbottel schelpjes. En wacht… vergeet niet waar je dit recept geleerd hebt.

Alexander

Foto:  Esther Verw
indt styling N

oël Straakenbroek

Cover recept
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KEURMERK.
keurmerkproducten.

COSTA LIGURA:
Pesto Genovese bio (vegan)

HAK:
Italiaanse balletjes (vegan) 

HONIG:
Meer dan lekker champignonsoep (vegan)
Meer dan lekker tomatensoep (vegan)
Meer dan lekker groentesoep

GARDEN GOURMET:
Vegetarische shoarma
Pittige worst
Bacon blokjes
Vegetarische oosterse wokblokjes
Rookworst

MCCAIN Producten van McCain zijn vegan:
1.2.3 frites
Chef frites
Frites western style
Country potato classic
County potato rosmarin
Frites deluxe
Golden longs

Het wordt steeds makkelijker om in de supermarkt een bewuste vegetarische keuze te maken. 
De Vegetariërsbond keurde deze veelal nieuwe producten goed. Binnenkort liggen ze ook met het 
V-label in het schap. Er zijn nu in Nederland al meer dan 1000 producten met het V-label verkrijgbaar!

MACHANDEL:
eivrije mayonaise (vegan)

VERSPILLINGSFABRIEK:
In De Verspillingsfabriek worden als basis geredde 
grondstoffen gebruikt.
Broccolisoep
Champignoncremesoep
Courgettesoep
Paprikasoep
Tomatensoep
Uiensoep (vegan)

VIVERA:
plantaardige sateschnitzel (vegan)
My Best Veggie: falafel Match Maza (vegan)
Vanaf eind 2017 bij Lidl.

SPOONY:
Eén portie Spoony bevat het merendeel van de dagelijkse 
benodigde groenten. Bij sommige smaken krijgt je kind zelfs 
100% binnen!

BIOLOGISCHE SLURP SOEP

 

eerste hulp bij etiketten.

Volgens het Voedingscentrum zijn volkoren graanproducten gemaakt 
van de hele (vermalen) graankorrel. Denk aan volkorenbrood, 
volkoren pasta, zilvervliesrijst, bulgur en volkoren couscous. Maar hoe 
zit het met volkorenkoekjes, volkorencrackers en wat is in vredesnaam 
volkorenvis?

In het Warenbesluit meel en brood uit 1998 is wettelijk vastgelegd 
dat volkorenbrood in Nederland altijd gemaakt moet zijn met 
alleen meel waarin de hele graankorrel is gebruikt. Maar helaas 
geldt die garantie alleen voor brood, en niet voor andere van 
meel gemaakte producten. Hoogleraar Jaap Seidell dook in de 
ingrediëntendeclaraties van volkorencrackers (52% volkorenmeel), 
volkorenknäckebröd (52-100% volkorenmeel), volkorenbiscuits 
(71% volkorenmeel), volkorenontbijtkoek (22% volkorenroggemeel) 
en volkorentarwekoekjes voor baby’s vanaf acht maanden 
(17% volkorenmeel) en ontdekte dat het tegenvalt met het 
volkorengehalte van deze producten. 

MAG DAT ZOMAAR?
Volgens journalist Loethe Olthuis is er in de jaren 80 van de vorige 
eeuw een afspraak gemaakt tussen de Voedsel- en WarenAutoriteit 
en fabrikanten van knäckebröd en crackers dat een cracker ‘volkoren’ 
mag heten als 50% van de gebruikte granen volkoren is en het 
precieze aandeel op de verpakking staat. Kan wel wezen, maar het 
blijft behoorlijk misleidend. Daarom maakt de Consumentenbond 
zich ook sterk voor herziening van deze afspraak. 

HOE WAPEN IK ME TEGEN DEZE ONZIN?
Realiseer je dat het woord volkoren, als het niet om brood gaat, een 
nogal betekenisloze term is op de verpakking. Fabrikanten weten 
precies hoe ze de gevoelige snaar van de consument kunnen raken. 
Volkoren klinkt natuurlijk gezond en daarom staat het erop, maar 

Wat is een volkorenvisstick?

De term volkoren

TEKST: SYTSKE DE WAART

Bronnen:

Jaap Seidell, 21 september 2016. Is volkoren altijd gezond?

Loethe Olthuis, 2017. Zin en onzin in de supermarkt. 

https://www.iglo.nl/producten/vissticks-volkoren-12st 

Consumentengids, december 2016. Knapperige misleiders.

volkorenbiscuitjes bestaan, net als veel andere 
koekjes, voor bijna een kwart uit suiker. Er zit dus 
niets anders op dan de ingrediëntendeclaratie 
goed lezen. Op de naam kun je dus niet afgaan, 
maar op de kleur ook niet. Crackers en koekjes 
kunnen er gemeen gezond bruin uitzien doordat 
er moutmeel of moutextract aan is toegevoegd. 
Dat geldt overigens ook voor witbrood dat zich 
een volkoren imago probeert aan te meten en 
dan meergranen- of oerbrood of iets dergelijks 
heet. 

VOLKORENVISSTICKS?
En kennelijk mag de term volkoren ook gebruikt 
worden voor voedingsmiddelen die helemaal 
niet gemaakt zijn van graan, zoals vis. 100% 
volkoren vissticks, hoe verzinnen ze het. Hoewel, 
de Vegetarische Slager doet natuurlijk wel zijn 
best. Op naar de eerste, echte, vegetarische 
volkorenvissticks!
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KIJK. 
PROEF.

ERVAAR. 
DOE.

NL SPOTS
FAVORIETE

BESTEMMINGEN

BOEKEN
HISTORIE

toetje.

volgens Alexander

Tulband cake met 
citroen drizzle

Alexander’s 
vegan chocolade cake

Lemon poppy seed muffins

Gestoofde peertjes

Foto:  Esther Verwindt styling Noël Straakenbroek

Vegan desserts uit: Vegan for Friends 
van Alexander Gershberg.
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NL SPOTS
volgens Alexander 

Ik eet ook graag bij twee Israëlische 

restaurants in Amsterdam: MANA 

MANA EN HUMMUS BISTRO D&A (2), 

natuurlijk omdat ik zelf ben opgegroeid 

in Israël en ik deze keuken een warm 

hart toedraag, maar vooral omdat ze echt 

fantastisch eten maken, de chefs van 

beide restaurants zijn enorm creatief en 

getalenteerd.

Verder bewonder ik Joris Bijdendijk 

VAN RIJKS (3). Hij is zo getalenteerd en 

heeft een ongelooflijk verfijnde smaak 

in het combineren van ingrediënten en 

opbouwen van gerechten. Hij is heel 

minimalistisch en efficiënt en ieder 

gerecht blijft altijd dicht bij de essentie. 

Daarnaast bewonder ik hoe hij de 

Nederlandse keuken en Nederlandse 

lokale ingrediënten tot leven weet te 

brengen. Hij is echt een visionair.

Wat ik het allerliefst eet, is eten van een 

chef die misschien niet veel mensen 

kennen. Het is mijn macrobiotische 

leraar, WIEKE NELISSEN, en je kunt het 

alleen proeven in haar kookworkshops in 

DESHIMA IN AMSTERDAM (4). Ze is 

72 jaar en een meester van de Zen keuken. 

Zij weet plantaardige ingrediënten tot 

de meest pure en heldere gerechten om 

te vormen en de smaak is waanzinnig 

subtiel. Haar manier van koken is kalm 

en bijna teder, wanneer je haar ziet koken 

krijg je het gevoel dat ze bijna niets doet, 

maar wanneer je vervolgens proeft wat 

ze maakt word je van je stoel geblazen 

door de puurheid en perfectie. Er is een 

perfecte balans van yin en yang in haar 

koken en achteraf voel je je verzadigd met 

energie en lichtheid. Ook op de gerechten 

van haar dochter, mijn dierbare vriendin 

VALENTINA NELISSEN, ben ik erg 

gesteld, ook zij is een geweldige chef. 

Eerlijk gezegd vind ik eten dat vrienden 

thuis voor mij koken, of wat ik voor hen 

kook, altijd het lekkerst. Het is altijd beter 

dan in een restaurant eten. Valentina’s 

gerechten bijvoorbeeld zijn zo zacht en 

rustgevend. Als je het eet, heb je het gevoel 

dat dat exact was wat je nodig had. Eten 

bij mijn vriend en fotograaf WOUTER 

VAN DER WOLK aan de andere kant is 

extreem, pittig en spannend. Als ik bij 

hem eet heb ik het gevoel dat ik bij één 

van ‘s werelds beste chefs aan tafel zit. 

Eén van mijn beste vrienden, danser en 

choreograaf INGRID BERGER MYHRE is 

vriendelijk, licht en speels en dat is exact 

hoe haar eten ook altijd smaakt. Ik vertel 

haar altijd dat ze een fantastische kok is 

en wanneer ze in stilte luistert zie ik dat 

ze mijn complimenten aan de kant schuift 

en denkt dat ik alleen maar aardig probeer 

te zijn. Maar je hoeft geen chef te zijn om 

waanzinnig te kunnen koken.

Ik woon pal naast het restaurant SPIRIT IN AMSTERDAM (1), wat een absoluut 
fantastisch restaurant is wanneer we het over plantaardig eten hebben. Ik ben 
dol op de overvloed aan vegetarische gerechten en desserts. Iedereen die ik hier 
ooit mee naar toegenomen heb werd super blij van dit eten.

MIJN FAVORIETE 
PLEKKEN OM 
TE ETEN

‘Iedereen die ik hier ooit mee naar toegenomen 
heb werd super blij van dit eten’

#02.

#03.

#04.

#01.

Wieke Nelissen kookt op een kalme, 
bijna tedere manier.

Het allerbeste eten is het eten dat je thuis maakt voor de 
mensen van wie je houdt, of eten dat gemaakt is door iemand 
die van jou houdt, speciaal voor jou. Het is altijd uniek en sluit 
precies aan bij jouw specifieke behoeften. Koken voor elkaar 
is een manier om te verbinden en communiceren op een 
heel basaal niveau. Geen enkele topkok kan deze intimiteit, 
verfijning en diepe emotie evenaren.

Foto’s:  Lize Jansen / W
outer van der W

olk

toetje.
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REISBESTEMMINGEN Ik kom ook graag in INDIA vanwege 

precies dezelfde reden; de mensen. 

Grote steden in India zijn een soort 

horrorfilm. Het is er te druk, te vervuild, 

te vies. Maar wanneer je naar kleinere 

dorpen afreist, ontmoet je de prachtigste 

mensen van de wereld. De mensen die 

ik hier heb ontmoet zijn zo puur en 

vriendelijk. Zelfs als ze super arm zijn 

word je ontvangen als een koning met 

alles wat ze hebben. In de Hindoe religie 

wordt een gast gezien als een god en deze 

moet dus ook zo behandeld worden. Het 

gevoel van gemeenschap is in de Indische 

cultuur heel sterk. In tegenstelling tot de 

Westerse cultuur gaat het in India niet 

alleen maar om jou persoonlijk, maar veel 

meer om wat de gemeenschap nodig heeft 

en wat jij kunt doen om andere leden 

van je gemeenschap te ondersteunen. 

Ik houd van dit gevoel van thuis komen, 

door overal zo warm verwelkomd te 

worden. Het compenseert zeker weten al 

die keren dat ik ben belazerd, beroofd en 

misleid in tourist traps. Want ja, iedere 

medaille heeft een keerzijde.

Wanneer ik land in ISRAËL, het land 

waar ik opgroeide, omhels ik mezelf in het 

warme gevoel van mijn jeugd. Ik woon nu 

11 jaar in Nederland en op veel manieren 

is dit mijn nieuwe thuis. Maar soms mis 

ik de spontaniteit van eindeloos tijd met 

vrienden spenderen, en de intensiteit 

waarmee dit in het Midden-Oosten gebeurt. 

In mijn 11 jaar in NEDERLAND hebben 

Nederlanders mij met open armen en een 

open mind ontvangen, waarvoor ik nooit 

genoeg dankbaar kan zijn. Ik heb het geluk 

gehad geweldige mensen tegen te komen. 

Dat gezegd hebbende, het blijft voor mij een 

strijd om mijn plaats in een samenleving te 

vinden die voor mij veel meer afgeschermd 

en down to earth voelt, vergeleken bij waar 

ik vandaan kom. Door het cultuurverschil 

voelde ik me in het begin soms eenzaam 

en ik denk dat een onderdeel van mijn 

overlevingsstrategie was om mezelf met 

mensen te omringen door ze uit te nodigen 

voor diners. Daar ben ik nu heel blij mee, 

want op die manier bouwde ik een thuis 

voor mezelf in een nieuw land, werd ik 

chef en schreef uiteindelijk mijn kookboek 

Vegan for Friends!

Mijn favoriete

Reizen is voor mij door 
mensen reizen, door hun 
huizen, door hun verhalen 
en door hun harten

Foto’s:  A
lexander G

ershberg

toetje.

Ik houd ervan om naar BRAZILIË te reizen, de cultuur is zo warm, vrolijk en 
gastvrij. Overal waar je komt zijn mensen vriendelijk, ze praten, dansen, flirten 
en maken muziek. Mensen raken elkaar veel meer aan, wat ik soms mis in de 
Westerse cultuur. Het eten in Brazilië is fantastisch. Het is puur en basis in de 
goede zin van het woord. Bonen worden tot in de perfectie gekookt in een 
snelkookpan en de consistentie en smaak zijn heerlijk, romig en licht tegelijkertijd. 
Ik ben dol op Farofa, een soort couscous van casavewortel met bonenstoof. Ik 
mis de smaak van dergelijk soul food.

MIJN FAVORIETE 
BESTEMMINGEN

Mijn hart is waar mijn familie en vrienden zijn. Mijn dierbare vriend Diego in 
Brazilië, de lieve Antonia in Duitsland, mijn zonnestraal Ingrid uit Noorwegen, 
mijn prachtige familie in Israël en mijn vrienden in Nederland. Reizen is voor mij 
door mensen reizen, door hun huizen, door hun verhalen en door hun harten. 
Reizen is eten delen, samen tot in de late uurtjes aan tafel zitten en intussen je 
hele ziel uitstorten. Lachen, huilen, biechten, advies vragen en eindeloze zorg 
voor elkaars verhalen en alles wat je vrienden hebben meegemaakt. Iedereen 
heeft een speciaal verhaal over iets waar hij of zij diep om geeft.
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‘ZELFS ALS INDIËRS
SUPER ARM ZIJN
WORD JE
ONTVANGEN
ALS EEN
KONING ’

54  |  WINTER 2017

Alexander

gastvrij voor vegetariërs.

Gastvrij voor Vegetariers is een 
door de Vegetariersbon uitgegeven 
en gecontroleerd beeldmerk. De 
deelnemende horecabedrijven op 
deze pagina´s bieden je ten minste 
twee volwaardige vegetarische 
menu´s.
C  = catering en afhaald
L = logies
K = ledenpaskorting
V = 100% vegetarisch
Z = zaalverhuur

RESTAURANTS, 
LUNCHROOMS EN FAST 
FOOD
Drenthe
AALDEN
Landal GreenParks Aelderholt L 
Aelderholt 4
0591-371919
WWW.LANDAL.NL

Flevoland
LELYSTAD
Het Vegetarisch Restaurant V K    
Donaustraat 183
0320-251515
WWW.VEGREST.NL

Yuan, Chinees vegetarisch 
restaurant & catering V K C  
Dukaatpassage 23
0320-245903
WWW.VEGA-YUAN.NL

Friesland
APPELSCHA
Herberg Het Volle Leven V K L Z
Oude Willem 5
0516-430091
WWW.HETVOLLELEVEN.COM

LEEUWARDEN
Restaurant Jamuna     
Weerd 26-28
058-2131435
WWW.JAMUNA.NL

WEIDUM
De Vijf Sinnen K   
Hegedyk 2
058-2519217
WWW.DEVIJFSINNEN.NL

WORKUM
It Pottebakkershûs. Restaurant, 
Koffie- en Theeschenkerij K L 
Merk 18
0515-541900
WWW.ITPOTTEBAKKERSHUS.NL

Gelderland
APELDOORN
De Cantharel-Hotel Apeldoorn L 
Van Golsteinlaan 20
055-5414455
WWW.VANDERVALKAPELDOORN.NL/
ETEN--DRINKEN

ARNHEM
Eetatelier, biologisch vegetarisch 
eetcafé V    
Nieuwstad 66
06-20793964
WWW.EETATELIER.NL

Enig Alternatief V K   
Wielakkerstraat 4
026–4457626
WWW.ENIGALTERNATIEF.NL

Rawsome V    
Brouwersplein 7
026-7851996
WWW.RAWSOME.NL

BEEKBERGEN
Landal GreenParks Heideheuvel L 
Hogebergweg 30
055-5052251
WWW.LANDAL.NL/NL-NL/
BUNGALOWPARKEN/NEDERLAND/
GELDERLAND/HEIDEHEUVEL

BRAAMT
Landal GreenParks Stroombroek L 
Landweerswal 2
0314-365283
WWW.LANDAL.NL/STROOMBROEK

DOESBURG
Restaurant de Liefde     
Philip Gastelaarstraat 5A
0313-659707
WWW.RESTAURANTLIEFDE.NL

EERBEEK
Landal GreenParks Coldenhove L Z
Boshoffweg 6
0313-659101
WWW.LANDAL.NL/COLDENHOVE

EPE
Hotel Restaurant De Witte Berken 
L Z
Oost Ravenweg 8
0578-612991
WWW.DEWITTEBERKEN.NL

HOENDERLOO
Landal GreenParks Miggelenberg L 
Miggelenbergweg 65
055-3781251
WWW.LANDAL.NL/MIGGELENBERG

‘T LOO-OLDEBROEK
Landal GreenParks Langoed ‘t Loo L 
Looweg 47
0525-637000
WWW.LANDAL.NL/LANDGOED-T-LOO

NIJMEGEN
Maoz veg V    
Grote Markt 19
024-3241927
WWW.MAOZUSA.COM

Restaurant de Stadstuyn     
Graafseweg 32-34
024-3238312
WWW.DESTADSTUYN.NL

Restaurant De Vereeniging 
Nijmegen     
Keizer Karelplein 2d
024-3221028
WWW.RESTAURANTDEVEREENIGING.NL

Vegetarisch eethuis Voorheen 
Slagerij de Jong V    
Van ‘t Santstraat 86
06-83034363
VOORHEENSLAGERIJDEJONG.NL

PUTTEN
Landal GreenParks Heihaas L 
Voorthuizerstraat 75
0341-351253
WWW.LANDAL.NL/HEIHAAS

WAGENINGEN
Restaurant ROBUUST K   
Hoogstraat 12
0317-421188
WWW.RESTAURANTROBUUST.NL

ZUTPHEN
Genietcafé Zutphen K Z
Oude Bornhof 55-57
06-38755082
WWW.GENIETCAFE.NL

Groningen
BAD NIEUWESCHANS
Restaurant Waters of the World L 
Weg naar de Bron 3-9
0597-527782
WWW.FONTANABADNIEUWESCHANS.
NL

DELFZIJL
Eemshotel L 
Zeebadweg 2
0596-612636
WWW.EEMSHOTEL.NL

GRONINGEN
De Kleine Moghul C  
Nieuwe Boteringestraat 62
050-3188905
WWW.MOGHUL.NL

Restaurant Bla Bla V K C  
Nieuwe Boteringestraat 9
050-3132088
WWW.BLA-BLA.NL

Restaurant De Zevende Hemel K   
Zuiderkerkstraat 7
050-3145141
WWW.ZEVENDEHEMEL.NL
kortingen op di,wo,do

Het Zwarte Schaap     
Schuitendiep 52
050-3110691
WWW.HETZWARTESCHAAP.NL

Limburg
MAASTRICHT
Eetcafé Ceramique     
Rechtstraat 78
043-3252097
WWW.EETCAFECERAMIQUE.NL

POSTERHOLT
Landal GreenParks Landgoed L 
Zwembadweg 1
0475-404329
WWW.LANDAL.NL

REUVER
Landal GreenParks
De Lommerbergen L 
Lommerbergen 1
077-4749595
WWW.LANDAL.NL

SCHINNEN
Restaurant aan Sjuuteeänjd     
Dorpsstraat 74
046-4431767
WWW.SJUUT.NL

VAALS
Landal GreenParks Hoog Vaals L Z
Randweg 21
043-3068383
WWW.LANDAL.NL

VENRAY
Hotel en Brasserie de Zwaan L 
Grote Markt 2a-4
0478-513400
WWW.HOTEL-DE-ZWAAN.NL

Noord-Brabant
BREDA
Golden Tulip Keyser Breda L 
Keizerstraat 5
076-520 51 73
WWW.HOTEL-KEYSER.NL

Theekamer PIEN V K   
Sint Janstraat 24
06-24954755
WWW.THEEKAMERPIEN.NL

DEN BOSCH
Restaurant De Leeuwenborgh, 
Golden Tulip Hotel Central     
Markt 51-57
073-6145462
WWW.DEBOSSCHEKAR.NL

DE MOER
Auberge De Moerse Hoeve L 
Heilbloemstraat 12
013-5799988
WWW.MOERSEHOEVE.NL

EINDHOVEN
Bij Albrecht V    
Gagelstraat 6
040-7370638
WWW.BIJALBRECHT.NL

HAPERT
Landal GreenParks Vennenbos L 
Schouwberg 7
049-738 9393
WWW.LANDAL.NL/HET-VENNENBOS
LEENDE
Golden Tulip Jagershorst L Z
Valkenswaardseweg 44
040-2061386
WWW.GOLDENTULIPJAGERSHORST.NL

TILBURG
Waanzinnig Tilburg K   
Willem II straat 52a
013-5425229
WWW.WAANZINNIGTILBURG.NL

VEGHEL
Energiek- Brabant V K   
Pastoor van Haarenstraat 17
06-10601313
WWW.VEGA-ENERGIEK.NL

Noord-Holland
ALKMAAR
Soepp V K   
Hekelstraat 31
072-2202061
WWW.SOEPP.NL

AMSTERDAM
De Culinaire Werkplaats V K   
Fannius Scholtenstraat 6 & 10
06-54646576
WWW.DECULINAIREWERKPLAATS.NL

Ethiopische Specialiteiten Addis 
Ababa K   
Overtoom 337
020-6184472
WWW.ADDISABABA.NL

Golden Temple, vegetarisch 
restaurant V    
Utrechtsestraat 126
020-6268560
WWW.RESTAURANTGOLDENTEMPLE.
COM

Hemelse Modder     
Oude Waal 11
020-6243203
WWW.HEMELSEMODDER.NL
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Indian Restaurant Mayur K   
Korte Leidsedwarsstraat 203
020-6232142
WWW.MAYUR.NL

Lunchservice & Take-away Deshima 
V K C  
Weteringschans 65
020-6257513
WWW.MACROBIOTICS.NL

Maoz veg V  
Albertcuypstraat 67
Muntplein 1
Damrak 40
Leidsestraat 85
WWW.MAOZUSA.COM

Marits V K   
Andreas Bonnstraat 34
020-7763864
WWW.MARITSEETKAMER.NL

Maza Deli Counter V K   
Hannie Dankbaar Passage 33
WWW.FACEBOOK.COM/MASMASMAZA

Queen of Sheba     
Eerste Nassaustraat 32hs
020-2218765
WWW.QUEEN-OF-SHEBA-ETHIOPISCH-
RESTAURANT-AMSTERDAM.NL

Restaurant de Bolhoed V    
Prinsengracht 60-62
020-6261803

Restaurant MOZO     
Van Woustraat 89
06-87576616
WWW.RESTAURANTMOZO.NL

Restaurant Serengeti K   
Eerste van Swindenstraat 44A
020-4638388
WWW.RESTAURANT-SERENGETI.NL

Restaurant Spingaren     
Herengracht 88A
020-6249635
/WWW.SPINGAREN.NL

Restaurant de Waaghals V    
Frans Halsstraat 29
020-6799609
WWW.WAAGHALS.NL

Restaurant Wau     
Zeedijk 35
020-421 2487

Shiva Indian Restaurant     
Reguliersdwarsstraat 72
020-6248713
WWW.SHIVARESTAURANT.NL

Soep van Kana V K   
Oudezijds Voorburgwal 95
WWW.FACEBOOK.COM/SOEPVANKANA
donderdag en vrijdag van 12.30 tot 
19.30 uur

Vegetarisch Restaurant Betty’s V    
Rijnstraat 75
020-6445896
WWW.BETTYS.NL

De Vliegende Schotel V    
Admiraal de Ruijterweg 331
020-6252041
WWW.VLIEGENDESCHOTEL.COM

Wagamama     
Max Euweplein 10
020-6386328
WWW.WAGAMAMA.NL

DE COCKSDORP (TEXEL)
Landal GreenParks Sluftervallei L 
Krimweg 102
0222-316214
WWW.LANDAL.NL/SLUFTERVALLEI

HAARLEM
Eetcafé Aangenaam     
Kleine Houtstraat 105
023-5317403
WWW.AANGENAAMETENENDRINKEN.NL

Ristrorante Novecento     
Gierstraat 66
023-5317581
WWW.NOVECENTO.NL

HILVERSUM
Surya Indiaas Nepalees Restaurant 
K   
Langestraat 126
035-6319420
WWW.SURYARESTAURANT.NL

JULIANADORP AAN ZEE
Landal GreenParks Beach Resort 
Ooghduyne L 
Ooghduyne 1
0222-316214
HTTP://WWW.LANDAL.NL/

ZUIDOOSTBEEMSTER
Josephines Theetuin en Eetkamer V    
Purmerenderweg 196
0299-432156
WWW.VEGA-ETENENHIGHTEA.NL

Overijsel
DE LUTTE
Landhuishotel de Bloemenbeek L 
Beuningerstraat 6
0541-551224
WWW.BLOEMENBEEK.NL

DE POL
Proeflocatie De Pollepel V K   
De Pol 17
0521-589470
WWW.PROEFLOCATIEDEPOL-LEPEL.NL

ENSCHEDE
Restaurant Het Paradijs V K   
Nicolaas Beetsstraat 48
053-4367919
WWW.HETPARADIJS.COM

GOOR
Restaurant An d’Olde Putte     
Voorstraat 8
0547-272591
WWW.OLDEPUTTE.NL

HASSELT
Culinair Centrum De Herderin     
Hoogstraat 1
038-4773300
WWW.HERDERIN.NL

HOLTEN
Landal GreenParks Twenhaarsveld L 
Landuwerweg 17
0548-361458
WWW.LANDAL.NL/TWENHAARSVELD

SCHALKHAAR
NUNU     
Raalterweg 22
0570-531426
WWW.NAARNUNU.NU

ZWOLLE
Grand café Het Wijnhuis     
Grote Kerkplein 7
038-4217495
WWW.WIJNHUISZWOLLE.NL

Thais restaurant BaiYok C  
Diezerpoortenplas 3
0547-272591
WWW.BAIYOK.NL

Utrecht
AMERSFOORT
De Expeditie V K C L Z
Schimmelpenninckkade 30
033-4753001
WWW.EXPEDITIE.ANTENNA.NL

Thais Restaurant Wasana Dee K   
Leusderweg 58
033-4655307
WWW.WASANADEE.NL

MEERN
Soi35 Thai Food C  
Landzigt 16-6
030-2074051
WWW.SOI35.NL

NIEUW MILLIGEN
Landal GreenParks Rabbit Hill  L 
Grevenhout 21
0577-456432
WWW.LANDAL.NL/RABBIT-HILL

OVERBERG
Bosrestaurant Overberg V Z
Dwarsweg 63
0343-481424
WWW.BOSRESTAURANTOVERBERG.NL

SOEST
Eetvilla van den Brink Z
Soesterbergsestraat 122
035-6012706
WWW.EETVILLA.NL

SOESTERBERG
Eethuis DE STOETERIJ     
Amersfoortsestraat 91a
033-4633175
WWW.EETHUISDESTOETERIJ.NL

UTRECHT
Aziatisch Restaurant Jasmijn & ik     
Kanaalstraat 219
030-2938907
WWW.JASMIJNENIK.NL

deKleineBaron K   
Sweder van Zuylenweg 56
030-2445151
WWW.DEKLEINEBARON.NL

Tiger Mama     
Voorstraat 80
030-2315515
WWW.TIGERMAMA.NL

De Werfkring V C  
Oudegracht 123 aan de werf
030-2311752
WWW.DEWERFKRING.COM

WERKHOVEN
Conferentiecentrum Samaya
V K L Z
Hollendewagenweg 20
0343-552332
WWW.SAMAYA.NL

Zeeland
BROUWERSHAVEN
Landal GreenParks Port Greve L 
Heernisweg 1
0111-691855
WWW.LANDAL.NL/PORT-GREVE

MIDDELBURG
Brasserie de Drukkerij     
Markt 51
0118-886886
WWW.DRUKKERIJMIDDELBURG.NL

Stoom     
Kanaalweg 24a
0118-853244
WWW.FACEBOOK.COM/
STOOMMIDDELBURG

KOUDEKERKE
Golden Tulip Strandhotel Westduin L 
Westduin 1
0118-552510
WWW.STRANDHOTELWESTDUIN.NL

OOSTBURG
Restaurant en Koffiehuis
Het Stadhuis     
Zuidzandsestraat 7
0117-450402
WWW.HETSTADHUISOOSTBURG.NL

VLISSINGEN
Café-Restaurant De Gevangentoren     
Boulevard de Ruyter 1
0118-411441
WWW.
RESTAURANTDEGEVANGENTOREN.NL

Zuid-Holland
ALPHEN AAN DEN RIJN
Khop Khun Thai Cuisine     
Prins Bernhardlaan 2A
0172-601577
WWW.KHOPKHUN.NL

DEN HAAG
Eethuis De Zon V    
Dunne Bierkade 13
070-3602559
WWW.EETHUISDEZON.NL

De Hagedis Biologisch Vegetarisch 
Restaurant V Z
Waldeck Pyrmontkade 116
070-3640456
WWW.RESTAURANTHAGEDIS.NL

Hortus V    
Anna Paulownaplein 3
070-4500977
WWW.HORTUSRESTAURANT.COM

Restaurant de Wankele Tafel V    
Mauritskade 79
070-3643267
WWW.DINNERSITE.NL/
RESTAURANT/3736

Restaurant Shizo, Sushi & Grill     
Grote Marktstraat 145
070-4277440
WWW.SHIZOSUSHI.NL

De Vegetarische Snackbar V    
Stationsplein 5
06-41220828
WWW.DEVEGETARISCHESNACKBAR.NL

Vegetarische Toko Sie San V    
Wagenstraat 82
070-3250868
WWW.SIESAN.NL/TOKO/ WINKEL

Veggies on Fire V    
Beeklaan 385
070-3617406
WWW.VEGGIESONFIRE.NL

Veggiesaurus V K C  
Rozenburgstraat 93
06-59105372
WWW.VEGGIESAURUS.BIZ

DELFT
Eetcafe Ekoplaza Delft V C  
Vrouwjuttenland 33
015-2148346

DORDRECHT
Herberg Kop van ‘t Land V L Z
Zeedijk 32
078-6300650
WWW.KOPVANHETLAND.NL

Huiskamercafé Fluitekruid V    
Zeedijk 30
078-6213482
WWW.BIESBOSCH.NU

GOUDA
Bangkok City K   
Lange Tiendeweg 57
0182-55133
WWW.BANGKOK-CITY.NL

‘S GRAVENZANDE
Elements Beach     
Nieuwlandsedijk 999
WWW.ELEMENTSBEACH.NL
april tot oktober geopend

HAASTRECHT
Restaurant de IJsselborgh     
Veerstraat 1
0182-502555
WWW.DEIJSSELBORGH.NL

LEIDEN
Restaurant Logica K   
Stille Rijn 11
071-3628939
WWW.LUNCHROOMLOGICA.NL

Restaurant en catering Surakarta C  
Noordeinde 51-53
071-5123524
WWW.SURAKARTA.NL

ROTTERDAM
In de Keuken van Floris     
Honingerdijk 259
06-41886666
WWW.INDEKEUKENVANFLORIS.NL

Het Lachende Varken V K   
Vlinderstraat 3
010-4116148
/WWW.LACHENDEVARKEN.NL

De Oude Plek, Chinees Vegetarisch 
Restaurant V K   
Pliniusstraat 18
010-4327420
WWW.DEOUDEPLEK.NL

Restaurant Bla Bla V K   
Piet Heynsplein 35
010-4774448
WWW.BLA-BLA.NL

Restaurant Spirit V    
Mariniersweg 9
010-4116356
WWW.SPIRITROTTERDAM.NL

Zino Urban Bistro     
Zwaanhals 265
010-466 03 03
WWW.ZINOURBANBISTRO.NL

STRIJEN
Landgoed de Peerdegaerdt V K Z
Kruisdijk 4b
078-3690505
WWW.PEERDEGAERDT.NL

OVERNACHTEN
Drenthe
AALDEN
Landal GreenParks Aelderholt L 
Aelderholt 4
0591-371919
WWW.LANDAL.NL

Friesland
APPELSCHA
Herberg Het Volle Leven V K L Z
Oude Willem 5
0516-430091
WWW.HETVOLLELEVEN.COM

WORKUM
It Pottebakkershûs. Restaurant, 
Koffie- en Theeschenkerij K L 
Merk 18
0515-541900
WWW.ITPOTTEBAKKERSHUS.NL

Gelderland
APELDOORN
De Cantharel-Hotel Apeldoorn L 
Van Golsteinlaan 20
055-5414455
WWW.VANDERVALKAPELDOORN.NL

BEEKBERGEN
Landal GreenParks Heideheuvel L 
Hogebergweg 30
055-5052251
WWW.LANDAL.NL/NL-NL/
BUNGALOWPARKEN/NEDERLAND/
GELDERLAND/HEIDEHEUVEL

BRAAMT
Landal GreenParks Stroombroek L 
Landweerswal 2
0314-365283
WWW.LANDAL.NL/STROOMBROEK

EERBEEK
Landal GreenParks Coldenhove L Z
Boshoffweg 6
0313-659101
HTTP://WWW.LANDAL.NL/COLDENHOVE

EPE
Hotel Restaurant De Witte Berken L Z
Oost Ravenweg 8
0578-612991
WWW.DEWITTEBERKEN.NL

HOENDERLOO
Landal GreenParks Miggelenberg L 
Miggelenbergweg 65
055-3781251
WWW.LANDAL.NL/MIGGELENBERG

NIEUW MILLIGEN
Landal GreenParks Rabbit Hill L 
Grevenhout 21
0577-456432
WWW.LANDAL.NL/RABBIT-HILL

‘T LOO-OLDEBROEK
Landal GreenParks Langoed ‘t Loo L 
Looweg 47
0525-637000
WWW.LANDAL.NL/LANDGOED-T-LOO

PUTTEN
Landal GreenParks Heihaas L 
Voorthuizerstraat 75
0341-351253
WWW.LANDAL.NL/HEIHAAS

RUURLO
B&B Kwaekensteyn K L 
Borculoseweg 77
0573-453437
WWW.KWAEKENSTEYN.NL

Groningen
BAD NIEUWESCHANS
Restaurant Waters of the World L 
Weg naar de Bron 3-9
0597-527782
WWW.FONTANABADNIEUWESCHANS.
NL

DELFZIJL
Eemshotel L 
Zeebadweg 2
0596-612636
WWW.EEMSHOTEL.NL

Limburg
POSTERHOLT
Landal GreenParks Landgoed L 
Zwembadweg 1
0475-404329
WWW.LANDAL.NL

REUVER
Landal GreenParks
De Lommerbergen L 
Lommerbergen 1
077-4749595
WWW.LANDAL.NL

VAALS
Landal GreenParks Hoog Vaals L Z
Randweg 21
043-3068383
WWW.LANDAL.NL

VENRAY
Hotel en Brasserie de Zwaan L 
Grote Markt 2a-4
0478-513400
WWW.HOTEL-DE-ZWAAN.NL

Noord-Brabant
BEST
Best Bed & Breakfast V K L 
Kruisparkweg 51
0499-373899

BREDA
Golden Tulip Keyser Breda L 
Keizerstraat 5
076-520 51 73
WWW.HOTEL-KEYSER.NL

DE MOER
Auberge De Moerse Hoeve L 
Heilbloemstraat 12
013-5799988
WWW.MOERSEHOEVE.NL

HAPERT
Landal GreenParks Vennenbos L 
Schouwberg 7
049-738 9393
WWW.LANDAL.NL/HET-VENNENBOS

LEENDE
Golden Tulip Jagershorst L Z
Valkenswaardseweg 44
040-2061386
WWW.GOLDENTULIPJAGERSHORST.NL/

Noord-Holland
DE COCKSDORP (TEXEL)
Landal GreenParks Sluftervallei L 
Krimweg 102
0222-316214
WWW.LANDAL.NL/SLUFTERVALLEI

JULIANADORP AAN ZEE
Landal GreenParks Beach Resort 
Ooghduyne L 
Ooghduyne 1
0222-316214
WWW.LANDAL.NL

Overijsel
BALKBRUG
B&B De Kruidenhoeve V K L 
Den Oosterhuis 10
0573-656049
WWW.BENB.KRUIDENHOEVE.NL

BEERZE-OMMEN
Camping De Roos V L 
Beerzerweg 10
0523-251234
WWW.CAMPING-DE-ROOS.NL

DE LUTTE
Landhuishotel de Bloemenbeek L 
Beuningerstraat 6
0541-551224
BLOEMENBEEK.NL

HOLTEN
Landal GreenParks Twenhaarsveld L 
Landuwerweg 17
0548-361458
WWW.LANDAL.NL/TWENHAARSVELD

Utrecht
AMERSFOORT
De Expeditie V K C L Z
Schimmelpenninckkade 30
033-4753001
WWW.EXPEDITIE.ANTENNA.NL

WERKHOVEN
Conferentiecentrum Samaya
V K L Z
Hollendewagenweg 20
0343-552332
WWW.SAMAYA.NL

Zeeland
BROUWERSHAVEN
Landal GreenParks Port Greve L 
Heernisweg 1
0111-691855
WWW.LANDAL.NL/PORT-GREVE

KOUDEKERKE
Golden Tulip Strandhotel Westduin L 
Westduin 1
0118-552510
WWW.STRANDHOTELWESTDUIN.NL

Zuid-Holland
DORDRECHT
Herberg Kop van ‘t Land V L Z
Zeedijk 32
078-6300650
WWW.KOPVANHETLAND.NL

ROTTERDAM
Bed & Bijt V K L 
Schibroekselaan 10a
06-24356053
WWW.FACEBOOK.COM/BED.EN.BIJT.
BIOLOGISCH/

Duitsland
Landalparken Hochwald, Mont 
Royal, Sonnenberg, Warsberg en 
Wirfttal
WWW.LANDAL.NL

CATERING
Drenthe
DWINGELOO
Groentje Catering V K C  
W Jaasmasingel 10
06-30701930
WWW.GROENTJE-CATERING.NL

Flevoland
LELYSTAD
Yuan, Chinees vegetarisch 
restaurant & catering V K C  
Dukaatpassage 23
0320-245903
WWW.VEGA-YUAN.NL
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TEKST: SYTSKE DE WAARDboeken.

Het boekje ziet er met zijn hardcover en mooie receptenfoto’s aantrekkelijk uit. En ook op de inhoud heb ik weinig aan te merken. Er 
is aandacht voor wat een vleesvervanger volwaardig maakt, hoe je voldoende ijzer, B12 en B1 uit je voeding haalt en hoe het zit met 
eiwitkwaliteit. Door nergens (gejodeerd) zout te gebruiken in de recepten, missen vegetariërs ook nog een bron van jodium (en die 

kan toch al krap worden als ze ook geen vis eten, en weinig of alleen biologisch brood).  De BN’ers ontbreken natuurlijk niet met hun 
testimonials. Een uitspraak van Arie Boomsma vind ik zo goed dat ik hem jullie niet wil onthouden: ”De grootste verandering in mijn 

voedingspatroon ontstond toen ik eten begon te benaderen vanuit de vraag wat mijn lichaam nodig heeft, in plaats van alleen maar te 
denken ‘waar heb ik zin in’“. Dat is me uit het hart gegrepen. 

Wat heeft mijn lichaam nodig?
Ook wordt voeding breder getrokken dan alleen voedingsstoffen: zo komen seizoensgroenten langs, zeewier, de klimaatbelasting 

van vlees, het voorkomen van voedselverspilling en uitleg over ei, soja, peulvruchten en noten. En onze eigen Dirk-Jan Verdonk vult 
een hele pagina over de vroege vegetariërs. Het is me alleen niet helemaal duidelijk welke doelgroep het Voedingscentrum voor 
ogen heeft: vegetariërs of mensen die af en toe vlees willen laten staan? Voor de eerste is het boek te beperkt: zo wordt er met 
geen woord gerept over wat je moet doen als je geen vis eet (wat gemeengoed is onder vegetariërs). Hoe ga je dan om met 
je omega-3 voorziening? Als de doelgroep flexitariërs is, is het boek weer te uitgebreid: als je nog steeds vlees en vis eet, hoef je 
je niet helemaal te verdiepen in voedingsstoffen; die mensen zijn vooral gebaat bij verrassende recepten. Verder verbaast het me 
dat nergens meer een verwijzing naar de Vegetariërsbond te vinden is. Het Voedingscentrum heeft zonder meer de laatste twee 
decennia een inhaalslag gemaakt in de informatie die ze geven over vegetarisch eten, maar om de Vegetariërsbond er nu samen 

met de kaas ook maar uit te knikkeren, het doet een beetje pijn…

Vandaag Vegetarisch Voedingscentrum, €12,95 te bestellen bij het Voedingscentrum. - https://webshop.voedingscentrum.nl/een-dagje-zonder-vlees-of-vis-gezond.html 

Het Voedingscentrum (en de voorloper het Voorlichtingsbureau voor de voeding) kent een zekere traditie in 
het uitbrengen van informatieve kookboekjes voor vegetariërs. In 1985 hadden ze er nog niet veel vertrouwen 

in, daar in Den Haag. Eten zonder vlees, kan dat? vroegen ze zich toen af. Dat was het pre-vleesvervangers 
tijdperk, dus nog zonder groenteburger en vegagehackt, maar nog wél met kaas. De kaas hielden ze er nog 
een paar decennia in maar gaandeweg verdween de kaas en verschoof de doelgroep van vegetariërs naar 
flexitariërs, getuige de titels van de publicaties Eet bewust, … minder vlees (1995), Een dagje zonder vlees 

(2000-2003) en Verrassend anders (2009). In oktober van dit jaar zag de nieuwste vegapublicatie het licht: 
Vandaag Vegetarisch (2017). Ook hier geen kaas (met uitzondering van wat garnering met zachte geitenkaas 
en hüttenkäse). De vegetariërs moeten het doen met peulvruchten, soja, ei, noten en niet verder bij name 

genoemde ‘vegetarische blokjes of – mix’. O ja, en het is ook niet de bedoeling dat je als vegetariër zout eet. 
Geen enkel recept bevat zout, zelfs de soepen en hummus niet (streng hoor, Voedingscentrum).

  PLEIDOOI
ELK KWARTAAL BESPREKEN WE HIER OPVALLENDE 

EN VERNIEUWENDE BOEKEN. 

Gelderland
DEVENTER
Drieman Serveert, Kok-aan-huis C  
Zwolseweg 119
06-30597142
WWW.DRIEMANSERVEERT.NL

NIJMEGEN
V-catering V K C  
Graafseweg 274
024-8482266
WWW.VCATERING.NL

Groningen
Groningen
Restaurant Bla Bla V K C  
Nieuwe Boteringestraat 9
050-3132088
WWW.BLA-BLA.NL

De Kleine Moghul   C  
Nieuwe Boteringestraat 62
050-3188905
WWW.MOGHUL.NL

Noord-Holland
AMSTERDAM
Bara Babe V C  
06-28168968
WWW.BARABABE.COM

Lunchservice & Take-away Deshima 
V K C  
Weteringschans 65
020-6257513
WWW.MACROBIOTICS.NL

Roeland en Piet V K C  
Van Kinsbergenstraat 14-HS
roeland.en.piet@gmail.com
WWW.ROELANDENPIET.NL

Overijsel
ZWOLLE
Thais restaurant BaiYok C  
Diezerpoortenplas 3
0547-272591
WWW.BAIYOK.NL

Utrecht
AMERSFOORT
De Expeditie V K C L Z
Schimmelpenninckkade 30
033-4753001
WWW.EXPEDITIE.ANTENNA.NL

HOUTEN
De Ster, Catering, Partyservice en 
Kookfeesten V C  
Papaveroord 22
030-6378407
WWW.STERCATERINGKOOKWORKSHOPS.NL

MEERN
Soi35 Thai Food C  
Landzigt 16-6
030-2074051
WWW.SOI35.NL

UTRECHT
Stichting Veko C  
Voorstraat 71 bis
030-2145199
WWW.VEKOLOGISCH.NL

AllerGast V K C  
Alexander de Grotelaan 128
info@allergast.nl
WWW.ALLERGAST.NL

Zuid-Holland
DEN HAAG
FOAM catering V C  
Vondelstraat 114
06-24621881
WWW.FOAMCATERING.NL

‘s Peer Catering C  
Waldeck Pyrmontkade 116
070-3805916
WWW.SPEERCATERING.NL

DELFT
Eetcafe Ekoplaza Delft V C  
Vrouwjuttenland 33
015-2148346

LEIDEN
Restaurant en catering Surakarta C  
Noordeinde 51-53
071-5123524
WWW.SURAKARTA.NL

LEIDERDORP
Verre van Verre K C  
Lisdoddekreek 24
06-25057326
WWW.VERREVANVERRE.NL

MAASSLUIS
Alien food solutions C  
WWW.ALIENFOODSOLUTIONS.NL

ROTTERDAM
Gheestige Willem traiteur en 
catering V K C  
Maaskade 35
010-4772020
WWW.GHEESTIGEWILLEM.NL

VERGADERCENTRA EN 
CONFERENTIEOORDEN
Drenthe
DWINGELOO
Dwingelderheem V K C Z
Boterveen 13
06-46098687
WWW.DWINGELDERHEEM.NL

Noord-Holland
AMSTERDAM
BCN Amsterdam Arena
(Restaurant Arena) Z
Hoogoorddreef 5
020-5677980
WWW.BCN.NL/BCN-AMSTERDAM-
ARENA

Utrecht
AMERSFOORT
De Expeditie V K C L Z
Schimmelpenninckkade 30
033-4753001
WWW.EXPEDITIE.ANTENNA.NL

UTRECHT
BCN Utrecht CS – Restaurant 
Catharijne Z
Catharijnesingel 48
030-2567390
WWW.BCN.NL

BCN Utrecht – Restaurant Dalton Z
Daltonlaan 100
030-2567390
WWW.BCN.NL

WERKHOVEN
Conferentiecentrum Samaya
V K L Z
Hollendewagenweg 20
0343-552332
WWW.SAMAYA.NL

Zuid-Holland
Capelle a/d IJssel/ Rotterdam
BCN Rotterdam-Restaurant 
Barbizon Z
Barbizonlaan 25
010-7271020
WWW.BCN.NL

KOOKWORKSHOPS
Flevoland
LELYSTAD
Rada’s Kookstudio bij Doors Logies 
V K   
Bronsweg 18
0320-255696
WWW.KOOKSTUDIO.NET

Gelderland
LOENEN
Rada’s Kookstudio bij Maitreya 
Instituut V K   
Hoofdweg 109
0320-255696
WWW.KOOKSTUDIO.NET

WIJCHEN
Rada’s Kookstudio bij Het Kook 
College Wijchen V K   
Edisonstraat 1
0320 – 255 696
WWW.KOOKSTUDIO.NET

Groningen
HAREN
Rada’s Kookstudio bij Kookstudio 
Haren V K   
Kerkstraat 26
0320-255696
WWW.KOOKSTUDIO.NET

Noord-Holland
AMSTERDAM
De Culinaire Werkplaats V K   
Fannius Scholtenstraat 6 & 10
06-54646576
WWW.DECULINAIREWERKPLAATS.NL

Rada’s Kookstudio bij Festijn Culinair 
V K   
Rustenburgerstraat 12a
0320-255696
WWW.KOOKSTUDIO.NET

HILVERSUM
Rada’s Kookstudio bij Wijkcentrum 
Lopes Dias V K   
Lopes Diaslaan 213
0320-255696
WWW.KOOKSTUDIO.NET

Overijsel
DEVENTER
Drieman Serveert, Kok-aan-huis C  
Zwolseweg 119
06-30597142
WWW.DRIEMANSERVEERT.NL

Utrecht
HOUTEN
De Ster, Catering, Partyservice en 
Kookfeesten V C  
Papaveroord 22
030-6378407
WWW.STERCATERINGKOOKWORKSHOPS.NL

UTRECHT
AllerGast V K C  
Alexander de Grotelaan 128
info@allergast.nl
WWW.ALLERGAST.NL

Zuid-Holland
DEN HAAG (SCHEVENINGEN)
Rada’s Kookstudio bij Kookstudio 
Udo V K   
Kookstudio Udo
0320-255696
WWW.KOOKSTUDIO.NET
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VLEESETER ONTMOET 
VEGETARIËR, EEN VERHAAL 

historie.

Gaan vele winteravonden tegenwoordig op aan het binge-watchen van Netflix-series, voorheen 
vulden boeken de avond. De verhalen van Charles Dickens, Mark Twain, Selma Lagerlöf, Hans 
Christian Andersen en E.T.A. Hofman waren een belangrijk antidotum voor de duisternis van de 
wintermaanden – want zeker vóór de uitvinding en verbreiding van het elektrisch licht waren die 
pikdonker. En misschien wel de allerbeste verteller van allemaal was Anton Tsjechov.

TEKST: DIRK-JAN VERDONK

Eén van de thema’s in Tsjechovs werk is hoe het mo-
derne leven het traditionele leven inhaalt. En rond 1900 
was vegetarisme één van die nieuwigheden die oude ge-
bruiken ter discussie stelde. In het verhaal ‘De Petsjenek’ 
raakt de hoofdpersoon, een oude boer en voormalig 
officier van de Kozakken, in de trein aan de praat met 
een jongeman die dezelfde kant op moet. Hij nodigt 
hem thuis uit voor de nacht, maar als hij zijn gast ham 
voorschotelt, weigert deze. ‘Waarom?,’ vraagt de boer.

  “Ik ben een vegetariër. Het doden van dieren is 
tegen mijn principes.”

De boer denkt na en antwoordt:
  “Ja…zeker… Ik zag in de stad ook iemand die 

geen vlees at. Het is een nieuwe religie die ze 
nu hebben. Nu ja, het is goed. We kunnen niet 
altijd doorgaan met schieten en slachten, weet 
je, we moeten het ooit opgeven en de beesten 
in vrede laten. Het is een zonde te doden, een 
zonde, het valt niet te ontkennen. Soms dood 
je een haas en verwond je hem in de poot en 
dan huilt hij als een kind… dus het moet hem 
pijn doen!”

Helemaal overtuigd raakt de boer echter niet. Want 
als je geen varkens opeet, hoe moet het dan met die 
dieren? Je kunt ze immers niet zomaar de vrijheid geven, 
dat loopt uit op chaos. Ondertussen weet de jongeman 
de volgende ochtend niet hoe snel hij kan vertrekken en 
herneemt het sombere leven op de boerderij weer zijn 
normale gang. 

Tsjechov haatte het 
gemoraliseer van Tolstoj
Een aantal jaar voor hij dit schreef, had Tsjechov zelf 
ook een ontmoeting met een vegetariër. En niet zomaar 
een, maar de beroemdste vegetariër uit die dagen, Leo 
Tolstoj. Tsjechov was drie jaar lang min of meer diens 
buurman geweest voor hij eindelijk op het landgoed van 
Tolstoj op bezoek ging. Dat was in 1895. Tsjechov was 
35, Tolstoj 66. Het was een ontmoeting van twee te-
genpolen. De één kleinzoon van een lijfeigene, de ander 
graaf. De schrijver van korte verhalen versus de schrijver 
van vuistdikke romans. De schrijver van de open eindes 
en ambiguïteit versus de man met een morele missie, 
de vleeseter versus de vegetariër. Tsjechov haatte het 
gemoraliseer in Tolstojs werk en Tolstoj keurde het af dat 
Tsjechov geen standpunten leek te hebben.
Tsjechovs toneelstukken vond Tolstoj ‘nog slechter dan 
die van Shakespeare.’ Toch ontwikkelde zoiets als een 
vriendschap – waaraan een einde kwam door Tsjechovs 
ontijdige dood in 1904.  

Of  Tsjechovs verhalen allemaal geschikt zijn voor een 
optimaal hygge-gevoel bij de open haard met een glas 
glühwein en een vegan kardamom bullar, is de vraag. 
Maar het is niettemin het proberen waard. 

SoFish Burger

INGREDIËNTEN
1 bakje SoFine SoFish Burgers
2 ciabatta broodjes
1 komkommer
2 kleine rode uien
6 radijsjes
Olijfolie

Citroensap
Dille
Vegan mayonaise
Augurk
Kappertjes
Little gem sla

KNappERIGE cIabaTTa mET TaRTaaRsaus EN soFIsh buRGER
Snij 1 komkommer, 1 kleine rode ui en 6 radijsjes. Meng de groenten met 2 el olijfolie,  
1 tl citroensap, en 1 tl dille. Verhit 1 el olijfolie in een koekenpan en bak 2 SoFish Burgers 
6 min, keer ze regelmatig. Maak intussen de saus door 2 el (vegan) mayonaise met  
1 el fijngesneden augurk, 1 tl dille, 1tl citroensap en 1 tl kappertjes te mengen. Snij  
2 ciabatta broodjes open en besmeer met tartaarsaus. Beleg de broodjes met little gem 
sla, ½ rode ui en de burgers. Serveer de burger op een bord met de komkommersalade. 
Eet smakelijk! Tip: Voor een extra zilte smaak voeg je wat zeekraal toe aan je burger!

The friendly food
Ontdek SoFine op sofine.eu en deel  
jouw ervaring met #thefriendlyfood.

Zelf onze Vegan Awards winnende SoFish Burger proberen?

De SoFish Burger is de eerste volledig plantaardige visburger van Nederland.  
Als je ‘m proeft, geloof je bijna niet dat er geen vis of enig ander dierlijk product te pas is gekomen aan  
de bereiding van de SoFish Burger. Wat er dan wel in zit? Vooral veel versgevangen biologische sojaboontjes 
vol met hoogwaardige eiwitten en ander goeds. De SoFish Burger is zeer laag in verzadigd vet, suiker en zout 
en er is vitamine B12 aan toegevoegd, want dat is vriendelijk voor je gezondheid! Je vindt deze vriendelijke 
SoFish Burger van SoFine bij Jumbo.

SoFine

Adv_lekker_vegetarisch_SoFish.indd   1 04-12-17   17:04



✔ 48 uur Verser Dan Vers Garantie: tussen pellen en persen: 
maximaal 48 uur

✔ Na de oogst rusten de rijpe kokosnoten 45 dagen. Dit 
enzymatische proces verbetert de smaak en de kwaliteit

✔ De kokospulp wordt gedroogd en geperst bij minder dan 
45°C, de enige, echte rauwe kwaliteit

✔ De nummer 1 originele kokosolie sinds 2005 
100% 

VEGAN

u ‘moet je weten‘ VIDEO: 
Waarom Amanprana kokosolie 

méér nutriënten bevat 

SERENE LEVENSKRACHT

AMAN
PRANA

“De biowinkel 
veranderde mijn leven”
Auteur Chantal Voets deelt haar ervaring over hoe 
de biowinkel het leven van haar gezin een gezonde 
nieuwe dimensie gaf. Het was tevens het mooie begin 
van het bio-bedrijf Amanprana van haar en haar man. 
Het werd een mooi, dik boek van 256 bladzijden. 
Met 130 heerlijke bio-recepten en schitterende foto’s. 
Dit boek bevat veel informatie voor hen die op zoek 
zijn naar gezondheid en “voeding als medicijn”. 

Bekijk de 3 INSPIRERENDE VIDEO’S: Scan 
de QR-code en bekijk 
de fi lmpjes over 1) de 
bekende fans, 2) de 
inhoud van het boek en 
3) Chantal bereidt haar 
avocado en papaya salade.

BIO-RECEPTENBOEK

Pascale Naessens, best-seller auteur: “Authentiek kookboek met veel interessante informatie.” 
Rineke Dijkinga, auteur, natuurlijke geneeswijzen: “De ‘story telling’ maakte me blij.”
Irene Lelieveld, kinesiologische voedingstherapeut: “Knappe boekomslag. Super recepten. Mooie foto’s.”
Lisette Kreischer, voedselconcepten: “Het raakte me diep.”
Kim Clijsters: “Ik gebruik de Amanprana producten dagelijks voor mijn hele gezin.”

de QR-code en bekijk 
de fi lmpjes over 1) de 
bekende fans, 2) de 
inhoud van het boek en 
3) Chantal bereidt haar 
avocado en papaya salade.

 1 2 3

Amanprana Kokosolie: 
de originele 
100% extra vierge
sinds 2005

2005
ORIGINAL

nr 1

Verkrijgbaar in 
100 ml
325 ml
1 liter
1,6 liter

Verkrijgbaar in je natuurwinkel of gratis thuisgeleverd via www.amanvida.eu met code LEKKERVEG-12-17, geldig tot 31/01/2018 • Info, recepten en inschrijven op de nieuwsbrief: www.noble-house.tk

ONTVANG BIJ 2x1600ml kokosolie
GRATIS KOOKBOEK TWV. 39,95€

EXTRA VIERGE

134•NL-Lekker Vegetarisch-cocos boekChantal-Dec2017-CU.indd   1 21/11/17   14:02

GOOD FOOD
TASTES BETTER 

Ons idee is simpel: goed eten 
maken dat beter smaakt. 
Beter in je mond, in je hoofd 
én in je hart. Dus vind je bij 
ons alleen gerechten die we 
elke dag eigenhandig hebben 
klaargemaakt met respect 
voor mens, dier, milieu en 
economie. Dat betekent: 
100% biologisch en 100% 
vegetarisch.

www.spiritrestaurants.nl
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Te koop in de winkel en in onze webshop: 
www.tijdschriftenpakket.nl

Even bijkomen?
 

6 bladen
voor maar

€ 7,95 



Lekker je biologische boodschappen thuis laten bezorgen? Kijk op www.odinbezorgdienst.nl

Ontdek Odin, de coöperatieve supermarkt
• ruim 5.000 leden • 100% biologisch of biodynamisch • eigen imkerij • eigen biodynamische boerderij

 Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam (Bos en Lommer, Ceintuurbaan, Czaar Peterstraat, 
Westerpark, Zeeburg), Arnhem, Bergen, Breda, Delft, Den Haag, Dordrecht, Driebergen, 

Ede, Nijmegen, Utrecht, Wageningen en Zutphen. Meer info: www.odin.nl

Natuurlijk kan het

Fijne feestdagen, 
lekker biologisch


