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De Vegetariërsbond zet zich al meer  
dan 125 jaar met hart en ziel in voor  
een gezonde vegetarische 
voedingswijze. 

ONS DOEL: IN 2040 
IS IN NEDERLAND DE 
VLEESCONSUMPTIE 
MET DE HELFT 
VERMINDERD.
Mede door de inspanningen van de Vegetariërsbond is het  
aantal vegetariërs en vooral vleesminderaars de afgelopen 
jaren flink gestegen. Honderdduizenden mensen hebben we 
op weg geholpen in de vegetarische keuken. Ruim 17.000 
mensen hebben zich opgegeven voor de nieuwsbrief ´30 dagen 
Lekker Vega´ en hebben zo de stap gezet naar een vegetarische 
levensstijl. Er zijn inmiddels ruim 2.000 producten in de winkel 
met het V-Label Keurmerk. Hiermee zie je in één oogopslag 
dat een product gegarandeerd vegetarisch is. Met jouw steun 
bouwen we aan een mooiere wereld!

Doe ook mee:
• Geef je op voor de gratis "30 Dagen Lekker Vega". Lekker 

vega én gemakkelijk, een maand lang elke dag een heerlijk 
recept in je inbox, met allerlei weetjes, tips en hacks:  
https://lekkervega.nl/#30dagen 

• Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief met o.a. 
speciale win-acties: www.vegetariers.nl/organisatie/nieuws/
aanmelden-nieuwsbrief  

• Word vrijwilliger bij de Vegetariërsbond; dat kan al vanaf 2 
uur per week en je gaat doen wat je zélf graag wilt doen én 
je krijgt er heel wat voor terug. Dit zijn momenteel onze 
wensen: www.vegetariers.nl/organisatie/vacatures

Welkomst-
geschenk: 

Lekker Vega

keukenschort

https://lekkervega.nl/#30dagen
http://www.vegetariers.nl/organisatie/nieuws/aanmelden-nieuwsbrief 
http://www.vegetariers.nl/organisatie/nieuws/aanmelden-nieuwsbrief 
http://www.vegetariers.nl/organisatie/vacatures


NIEUW!

Lekkerder voor vandaag,
beter voor morgen

Bio Vegan Gehakt
op basis van erwten
Biologische erwten, specerijen en een snufje zout? ProLaTerre maakt er gehakt 

van! Meer gaat er niet in ons nieuwe Vegan Gehakt. Wel zit het bomvol eiwitten 

en vezels. Van erwteneiwit ontwikkelden wij een uniek en makkelijk product. 

We hebben het al voor je gebakken, dus het 

kan zo in je plantaardige pasta, ovenschotel, 

taco’s, chili sin carne, wraps, quiche, 

gevulde groenten, rijstgerecht… 

moeten we nog doorgaan? 

Rijk aan
eiwitten en
rijk aan
vezels

Exclusief 
te koop bij de 
biologische 

winkels
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Hallo!
Alweer een nieuwe uitgave van Lekker Vega. Zelfs de wat 
minder oplettende lezer ziet onmiddellijk dat het magazine een 
nieuwe, frissere uitstraling heeft gekregen. Dit jaar krijgen de 
magazines steeds een vast voedingsthema mee. En wat past er 
beter bij een nieuw begin dan het ei? De eeuwige vraag rond 
de kip of het ei laten we voor wat hij is, maar verder gaan we 
in dit nummer behoorlijk diep op het thema in. 
Een fantasievolle geest zou een ei eigenlijk als een miniatuur-
heelal kunnen zien maar dan binnenstebuiten. De zon zit 
binnen en de aarde bevindt zich aan de buitenrand. Daartussen 
bevinden zich verschillende lagen substantie, waarbij de laag die 
het dichtst bij de harde schaal ligt, het vlies, een beschermende 
werking heeft, zoals ook de aarde omgeven is door een 
beschermende laag (atmosfeer). 
Mocht je ooit een open wond hebben, leg dan het vlies van een 
gekookt ei erop. De wond wordt hygiënisch afgesloten en het 
vlies wordt de daaropvolgende dagen probleemloos door de 
nieuwe zich vormende huid opgenomen. 
Het wekelijkse (of, volgens onze voedingskundige Sytske de 
Waart tweemaal per week) eitje is dus een fascinerende 
wereld op zich. En dan te bedenken dat nieuw leven uit deze 
miniatuurversie van het heelal geboren wordt! En tegelijker-
tijd staat het ei symbool voor alles wat er mis is met onze 
voedselproductie. Een volledig gemechaniseerd proces 
waarin de dierlijke maat verdwenen lijkt. Steeds efficiënter en 
goedkoper. Mijn oom, die tegen de tachtig is, beweert dat een 
ei zijn hele leven een dubbeltje heeft gekost. 
Het ei geeft dus genoeg voer om over na te denken. Veel 
leesplezier!

Floris de Graad
Directeur Nederlandse Vegetariërs Bond

hallo.
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TEKST: ANNELIES HESS-BOSCH

Amuse
Actualiteiten & nieuws waar je blij van wordt.

GEBAKKEN 
LUCHT
Wij Nederlanders houden niet zo van air en 
dikdoenerij. Daar zijn we als volkje nu eenmaal 
te nuchter voor en te recht voor zijn raap. Maar 
een beetje blufpoker in de keuken kan altijd – 
zeker als we daarmee de Haagse kouwe kak op 
de hak kunnen nemen. We hebben het natuurlijk 
over Haagse bluf, een traditioneel Nederlands 
nagerecht dat bestaat uit stijfgeslagen eiwit, 
bessensap en suiker en geserveerd wordt met 
lange vingers. Feitelijk is het weinig anders dan 
opgeklopte lucht en toch lik je je vingers erbij af. 
Dus als je nog een passend gerecht zoekt om je 
Paasdiner mee af te sluiten, dan zeggen wij: think 
pink!

HORECAVA 
AWARDS
Van 13-16 januari vond in de RAI in Amsterdam de 
Horecava 2020 plaats, de vakbeurs voor alle professionals 
van de foodservice branche en iedereen die zijn zintuigen 
wil prikkelen of een culi-update kan gebruiken. Naast alle 
nieuwe smaken, producten, snufjes en trends, worden er ook 
prijzen uitgereikt. De Horecava Innovation Award werd dit 
jaar toegekend aan Pulled Oats® (eerder besteedden we 
al aandacht aan deze vleesvervanger van Gold & Green op 
basis van haver, tuinbonen en erwten). De jury betitelde 
Pulled Oats als “een ‘game changer’ waarbij de technologische 
innovatie opvalt” en vindt dat “het product in de huidige 
markt boven het ‘maaiveld’ uitsteekt”. 

De Karel de Vos Duurzaamheid Award werd uitgereikt aan 
Karma Shoarma, een 100% plantaardige kebab. De jury 
was “blij verrast door de smaak en structuur van deze spit 
roasted knolselderij-shoarma” en verwacht dat het “in de 
stoere foodtrucksetting vleeseters zal bewegen richting 
plantbased snacken. Op basis van lokale producten, vrijwel 
no-waste geproduceerd: een ultiem duurzame winnaar!” 
Een dikke proficiat!!
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#VEGETARIERSBOND #LEKKERVEGA

follow us actueel.

En een nieuwe vorm van voedselvoorziening. 
Daar maakt Caring Farmers zich hard voor. De 
jonge organisatie behartigt de belangen van 
boeren, maar wil ook nadrukkelijk consumenten
en wetenschappers betrekken bij een toekomst-
bestendige manier van voedselproductie. 
Vijfentachtig boeren en 225 consumenten sloten 
zich al aan en still counting...

Wat heeft de organisatie voor ogen? Een systeem 
van kringlooplandbouw op microniveau zonder 
input van buiten. Waarbij dieren worden gezien als 
levende wezens met gevoel, emotie en intelligentie. 
En waar ruimte is voor verbinding. En onderwijs en 
onderzoek. Kortom: een brede basis voor een 
nieuw adagium. En niet over een x aantal jaren, 
maar gewoon nu (as we speak). Ten slotte pleit 
Caring Farmers voor een aanzienlijke reductie van 
het aantal productiedieren. 

 

 

Nieuwe
Lente

Iedereen die achter de Caring Farmers Code staat, 
kan zich aanmelden op 
https://caringfarmers.nl/caring-farmers-code/

GROENE 
VOORNEMENS
Goede voornemens kunnen ook best nog in maart. Bijvoorbeeld  je eigen 
groenten en fruit telen. Altijd al willen doen, maar nooit toe gekomen? Dit 
superleuke boek helpt je op weg. Laagdrempelig instappen kan al met een paar 
terracotta potten of een hanging basket. Maar een heuse foodie-tuin vol 
artisjokken, paarse wortelen en chioggia-bieten is ook een optie. En wil de groei 
niet vlotten, dan bieden de troubleshooting-hoofdstukken uitkomst. Verse 
onbespoten aardbeitjes, sappige tomaatjes en munt voor in de thee. Wie wil dat 
nou niet? 

Wat we maar willen 
zeggen: groen moet 
je doen! 

https://caringfarmers.nl/caring-farmers-code/
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TEKST: ANNELIES HESS-BOSCH

Amuse
Actualiteiten & nieuws waar je blij van wordt.

WINTERSE 
KOST
Alhoewel de meteorologische winter officieel 
voorbij is, smaakt een broodpudding met 
ingelegde pruimen ook prima met Pasen. Zeker 
als het recept van Rudolf Brand is, de chef-kok 
die de pannen laat dansen bij restaurant Circl in 
Amsterdam. Een circulaire oase te midden van 
de hectiek van de Zuidas. 

Eind 2019 verscheen Winterkookboek, een 
bijzonder mooi verzorgde uitgave met drie 
vegetarische kerstmenu´s van de chef himself, 
boordevol seizoensgroenten. En het fijne is: elk 
menu is afgestemd op een ander kookniveau. 
Dus zie je jezelf als starter, dan zijn de gepofte 
bietjes, gebraden pastinaak en die overheerlijke 
broodpudding iets voor jou. 

Een tandje erbij en je kunt je wagen aan het 
menu voor de foodie met gebraden savooiekool. 
En ben je een uitblinker in de keuken, dan ga je 
direct door naar het menu voor de hobbykok. 
Daarnaast bevat het boekje leuke informatie 
over de chef, zijn werkplek en leveranciers, 
wijnsuggesties en een groentekalender, zodat je 
elk jaargetijde goed bezig bent. Maar het beste 
nieuws is natuurlijk dat het Winterkookboek 
gewoon te downloaden is, gratis en voor niets. 

Wat een service. https://circl.nl/update/kerstdiner-
e-kookboek-verrassend-veelzijdig-vegetarisch/ 

Vlak voor Kerst kookte Rudolf Brand volgens 
het boekje en Lekker Vega mocht proeven. 
Een avond vol verwennerij met als absolute 
showstopper `Knolselderij met gezouten citroen 
in kruidendeeg´. Weg was de winterblues.

EYEOPENER
In het televisieprogramma Gefileerd (uitgezonden op NPO3) 
neemt actrice Jennifer Hoffman 5 jongeren mee naar Thailand, 
hofleverancier van veel ingrediënten die in onze afhaalmaaltijden 
belanden. Daar zien ze onder welke schrijnende omstandigheden 
kip, garnalen, rijst en vis worden geproduceerd en wat een impact 
dat heeft op de dieren, mensen en het milieu. Een eyeopener 
voor de kandidaten én veel kijkers. 

Uitzending gemist? Ga hem vooral terugzien met je puberkinderen 
of jouw medestudenten voor de broodnodige bewustwording. 
Restaurant Circl vormt het decor van de slotaflevering waarin 
de kandidaten een feestelijk en duurzaam diner bereiden (onder 
leiding van topchefs Joris Bijdendijk en Rudolf Brand) voor 80 
gasten. Wat een fijne afsluiter! 

https://circl.nl/update/kerstdiner-e-kookboek-verrassend-veelzijdig-vegetarisch/
https://circl.nl/update/kerstdiner-e-kookboek-verrassend-veelzijdig-vegetarisch/
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actueel.

#VEGETARIERSBOND #LEKKERVEGA

follow us

VEGETARISCH 
IN DE LUCHT
Het vegetarisme zit in de lift. Wereldwijd omarmen steeds meer consumenten deze gezonde en aantrekkelijke 
kookbenadering. Maar hoe zit het met de vegetarische maaltijd in de lucht? Is ook hier sprake van een toename? 
En wat krijgt de passagier zoal voorgeschoteld? Zijn er verschillen tussen de vliegtuigmaatschappijen onderling 
en de bestemming waarop gevlogen wordt? We vroegen het de drie grote spelers op de Nederlandse inflight 
cateringmarkt: Gate Gourmet Amsterdam BV, Newrest Inflight en KLM Catering Service Schiphol. Helaas, de 
bedrijven wilden geen inkijkje in hun keuken geven of namen niet de moeite te reageren. Maar gelukkig hebben 
we onze lezers nog! Dus. 

Wij zijn benieuwd naar 
jullie eetervaringen 
in de lucht. Laat het 
ons vooral weten.

ZELFOOGSTTUIN
Daktuin, verticale moestuin, permacultuur, biologisch-dynamisch, schijnbare chaos of back to Eden – moestuinieren is hip en 
heerlijk als je houdt van down to earth en kakelverse groenten. Maar wat als je geen moestuin hebt? Geen nood. Bij Moestuin 
Maarschalkerweerd in Utrecht kun je zelf komen oogsten. Hoe gaat het in zijn werk? Je schrijft je in: een abonnement is 
mogelijk voor jezelf of je gezin, maar je kan hem ook delen met je buren, vrienden of collega´s. De medewerkers van de 
moestuin zaaien en telen de gewassen en jij mag komen oogsten. Even je hoofd leegmaken en je mand vullen met de 
heerlijkste bio-groenten van het seizoen. Verser kan niet, no-waste en je steekt er altijd wat van op. Starten kan vanaf april. 
moestuinutrecht.nl/meer-over-de-moestuin

Foto's: www.moestuinutrecht.nl/sfeerimpressie

http://moestuinutrecht.nl/meer-over-de-moestuin


Odin winkels vind je in Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam (Bos en Lommer, 
Ceintuurbaan, Czaar Peterstraat, Westerpark, Zeeburg), Arnhem, Bergen, 
Breda, Delft, Den Haag, Dordrecht, Driebergen, Ede, Nijmegen, Utrecht 
(Adelaarstraat en Biltstraat), Voorschoten, Wageningen en Zutphen. 

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

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

Natuurlijk kan het
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De lobby voor een eerlijkere vleesprijs heeft de afgelopen 
maanden een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Op het 
gebied van de landbouw en de vleesconsumptie grijpen veel 
problemen in elkaar. Het zou mooi zijn als door de invoering 
van een eerlijkere prijs voor vlees en zuivel de puzzelstukjes 
op hun plaats vallen en een aantal problemen kan worden 
aangepakt. Eerlijk betekent dan dat de maatschappelijke kosten 
van vlees en zuivel in de prijs inbegrepen zijn. Een baanbrekend 
concept dat zelfs door Chinese en Russische media met 

belangstelling wordt gevolgd.

actueel.

schone lucht
&

WERELDWIJDE BELANGSTELLING VOOR 
EEN EERLIJKE VLEESPRIJS

Foto: Kenrick M
ills
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Professor Pier Vellinga (VU, WUR, klimaat), voorzitter 
TAPP Coalitie: “Door ons grondige overleg met de 
belanghebbende partijen in ons land, ligt er nu een breed 
gedragen voornemen dat we op haalbaarheid lieten 
doorrekenen. Als Nederlanders kunnen we via een eerlijke 
prijs op vlees circa 1,3 miljard euro per jaar beschikbaar 
stellen. Een gigantisch bedrag dat terugvloeit via onze boeren 
naar goedkopere groenten en fruit en de lagere inkomens: 
dus voor een ander, beter, welvarender Nederland.”

Na de presentatie van het rapport in het Haagse 
perscentrum Nieuwspoort werden er Kamervragen aan 
de minister van Financiën gesteld. Het rapport zag er 
toch degelijk uit? Wat was hierop het antwoord van de 
minister? De minister antwoordde dat hij de voorstellen uit 
het rapport zou onderzoeken en mee zou nemen in het 
voorstel voor een nieuwe grondslag voor het belastingstelsel. 
De minister heeft de uitkomst van het rapport laten 
doorrekenen en kwam grotendeels tot dezelfde bevindingen 
als bureau CE Delft. Op 28 maart zullen de voorstellen voor 
het nieuwe belastingstelsel aan de Kamer gepresenteerd 
worden. 

BRUSSEL 
Omdat de productie en consumptie van vlees in alle 
opzichten een internationaal vraagstuk is, werd er ook een 
Engelstalige versie van het rapport gemaakt. Die werd op 
5 februari in het gebouw van het Europees Parlement 
aangeboden. Geïnteresseerde leden van diverse fracties 
uit het Europarlement luisterden naar de toelichting op de 
plannen. Dat de voorstellen van de Vegetariërsbond en de 
TAPP Coalitie interessant zijn, blijkt wel uit de internationale 
media-aandacht die de voorstellen kregen. Britse tabloids 
kopten dat er op die dag al over een heffing op vlees 
besloten zou worden. Zo mooi was het helaas niet. Maar 
de gezaghebbende Britse krant The Guardian kwam met 
een uitgebreid artikel en ook op Chinese en Russische tv-
zenders werden de plannen besproken.

STIKSTOF 
Rond de presentatie van het rapport in Nederland brak, 
voor velen als een donderslag bij heldere hemel, de 
stikstofcrisis uit. Stikstof dat uitgestoten wordt door industrie, 
verkeer en landbouw komt neer in natuurgebieden en 
‘verrijkt’ daar de bodem, waardoor de beschermde vegetatie 
in door Europa aangewezen natuurgebieden dreigt te 
verdwijnen. De Raad van State verwees het Nederlandse 
stikstofbeleid naar de prullenbak, wat gevolgen had voor 

TEKST: FLORIS DE GRAAD

SCHONE LUCHT &
Belangstelling voor 
een eerlijke vleesprijs
In het herfstnummer van Lekker Vega viel al te lezen dat de Vegetariërsbond en de TAPP 
Coalitie (True Animal Protein Price) de mogelijkheden van een heffing op vlees hebben 
laten doorrekenen door bureau CE Delft. 

Opmerkelijk: 
koe in de wei 
heeft meer 
effect dan 
verlaging 
maximum- 
snelheid

Het rapport ‘Duurzaamheidsbijdrage Vlees’ vormde de basis voor de 
voorstellen van de TAPP Coalitie:

• Geleidelijke verhoging van de vleesprijs met 2 euro per kilo. Naar 
schatting zal de vleesconsumptie hierdoor met 14% dalen.

• Het geld dat deze heffing opbrengt, wordt gebruikt voor de uitvoering 
van duurzamere landbouw en koopkrachtcompensatie voor lagere 
inkomens.

• Verlaging van het btw-tarief op groenten en fruit van 9% naar 5%.  
Dit is belangrijk, omdat sinds 2000 groenten en fruit 40% duurder zijn 
geworden.
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actueel.

talloze vergunningen voor boeren en bouwprojecten. D’66 
parlementariër Tjeerd de Groot haalde de woede van de 
boeren op zijn hals toen hij riep dat de veestapel gehalveerd 
zou moeten worden. Boze boeren togen naar het Malieveld 
en het verkeer werd door wegblokkades lamgelegd. Een deel 
van de agrarische sector verenigde zich onder het vaandel 
van het Landbouw Collectief, geleid door Aalt Dijkhuizen, 
voormalig bestuursvoorzitter van de Universiteit van 
Wageningen en voorvechter van de intensieve veehouderij. 
Het Collectief kwam met eigen, soms interessante 
voorstellen om de stikstofuitstoot te verminderen.

De TAPP Coalitie kwam met aanvullende voorstellen. In de 
coalitie zijn niet alleen de Vegetariërsbond en andere milieu-, 
dierenwelzijn- en gezondheidsorganisaties vertegenwoordigd, 
maar ook landbouworganisaties zoals Netwerk GRONDig 
(ca. 1000 melkveehouders) en Caring Farmers.

Jeroom Remmers, directeur TAPP Coalitie: “Het voorstel 
van het Landbouw Collectief bevat prima maatregelen zoals 
extra weidegang voor koeien en voermaatregelen. Om de 
emissies verder terug te dringen is ook een beperkte krimp 
van de veestapel nodig, 1% per jaar tot 2030, in regio’s 
met veel vee nabij natuurgebieden, betaald via een eerlijke 
vleesprijs. Wij vragen het kabinet om een noodwet, de wet 
eerlijke vleesprijs, met extra geld voor boeren.” Een kleinere 
veestapel ligt om allerlei redenen voor de hand. Sinds 2000 
is het landbouwareaal in Nederland met 10% gekrompen 
maar de veestapel niet. 

De verrassende quick win voor stikstof is: de reeds 
aanwezige koeien vaker in de wei te laten. Dat verlaagt de 
ammoniakemissie, want ammoniak ontstaat pas als mest en 
urine vermengd raken, wat nauwelijks gebeurt bij weidegang. 
Volgens het CBS krijgt de Nederlandse koe jaarlijks ruim 
1000 uur weidegang. Dat is slechts 11,4% van het jaar. Dus: 
meer dagen per jaar weiden en meer uren per dag. Stel 
dat de gemiddelde Nederlandse koe 1200 uur zou weiden, 
dan daalt de ammoniakemissie jaarlijks met 1,2 kiloton. En 
bij 1500 uur met 2,8 kiloton. Die 2,8 kiloton is een grotere 
stikstofreductie dan we zouden krijgen door de drastische 
verlaging van de maximumsnelheden op snelwegen naar 100 
km/uur en op autowegen naar 80 km/uur. Nog effectiever is 
het natuurlijk als een grote groep mensen overschakelt naar 
een vegetarische of zelfs plantaardige voedingsstijl.

De stikstofcrisis laat eens te meer zien dat de consumptie 
van vlees en de inrichting van onze landbouw internationale 
vraagstukken zijn. Een derde van de stikstof in Nederland 
komt uit Engeland overwaaien, maar volgens TNO 
produceert Nederland, vooral door de landbouw, relatief 
vier keer meer stikstof dan andere landen. ‘Onze’ stikstof 
slaat dan weer vooral neer in Duitsland.

Hoog tijd dus om de landbouw 
eindelijk via een eerlijke vleesprijs 
te verduurzamen. Het is 
hoopgevend dat dit geluid 
van de Vegetariërsbond en 
de TAPP Coalitie nu in 
Europa breed gehoor vindt.Minister doet 

voorstellen voor een 
eerlijke vleesprijs

Foto:  Agustinus N
athaniel

Teken de Petitie!
https://you.wemove.eu/campaigns/fair-pricing-meat 
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TEKST: CAROLINA VERHOEVEN

PLUKGELUK 
De groene voorjaarsbode 
daslook
Het is vroeg voorjaar in onze tuin, mede door de zachte winter. Wanneer de zon schijnt, komt de sterke 
geur van daslookbloemen je tegemoet. Een tuin vol frisse, jonge daslook is een aantrekkelijk gezicht en 
een belofte voor mooie gerechten, want daslook is een geweldige smaakmaker. Daslook is een stinzen-
plant die ruim 300 jaar geleden naar Nederland werd gebracht. Tot 2017 behoorde de wilde daslook tot 
de beschermde inheemse plantensoorten (vanaf 1973 stond het op die lijst), wat betekent dat het nu 
weer geplukt mag worden. Daslook groeit vooral op beschutte kalkrijke bosgrond en plaatsen met een 
vochtige bodem. Ook kun je daslook aantreffen in voedselbossen. Toch is een waarschuwing op zijn plaats, 
want daslook kan gemakkelijk aangezien worden voor een lelietje-van-dalen en dat is giftig. Ga daarom 
altijd op pad met mensen die verstand hebben van eetbare planten en pluk vooral met beleid. 

Wildpluk is een moderne benaming voor wat onze voorou-
ders van nature al deden. Vanaf het moment dat de mens zijn 
voedsel moest verzamelen, plukte hij met mate wat het sei-
zoen te bieden had en een deel van de verzamelde buit werd 
gedroogd voor momenten van schaarste. Vroeger waren we 
gewend om het voedsel te eten wat direct om ons heen 
groeide en soms al in het prille voorjaar verscheen, zoals de 
sterke madeliefjes die hun tere bloemen voorzichtig boven 
het gras uitstaken of de smalle weegbree. Veel wilde planten 
en bloemen zijn ontzettend gezond en geven de maaltijd iets 
extra´s. En de toepassingen zijn eindeloos. Lentelookjes, zoals 
daslook, zijn verrukkelijk in salades en een goede basis voor 
een frisse kruidenpesto. En wat te denken van een salade met 
veldsla of veldzuring? 
Of paardenbloemengelei, gebakken weegbree met geroos-
terde weegbreezaadjes en zevenbladlimonade als smaakma-
ker in een mousserende witte wijn? Puur natuur en puur ge-
nieten.
Deze vernieuwende culinaire benadering van eetbare bloe-
men en (on)kruid benadrukt ook hun gemene deler : het zijn 
nutsplanten, wij mensen hebben er wat aan. Planten, kruiden 
en bloemen zijn er om te eten, je kunt ze gebruiken als geur-
kruiden of voor medicinale toepassingen. Gelukkig bestaat er 
tegenwoordig een groeiende belangstelling om de schat aan 
kennis over planten die een belangrijk onderdeel van ons cul-
turele erfgoed uitmaakt, te bewaren en over te dragen op de 
volgende generatie. De essentie van lekker eten reikt immers 
verder dan de smaakpapillen op je tong. Het gaat terug tot 
de oorsprong. Waar komt ons eten vandaan en wat aten 
onze voorouders? Oude kruid- en kookboeken zijn belangrij-
ke bronnen voor wat betreft de eigenschappen en toepassin-
gen van bloemen en kruiden, zowel culinair als medicinaal. 

Want eigenlijk was iedereen kok, dokter en apotheker tegelijk. 
Terug naar de daslook, want die aten onze voorouders graag. 
De fris-pittige smaak van daslook was een welkome afwisse-
ling na de zware en flauwe winterkost en men gebruikte het 
kruid om het lichaam te reinigen. Bij de voorjaarsschoonmaak 
ging niet alleen de bezem door het huis – het beddengoed 
ging naar buiten om te luchten, de keukens werden witgekalkt 
en de kachels gingen uit – maar ook door het lichaam.

De plant is trouwens volledig eetbaar, van de wortels en jon-
ge bladeren tot de bloemen en zaadjes. Alle reden dus om 
daslook op het menu te zetten (of in de tuin, want zaden en 
bolletjes zijn gewoon verkrijgbaar bij de erkende zaadhande-
laar). Deze recepten worden geserveerd op een bedje van 
historische rijkdom.

Ik hecht veel waarde aan de keuken van het platteland, de 
lokale keukenrecepten uit het alledaagse bestaan van weleer. In 
oude kookschriften en boeken zijn veel pagina’s gewijd aan het 
konfijten en inleggen, drogen en bewaren van voedsel. 
Het is mijn grote passie deze kennis uit te dragen en 
onkruidrecepten aan te bevelen. Met ons team van Stichting 
Culinair Erfgoed Centrum proberen wij via activiteiten, 
tentoonstellingen en open dagen ervoor te zorgen dat de 
plattelandskeuken levend blijft. 

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

 www.culinairerfgoedcentrum.com 
Stichting Culinair Erfgoed Centrum

http://www.culinairerfgoedcentrum.com


15

VOORJAARSSOEP 
en pesto met daslook

Deze snel te bereiden soep is zacht en romig van smaak. 
De soep kan warm maar ook koud gegeten worden. Serveer hem met krokant 

gebakken stukjes brood en eetbare bloemetjes. 

INGREDIËNTEN
(voor 4 personen)

DEEG
• 450 g in de schil gekookte aardappelen 
• 25 g roomboter
• 1 l groentebouillon 
• 100 g verse daslook 
• 100 ml room
• zout
• versgemalen peper
• optioneel: amandelschaafsel en geraspte kaas
• garnering: croutons en eetbare bloemetjes

BEREIDING
Snijd de gekookte aardappelen in stukken en laat ze met een 
klont roomboter in de bouillon sudderen totdat ze zacht 
zijn (duurt ongeveer 15 minuten). Pureer de soep met een 
staafmixer (of in een blender) tot hij glad is. 

Voeg vervolgens de gewassen en zeer fijngesneden daslook 
toe en laat de soep nog 5 minuten pruttelen. Schenk er 
een flinke scheut room door en breng de soep op smaak 
met zout en versgemalen peper. Voeg eventueel wat 
amandelschaafsel en geraspte kaas toe en serveer de soep 
met croutons en eetbare bloemetjes, zoals madeliefjes of 
daslookbloemetjes.

Variatie: in plaats van aardappel kan je ook 100 gram lijnzaad 
gebruiken. Laat het lijnzaad een nacht weken in water en 
kook het vervolgens met de soep mee. Lijnzaad heeft een 
bindende werking. Rooster je lijnzaad eerst in een droge 
koekenpan, dan krijgt het een nootachtige smaak.

WILDE KRUIDENPESTO
Gebruik voor deze kruidenpesto vooral verse 
seizoenskruiden. De verhoudingen zijn gemiddeld een derde. 
Een theelepel pesto is heerlijk in een (groente)soep of een 
salade.

INGREDIËNTEN
• 1 kopje zevenblad
• 1 kopje brandneteltoppen
• 1 kopje daslook (of: postelein, smeerwortel, waterkers, 

raketsla)
• 1 teentje knoflook
• 2 volle eetlepels geroosterde gerst of naakte havermout
• olijfolie
• mespuntje versgemalen peper
• Himalaya zout
• 2 el goede olijfolie

BEREIDING
Was en spoel de kruiden en dep deze goed droog in een 
schone theedoek. Verwijder eventueel de gele blaadjes en 
taaie steeltjes. Plet de knoflook en snipper hem. Maal of vijzel 
de kruiden en knoflook fijn. Hak de granen en rooster deze 
in een koekenpan met een beetje olijfolie. Werk de granen 
door het kruidenmengsel. Breng de pesto op smaak met 
versgemalen peper en Himalaya zout. 

Voeg naar eigen inzicht olijfolie toe; het geheel moet de 
structuur hebben van dikke yoghurt. Schep de pesto in 
een afgesloten bakje of fles en bewaar hem in de koelkast. 
De pesto kan ook gepasteuriseerd (geweckt) worden of 
ingevroren, en is zo maanden houdbaar. 

column voeding historisch.

Daslookpesto, prachtige bloemen geplukt 
uit onze achtertuin en de heerlijke 
voedzame soep van daslook.
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Smaken van ver uit
een keuken dichtbij
Lekker om mee te smeren, dippen en koken

Kijk voor lekkere recepten op www.maza.nl 

@MASMASMAZA
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Hoe lang kun je zonder E-nummers?  
Drie minuten, 3 dagen of 3 jaar?  
Grote kans dat je denkt: zolang je alles zelf bereidt met verse 
ingrediënten, kun je prima zonder E-nummers. Fout gedacht, 
want zuurstof heeft namelijk ook een E-nummer (E948). 
Zuurstof kan als hulpstof gebruikt worden om voedingsmiddelen 
onder gas te verpakken. Dit verlengt de houdbaarheid van 
bijvoorbeeld voorgesneden groente. Op het etiket staat dan vaak: 
verpakt onder beschermende atmosfeer. Het correcte antwoord 
is dan ook: 3 minuten. 

Hebben vegetariërs meer last van gasvorming omdat ze 
zoveel peulvruchten eten?  
Feit is dat peulvruchten winderigheid kunnen veroorzaken. 
Het Voedingscentrum geeft aan dat als je niet gewend bent 
aan voeding met veel vezels (en peulvruchten zijn vezelrijk), 
de consumptie daarvan kan leiden tot meer winderigheid, 
omdat de bacteriën in de dikke darm bij het verwerken van 
vezels extra gas vormen. Maar bonen en erwten bevinden zich 
wat dat betreft in goed gezelschap van een heleboel andere 
voedingsmiddelen en dranken als vruchtensappen, koolsoorten, 
prei en ui, bier en andere koolzuurhoudende dranken en 
producten met veel fructose of polyolen (zoetstof). Ook te veel 
lucht (mee)happen tijdens het eten en het gebruik van kauwgom 
kunnen winderigheid veroorzaken. Of je gevoelig bent voor 
gasvorming door peulvruchten, verschilt verder van persoon tot 
persoon en van de hoeveelheid die je ervan eet. Dat vegetariërs 
de hele tijd bonen eten klopt trouwens ook niet: uit onderzoek 
van de Vegetariërsbond naar de voeding van vegetariërs in 
Nederland blijkt dat bij de warme maaltijd peulvruchten op de 
vijfde plaats komen, na kant-en-klare vleesvervangers, kaas, noten 
en eieren. Vegetariërs eten nog geen 2x per week peulvruchten, 
wellicht vaker dan niet-vegetariërs, maar zulke bonenvreters zijn 
ze dus ook weer niet. 

Hoe wordt brood luchtig? 
Met rijsmiddelen creëer je luchtbelletjes in een deeg of beslag 
zodat het gebak of brood luchtiger wordt. Traditioneel wordt 
hiervoor desem of gist gebruikt. Bij het maken van desembrood 
voegen bakkers geen gist toe, maar een moederdeeg. Dat 
is een papje van meel of bloem met water, dat de bakker 
uren, tot soms dagen, laat rijzen. In dat desempapje doen de 
melkzuurbacteriën en natuurlijke gisten vanzelf hun werk. 

Anders dan bij het toevoegen van gist, vraagt natuurlijke 
fermentatie veel tijd en aandacht. Door de spontane fermentatie 
ontstaan allerlei aroma’s die het desembrood zo smakelijk 
maken. 

Desembrood valt vooral op door de knapperige korst, een 
stevige, onregelmatige structuur en een volle smaak. Toch is het 
ene desembrood het andere niet, omdat elke bakker er zijn 
eigen draai en dus karakter aan geeft, en het desemproces van 
veel factoren afhankelijk is. Zo is de keuze voor een bepaalde 
graansoort van invloed op de smaak en structuur. Vaak wordt 
tarwe gebruikt, maar bakkers maken ook desembrood van rogge 
en spelt: ieder met een heel eigen smaak. De samenstelling van 
het meel en/of de bloem bepaalt of het om volkoren, bruin- of 
witbrood gaat en zorgt ook voor smaakaccenten.

Verdient vanuit gezondheidsperspectief zuurdesem de voorkeur 
boven gist? Er zijn inderdaad aanwijzingen dat desemfermentatie 
pluspunten heeft. Desembrood rijst langer en door het langdurige 
desemproces worden vezels en bepaalde vitaminen, mineralen 
en andere bioactieve stoffen mogelijk beter opgenomen in je 
lichaam. Voor een wetenschappelijke onderbouwing van dergelijke 
aanwijzingen is echter meer en grootschaliger onderzoek nodig. 

Wat gebeurt er bij het luchtig kloppen van eiwit? 
Het wit van een ei bestaat uit een mengsel van water en 
eiwitten en kan, zodra er luchtbelletjes in worden gebracht, 
spectaculaire proporties aannemen. De eiwit-eiwitten, van 
oorsprong kluwenvormige structuren met tal van windingen, 
worden door het kloppen uitgerold en groeperen zich rondom de 
luchtbelletjes. Hoe krachtiger het eiwit wordt geklopt, des te beter 
de belletjes worden verdeeld en des te steviger het schuim wordt. 
Zelfs zo stevig dat je een kom met stijfgeslagen eiwit op zijn kop 
kunt houden zonder dat er iets uitvloeit. Als er vet of eigeel in het 
eiwit zit, zal het niet goed stijf worden bij het kloppen.

www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/winderigheid.aspx
www.brood.net/broodsoorten/desembrood
Wikipedia (rijsmiddel)
www.startpagina.nl/v/eten-drinken/koken/vraag/102266/
gebeurt-tijdens-opkloppen-eieren/

Heb je een voedingsvraag die 
Sytske kan bespreken? mail 

deze ovv 'vraag Sytske' 
naar info@vegetariers.nl

voedingsvragen.TEKST: SYTSKE DE WAART PORTRETFOTO: JANNEKE WALTER

Sytske
voedingsvragen

Voor de voedings-
vragen haken we aan 
bij het thema van dit 
nummer: lucht.

http://www.brood.net/broodsoorten/desembrood
http://www.startpagina.nl/v/eten-drinken/koken/vraag/102266/gebeurt-tijdens-opkloppen-eieren/
http://www.startpagina.nl/v/eten-drinken/koken/vraag/102266/gebeurt-tijdens-opkloppen-eieren/
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TEKST: MARITA BARTELET & CHRIS ROEMEN

Zo´n natuurlijk product is wol. Wol is de meest gebruikte 
textielvezel van dierlijke oorsprong en daarvan neemt 
schapenwol veruit het grootste aandeel voor zijn rekening. 
Meer dan 96% van de in de textiel gebruikte wol komt van 
schapen, de overige 4% komt voornamelijk van 
angorageiten, yaks, kamelen, lama’s en alpaca’s. Waarom is 
wol zo populair? Wol is warm en isolerend en tegelijkertijd 
toch ademend; een wollen kledingstuk is ideaal als je in 
wisselende temperaturen verblijft of veel buiten bent. En 
wol heeft nog meer goede eigenschappen: het neemt goed 
vocht op, is gemakkelijk in het onderhoud, vuilwerend, 
brandt niet, kreukt niet, beschermt tegen uv-straling en is 
van nature elastisch. 

Ondanks dat wol zo´n mooi en veelzijdig product is, heeft 
het een slecht imago. Vanwege de methaanuitstoot van de 
dieren en het extensieve gebruik van landbouwgrond, zou 
wol een van de minst duurzame textielmaterialen zijn. Ook 
klinkt er kritiek vanuit dierenwelzijnshoek. In Australië 
(schapenland nummer 1) wordt ´mulesing´ toegepast, een 
praktijk waarbij stukken huid rond de anus van het schaap 
worden weggesneden, waarna littekenweefsel ontstaat dat 
haargroei op deze plaatsen onmogelijk maakt. Het is een 
uiterst dieronvriendelijk methode, maar wel een die ooit in 
het leven werd geroepen om de schapen te beschermen 
tegen zogenoemde blow flies, parasitaire vliegen die hun 
eieren in de huid leggen en waar de schapen uiteindelijk aan 
kunnen sterven. Ten slotte ondergaat wol vaak een 
behandeling om het machinewasbaar te maken die 
behoorlijk belastend is voor het milieu, net als de technieken 
die toegepast worden bij het wassen, ontvetten en verven. 

Aan de andere kant scoort wol juist op punten als het om 
duurzaamheid gaat. Anders dan kunststofvezels is wol 
volledig biologisch afbreekbaar. Het draagt niet bij aan de 
plastic soup en bij elke wasbeurt komen geen micro-plastics 
vrij, wat bij synthetische kleding wel gebeurt. En er zijn meer 

pluspunten: wol hoeft minder vaak gewassen te worden, niet 
gestreken en gaat langer mee dan veel andere vezels. 
Bovendien worden schapen van oudsher gehouden op 
arme gronden die nauwelijks geschikt zijn voor akkerbouw, 
zoals in de Schotse hooglanden, IJsland, de Faeröer-eilanden 
of Patagonië. In die koudere gebieden komen geen blow 
flies voor, waarmee mulesing niet aan de orde is. Daarnaast 
bestaat sinds enkele jaren een milieuvriendelijke methode 
om wol machine-wasbaar te maken, er is biologische wol op 
de markt gekomen én milieuvriendelijke verfstoffen. De 
GOTS-certificering garandeert dat de wol uit biologische en 
diervriendelijke veeteelt komt (zonder mulesing), en dat in 
het hele productieproces (van wassen tot verven) 
milieuvriendelijk is gewerkt. De ene wol is dus de andere 
niet en een blik op het label kan helpen een milieu- en 
diervriendelijke keuze te maken. Wereldwijd wordt er 
ongeveer 2,1 miljoen ton wol geproduceerd; slechts een 
piepklein gedeelte van die enorme wolberg (ca. 1,5%) is 
biologisch. Toch is biologische wol bezig aan een opmars.

WOLPRODUCTIE IN NEDERLAND
Ondanks dat hier bijna een miljoen schapen in de wei lopen, 
dienen ze vooral de vlees- en zuivelindustrie. Daarnaast 
worden er schapen (enkele duizenden) ingezet voor de 
begrazing van de heidevelden, die als gevolg van de hoge 
stikstofwaarden steeds meer vergrassen. De schapen 
verrichten goed werk omdat ze ruimte geven aan 
de hei en andere planten, wat tevens een 
positief effect heeft op het dierlijke leven 
en leidt tot meer biodiversiteit. In 
het voorjaar worden de 
schapen geschoren, maar 
veel levert het niet op. 
De wol wordt voor 
een habbekrats 
verkocht en 
verdwijnt in 

NIEUWE TOEPASSINGEN 
voor Nederlandse wol
Eind januari stonden we met onze stoffencollectie in Londen op de negende Future Fabrics, wereldwijd de meest vooruitstrevende 
en volledig op duurzaamheid gerichte stoffenbeurs. Een plek waar modelabels en ontwerpers op zoek gaan naar stoffen en 
garens om er hun nieuwe collecties mee te maken. Al vanaf de eerste editie zijn wij van de partij waardoor we met eigen ogen 
hebben kunnen zien hoe de belangstelling voor eco-textiel groeit. Was de beurs de eerste keer nog zeer bescheiden van opzet, 
dit jaar moesten mensen in de rij staan om binnen te komen. Ook de grote modemerken lijken te beseffen dat ze iets moeten 
doen met duurzaamheid. De conclusie die iedereen trok, was dat de oude mode-industrie zijn beste tijd heeft gehad, dat er een 
wind van verandering waait en dat natuurlijke materialen een nieuwe toekomst tegemoet gaan. 
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 textile talk.

grote containers, vaak met onbekende bestemming. 
De Nederlandse overheid stimuleert het gebruik van 
hernieuwbare isolatiematerialen, waaronder wol. Dat is 
mooi, maar nog mooier zouden hoogwaardiger 
toepassingen van Nederlandse wol zijn. In die richting 
zijn recent een aantal initiatieven genomen. Zo heeft 
Best Wool Carpets in Best tapijt ontwikkeld met wol 
van het Kempisch Heideschaap. Ecological Textiles 
maakte eerder geweven doek en breigarens van wol 
uit het Groene Hart en dit jaar werd Kempische wol 
verwerkt tot een met natuurlijke indigo geverfde stof 
die zowel voor kleding als voor interieurtoepassingen 
gebruikt kan worden. Een ander initiatief zijn de met 
Nederlandse schapenwol gemaakte truien die het 
merk Joe Merino samen met The Knitwit Stable 
ontwikkelde. Al met al gaat het om slechts enkele 
duizenden kilo’s wol terwijl er jaarlijks in Nederland 
ongeveer 2,5 miljoen kilo wordt geschoren.

 Toch zijn het positieve ontwikkelingen. De herders en 
boeren zien niets liever dan dat de wol van hun 
schapen een mooie bestemming krijgt en gewaardeerd 
wordt als streekproduct. Nu is het aan de consument. 

Chris Roemen en Marita 
Bartelet zijn pioniers als 
het aankomt op ecologische 
textiel en initiatiefnemers 
achter de webwinkel Ecotex.nl.
 Hun drijfveren: respect voor 
mens en natuur in combinatie 
met een passie voor textiel. 

© Landschapsbeheer De Wassum 
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GEZONDE DORSTLESSERS
Om van te watertanden! Verfrissende watertjes en heerlijke infusies die je 
voorjaarsmoeheid als sneeuw voor de zon laten verdwijnen, je immuunsysteem een 
boost geven en een oppepper zijn voor je humeur. Groenten, granen, bloemen en 
fruit zijn de smaakmakers, goed mineraalwater doet de rest.  

Angèle Ferreux-Maeght, Detox water. Gezonde dorstlessers die 
nooit gaan vervelen, Good Cook, Hilversum 2020, 160 p.

BLOESEMIG, GEURIG EN KRUIDIG

HUIDELIXER
KURKUMA, WORTEL EN MANDARIJN

goed voor de teint, antioxidant
VOOR CIRCA 1,5 LITER

15 MINUTEN TOT 2 UUR GEKOELD LATEN TREKKEN
2 mandarijnen

2 grote of 4 kleine wortels met het loof 
ca. 6 cm verse kurkumawortel 

een paar ijsblokjes
1,5 l water

Was de mandarijnen, wortels en kurkumawortel. Snijd de mandarijnen, 
wortels en kurkumawortel in plakjes (kleine wortels doormidden). 

Schik de ijsblokjes en de overige ingrediënten in een karaf. Voeg het 
water toe. Laat alles minimaal 15 minuten in de koelkast trekken. 

Voor de hele dag
 

38 | detox water
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 gezonde dorstlessers.
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BLOESEMIG EN FRUITIG

PURPLE RAIN
LAVENDEL, BRAAM EN BLAUWE BES

antioxidant, anti-stress
VOOR CIRCA 1,5 LITER

5 MINUTEN TOT 2 UUR GEKOELD LATEN TREKKEN
250 g bramen

250 g blauwe bessen
6 takjes lavendel (vers of gedroogd)

geschaafd ijs
1,5 l water

Was de bramen en de blauwe bessen en snijd ze in tweeën. Maal een 
deel van de lavendel fijn. Schik alle ingrediënten met het geschaafde 

ijs in een karaf. Voeg het water toe. Laat de drank 5 minuten tot 2 uur 
in de koelkast trekken, afhankelijk van de gewenste smaak en kleur.

Voor ’s middags of  ’s avonds

50 | detox water
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 gezonde dorstlessers.

FRUITIG EN FLORAAL

VOOR DE LIEFDE
ROZEN EN LYCHEES

jeugd en schoonheid van de huid
VOOR CIRCA 1,5 LITER

4 MINUTEN LATEN TREKKEN
1,5 l water
10 lychees

1 tl gedroogde rozenknopjes of wilde of onbespoten verse rozenblaadjes
1 el rozenwater

Breng het water aan de kook. Verwijder de schil van de lychees. 
Doe de rozenknopjes, de lychees en het rozenwater in een theepot. 

Schenk het hete water erop. Laat de drank 4 minuten trekken.

Voor de hele dag

102 | detox infusies
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KRUIDIG

GREENY
KIWI, KOMKOMMER EN KERVEL

goed voor het hart, vochtafdrijvend
VOOR CIRCA 1,5 LITER 

20 MINUTEN TOT 5 UUR GEKOELD LATEN TREKKEN
2 kiwi’s

1 minikomkommer
1 bosje kervel 

een paar ijsblokjes
1,5 l water

Was de kiwi’s, minikomkommer en kervel goed. Schil de 
kiwi’s en snijd ze evenals de komkommer op een mandoline 
in dunne plakjes. Schik de ijsblokjes, de kervel, en de kiwi- 

en komkommerplakjes in een grote karaf. Schenk het water 
er heel voorzichtig op voor een mooi transparant effect. 
Laat alles 20 minuten tot 5 uur in de koelkast trekken.

Voor ’s morgens en ’s middags 

20 | detox water
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 gezonde dorstlessers.
FLORAAL EN KRUIDIG

BLOEMRIJK
BLOEMENTHEE

goed voor het zenuwstelsel, ontstekingsremmend
VOOR CIRCA 1,5 LITER

5 MINUTEN LATEN TREKKEN
1,5 l water

1 kleine handvol goudsbloemblaadjes (gedroogd of vers)
1 kleine handvol lavendeltakjes
1 kleine handvol anjerbloemen
1 kleine handvol saliebloemen

1 kleine handvol kamillebloemen

Breng het water aan de kook. Doe alle bloemen in een theepot en 
schenk het hete water erop. Laat de drank 5 minuten trekken.

Voor ’s avonds

86 | detox infusies
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LEKKER VEGA 
MÉÉR DAN EEN MAGAZINE

Op het vernieuwde Lekker Vega-platform vind je naast allerlei kookvideo's en recepten, 
foodbloggers en influencers, nu ook een overzicht met de lekkerste adresjes in Nederland 
waar je goed vegetarisch (en plantaardig) kunt eten én recensies van restaurantbezoekjes. 

En binnenkort komt daar de Lekker Vega Kookboekverkiezing bij, gaan we met BN'ers vega koken op 
evenementen en bijzondere plekken, en komen er lekker veel korte kookinstructievideootjes bij!

Kom proeven op www.lekkervega.nl, tot zo! 

Lekker vega online: het kookeiland.
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in samen-
werking met: 

www.foodiesmagazine.nl/thema/lekkervega/ 
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het kookeiland.herb alert.
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Gegrilde watermeloen met munt 
en gefrituurde kappertjes
HH

Bereidingstijd: ca. 30 min.

Ingrediënten voor 4 personen
8 partjes watermeloen

2 stuks little gem

2 venkelknollen

4-5 el olie om te frituren

2 el kappertjes

1 bosje verse dille grof gehakt

½ bosje munt grof gehakt

4 el olijfolie

1 citroen uitgeperst en schil geraspt

100 g Griekse feta verkruimeld

1 Turks brood geroosterd

1 Verhit een grillpan op hoog vuur en gril de 

watermeloen ca. 1 minuut aan beide zijden. Snijd 

de little gem in vieren, was de sla goed en droog 

hem in de slacentrifuge. 

2 Was de venkelknollen onder de koude kraan en 

schaaf ze in dunne plakken. Verhit olie in een wok 

tot de olie heet is. Dep de kappertjes goed droog 

met keukenpapier en frituur ze ca. 2 minuten tot ze 

licht verkleuren en krokant zijn. Haal de kappertjes 

uit de pan en laat ze uitlekken op keukenpapier.

3 Meng de dille, de munt, de olijfolie, het 

citroensap en de geraspte citroenschil tot een 

dressing. Meng de watermeloen, de venkel en de 

little gem. Besprenkel met de dressing. Bestrooi 

met de feta en de krokante kappertjes. Serveer 

met geroosterd Turks brood.

Per portie: ca. 513 kcal   

15 g eiwit | 22 g vet | 61 g koolhydraten

Smokey vegetarische kip met 
krokante pappadums en kervel-
koriandersalsa
HH

Bereidingstijd: ca. 30 min.

Ingrediënten 4 personen
2 el zonnebloemolie

400 g vegetarische kip

3 el smokey sriracha

8 pappadums kant-en-klaar

Voor de kervel-koriandersalsa
1 el zwart sesamzaad

1 el wit sesamzaad

1 bosje verse kervel grof gehakt

1 bosje verse koriander grof gehakt

1 rode ui gesnipperd

3 el olijfolie

1 limoen uitgeperst

Voor de ingelegde komkommer
8 snackkomkommers

2 el wittewijnazijn

1 tl suiker

1 Rooster voor de kervel-koriandersalsa beide 

kleuren sesamzaad ca. 3 minuten op laag vuur 

in een droge koekenpan en laat afkoelen in een 

kommetje. Meng het sesamzaad met de kervel, de 

koriander, de rode ui, de olijfolie en het limoensap.

2 Snijd voor de ingelegde komkommer de 

snackkomkommers in dunne langwerpige plakjes 

van ca. ½ cm dik. Meng de wittewijnazijn en de 

suiker in een kommetje en leg de komkommerplak-

jes erin.

3 Verhit voor de smokey kip de zonnebloemolie 

in een koekenpan op middelhoog vuur en bak er de 

vegetarische kip ca. 5 minuten krokant in. Blus de 

kip af met de smokey sriracha en verhit kort mee.

4 Verdeel de kip, pappadums en de ingelegde 

komkommer over de borden en garneer royaal met 

de kervel-koriandersalsa. 

Per portie: ca. 526 kcal 

29 g eiwit | 35 g vet | 20 g koolhydraten

Dragonsprits met witte chocolade 
en ananashangop
HH

Bereidingstijd: ca. 50 min.

Ingrediënten voor 8 personen
150 g roomboter op kamertemperatuur

100 g witte basterdsuiker

½ bosje dragon 

geraspte schil van ½ citroen

½ losgeklopt ei

200 g bloem zie tip

zout

300 g witte chocolade

300 ml slagroom

30 g suiker

300 g Griekse yoghurt

½ ananas zonder schil, in blokjes

bakpapier

spuitzak met kartelmond

1 Verwarm de oven voor (elektrisch: 200°C / 

hetelucht: 175°C). Klop de roomboter en de witte 

basterdsuiker met een handmixer romig. Bewaar 

een paar blaadjes van de dragon voor de garnering 

en hak de overige dragon fijn. Voeg de gehakte 

dragon, de geraspte citroenschil, het ei, de bloem 

en een snufje zout toe aan het botermengsel en 

klop kort tot een samenhangend beslag. Bekleed 

een bakplaat met bakpapier. Doe het beslag in een 

spuitzak met kartelmond en spuit op de bakplaat 

S-vormige spritsen van ca. 8 cm lang. Zorg dat de 

spritsen niet te dicht bij elkaar liggen, het beslag 

kan nog uitlopen in de oven. Bak in 18-20 minuten 

goudbruin in de oven.

2 Haal de spritsen uit de oven en laat afkoelen 

op een rooster. Verwarm de witte chocolade au 

bain-marie. Dip de koekjes met de langwerpige 

kant in de chocolade en leg ze terug op het bakpa-

pier zodat de chocolade kan opstijven.

3 Klop de slagroom met 30 g suiker lobbig. Doe 

de Griekse yoghurt in een kom en spatel hem even 

los. Voeg portiegewijs de slagroom toe en spatel 

hem erdoorheen. Roer de blokjes ananas door de 

‘hangop’. Verdeel de spritsen over borden. Serveer 

de ananashangop erbij. Garneer met wat blaadjes 

dragon.

Per portie: ca. 659 kcal   

9 g eiwit | 9 g vet | 59 g koolhydraten

tip
Gebruik het liefst  

Zeeuwse bloem voor  
de spritsen. Zeeuwse 
bloem zorgt voor een  
knapperig en krokant  

resultaat.

3x verse kruiden

71
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Voor de lezers van Lekker Vega stelde 
Angélique Schmeinck een elegant 
driegangenmenu samen, afkomstig uit 
haar boek Het Nieuwe Proefboek. Over 
de smaak van wat we eten en drinken, 
dat ze samen met Peter Klosse schreef 
(Fontaine Uitgevers, 2015). 

Fotograaf: Bas Losekoot

CHEF´S MENU
Fine-dining met Angélique Schmeinck

Meesterkok Angélique Schmeinck is een culinaire hoogvlieger. Wie durft, kan bij haar tafelen op niveau: 
in haar luchtballon (CuliAir) bereidt ze exclusieve gerechten voor haar gasten, waarbij de hete lucht van de 
ballon dienst doet als hittebron (heteluchtoven). Creatief vuurwerk ligt de chef wel. Maar ook op aarde kookt 
ze de sterren van de hemel. Een verfijnde keuken met gerechten die eruit zien als een plaatje. Schmeincks 
handelsmerk? Een gevoel voor esthetiek dat we terugzien in de boeken die van haar hand verschenen en 
haar foodfotografie die onder andere te bewonderen is in haar eigen Culinaire Galerie in Velp. En voor wie 
hongert naar meer, creëert de sympathieke chef in opdracht of tijdens smaakexposities in haar galerie eetbare 
schilderijen – vaak vegetarisch. Angélique Schmeinck heeft een voorliefde voor pure, verse producten.  

In haar keuken nemen groenten dan ook een prominente plaats in.
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chef's menu.

INGREDIËNTEN
Voor 4 personen 

MISOSAUS
• 3 el lichte miso 
• 2 el licht-zoute sojasaus
• 2 el mirin (Japanse zoete wijnazijn)
• 1 el rijstazijn 
• 4-6 el lauw water 

BOKSOI
• 2 st boksoi (alternatief: paksoi)
• 400 g bimi (alternatief: broccoli) 
• 4 el zonnebloemolie 
• 2 sjalotten, fijngesnipperd
• 2 tenen knoflook, fijngesnipperd
• zeezout
• zwarte peper
• 2 el zwarte sesamzaadjes 
• 2 el sesamolie 
• 150 g zijden tofu 

*Boksoi en bimi zijn beide goed verkrijgbaar bij de toko.

BEREIDING:

MISOSAUS
Roer alle ingrediënten met een garde door elkaar tot een 
gladde saus. 

BOKSOI
Snijd de stengels boksoi los. Blancheer ze 10 seconden in 
gezouten kokend water, spoel direct koud af en dep droog. 
Blancheer daarna de bimi beetgaar, spoel direct koud af en 
dep droog. Snijd de bimi in stukjes van 1 cm. Fruit de sjalot en 
knoflook op laag vuur glazig in de zonnebloemolie. Voeg de 
bimi toe en fruit kort mee. 

Breng de groenten op smaak met zeezout en zwarte peper 
uit de molen. Rooster de sesamzaadjes enkele minuten op laag 
vuur in een droge koekenpan tot ze beginnen te geuren. Snijd 
de tofu in gelijkmatige blokjes. Vul nu de stengels boksoi met 
het groentemengsel en verdeel er de tofu, sesamzaadjes en 
sesamolie over. Serveer met de misosaus.

Boksoi, bimi & miso
Angélique: “Ik ben echt gek op groenten... Om hun ongekende rijkdom aan karakters van 

smaken, geuren en kleuren, vormen en structuren. Verfijnd als een asperge, aards als 
paddenstoelen, robuust als een kool, glad als een tomaat, teer als sla, delicaat als een 

artisjok, mystiek als okra.”

ANGÉLIQUE: 
“Groenten, paddenstoelen en ook fruit, zaden, noten, vormen voor mij een 
onuitputtelijke bron van inspiratie en creativiteit. Kijk maar eens naar alle 
technieken en bereidingen die er mogelijk zijn. Dat is ook een van de redenen 
waarom ik het boek Smaakvrienden heb gemaakt. Daarin maak ik de beste 
smaakcombinaties met bijna alle denkbare groenten zichtbaar waardoor je 
eindeloos kunt blijven variëren.”
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Georganiseerde ratatouille
INGREDIËNTEN
Voor 4 personen 

• Auberginecompote
• 2 aubergines 
• 4 teentjes knoflook, in plakjes 
• 3 el olijfolie extra vièrge
• gemalen komijn, naar smaak
• 2 el tahin (sesampasta)
• 1 limoen (rasp + sap)
• zeezout
• peper
• 2 el bladpeterselie, ragfijn gesneden 
 
GEPOFTE PUNTPAPRIKA 
• 2 rode puntpaprika’s 

PIPERADE
• 2 rode paprika’s
• 4 trostomaten
• 50 ml olijfolie
• 6 sjalotjes, fijngesnipperd
• 2 teentjes knoflook, ragfijn gesnipperd
• 6 zongedroogde tomaten op olie, fijngesneden
• 1 el rodewijnazijn
• zeezout
• versgemalen zwarte peper

VERSE TOMATENPUREE
• 2 el plantaardige olie 
• 2 sjalotten, fijngesnipperd
• 2 tenen knoflook, fijngesnipperd 
• 500 g pomodori-tomaten, grofgesneden 
• 1 bl verse laurier
• 1 tak rozemarijn
• 1 tak tijm 
• zeezout
• peper
• rodewijnazijn naar smaak 

AFWERKING
• 100 g taggiasche olijven 
• 75 ml fruitige olijfolie 
• 1 stevige groene courgette
• wittewijnazijn
• zeezout 
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chef's menu.

BEREIDING 

AUBERGINECOMPOTE 
Verwarm de oven voor op 200°C. Prik de aubergines 
rondom in met een vork of satéprikker en leg ze op een 
bakplaat of ovenrooster. Rooster de aubergines 45 minuten, 
tot het vruchtvlees zacht is en de schil donkerbruin. Draai ze 
halverwege de baktijd een keer om. Snijd de aubergines over 
de lengte open, schep met een lepel het vruchtvlees eruit en 
hak het grof. Fruit de knoflook glazig in de olijfolie. Voeg het 
komijnpoeder toe en verwarm enkele seconden mee. 
Voeg de aubergine toe en verwarm ongeveer 5 minuten 
tot het meeste vocht verdampt is. Haal de pan van de 
hittebron. Roer de tahin los met de geraspte limoenschil 
en het limoensap en werk de pasta vervolgens door het 
auberginemengsel. Breng de compote op smaak met zeezout 
en peper uit de molen en werk af met de peterselie. 

GEPOFTE PUNTPAPRIKA 
Verwarm de oven voor op 175°C. Verpak de paprika’s in 
aluminiumfolie en pof ze in 45 minuten gaar in de oven. Laat ze 
afkoelen in de folie en verwijder daarna het vel en de zaadjes. 
Vang het vocht op en kook dit tot de helft in. Halveer de 
paprika’s over de lengte. 

PIPERADE
Verpak de paprika’s in dubbel aluminiumfolie en pof ze 
eveneens 45 minuten in de oven bij 175°C (kan tegelijkertijd 
met de puntpaprika´s). Laat de paprika’s in de folie afkoelen. 

Verwijder de schil, steelaanzet en de zaadlijsten van de 
paprika´s en snijd het vruchtvlees fijn. Maak vervolgens met 
de punt van een mes een kleine kruislingse inkeping in de 
kroonaanzet van de tomaten. Dompel de tomaten 7-10 
seconden in kokend water tot het velletje bijna barst, laat 
ze direct in ijskoud water glijden en verwijder meteen de 
schilletjes. Snijd de tomaten in vieren en verwijder al het 
zaad uit de parten. Snijd de parten in kleine stukjes. Verwarm 
een koekenpan met olijfolie, fruit de uitjes op laag vuur in 
10 minuten glazig, voeg de knoflook, paprika, de verse en 
gedroogde tomaat en de wijnazijn toe en laat 15-20 minuten 
zachtjes sudderen tot al het vocht is verdampt. Breng de 
piperade op smaak met zeezout en zwarte peper uit de molen 
en laat hem afkoelen.

VERSE TOMATENPUREE
Fruit de ui en de knoflook glazig in de olie, voeg de tomaten 
en kruiden toe en laat het geheel afgedekt op laag vuur tot 
een dikke saus inkoken. Druk de puree door een zeef en breng 
hem op smaak met zeezout, zwarte peper en rode wijnazijn. 

AFWERKING
Hak de taggiasche olijven fijn en meng ze door de fruitige 
olijfolie. Schaaf de courgette in lange linten (dit gaat het beste 
met een hoefijzer dunschiller) en besprenkel ze licht met 
wittewijnazijn en bestrooi ze met iets zeezout. De linten zullen 
daardoor flexibeler worden. 

OPMAAK
Bedek een courgettelint met een reep gepofte puntpaprika 
en leg deze op het bord. Schep in het midden een lepel 
auberginecompote en een lepel piperade en vouw de 
uiteinden naar elkaar toe. Lepel de olie met olijven en het 
ingekookte sap van de paprika rondom. Vorm met behulp 
van twee kleine lepels een quenelle (ovaal balletje) van de 
tomatenpuree en plaats deze naast de courgette.
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Appeltje-Eitje 
INGREDIËNTEN
Voor 4 personen 

HANGOP 
• 500 ml Griekse yoghurt
• honing naar smaak 

DRAGONSIROOP
100 ml water
• 90 suiker
• 75 g verse dragonblaadjes (van ca. 2 bossen)

APPELCOMPOTE
• 4 appels (elstar, jonagold of goudreinet)
• 100 ml droge witte wijn 
• 1 mandarijn (rasp + sap)
• 1 el honing 
• 1 kaneelstokje 
• 2 st steranijs
• 6 kardemompeulen, gekneusd 

LIMOENSABAYON
• 4 eidooiers 
• 2 el fijne tafelsuiker 
• 75 ml limoncello 
• 1 limoen (rasp + 25 ml sap)

AFWERKING
• 2 stevige sappige handappels
• dragonblad
• zoethoutknopjes

* De appels op de foto zijn geschild met
 een speciale Japanse mandoline. 

chef's menu.

BEREIDING 

HANGOP 
Schenk de yoghurt in een goed uitgespoelde theedoek. Vouw de 
doek dicht en bind hem samen met een touwtje. Hang hem aan een 
rek in de koelkast en zet er een schaal onder om het uitlekvocht op 
te vangen. Mocht de koelkast geen rek hebben, leg de doek met de 
yoghurt dan in een bolzeef met een schaal eronder en zet er een 
gewicht op. Laat de yoghurt minstens 4 uur uitlekken. Voeg naar smaak 
honing toe. 

DRAGONSIROOP
Breng het water met de suiker aan de kook tot de suiker is opgelost. 
Laat de suikersiroop afkoelen. Blancheer de dragonblaadjes 1 minuut in 
ruim kokend water. Giet af boven een zeef en spoel de blaadjes direct 
af met koud water. Knijp met twee handen al het vocht uit de dragon 
en snijd de blaadjes fijn. Pureer de dragon met het suikerwater in de 
blender tot een gladde groene siroop.

APPELCOMPOTE  
Schil de appels, snijd ze in vier parten, verwijder de klokhuizen en snijd 
elk part in blokjes van 1 centimeter. Zet ze op in een brede pan met 
de witte wijn en alle smaakmakers. Laat 12-15 minuten op middelhoog 
vuur stoven tot compote. 

LIMOENSABAYON
Klop de eidooiers met de suiker, limoncello, geraspte limoenschil en 
het limoensap – au bain-marie – luchtig door elkaar. Blijf actief kloppen, 
tot een luchtige maar tegelijkertijd gebonden saus ontstaat. Haal dan 
het bekken van de hittebron, schep de saus in een kom en dek hem af 
met plastic folie zodat hij warm blijft. 

OPMAAK
Schil of schaaf de appels in zo lang mogelijke linten en drapeer deze in 
laagjes. Verdeel de hangop en appelcompote tussen de laagjes. Lepel er 
royaal warme sabayon en dragonsiroop bij. Decoreer het gerecht met 
dragonblad en zoethoutknopjes (optioneel).
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in samen-
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www.foodiesmagazine.nl/thema/lekkervega/ 
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het kookeiland.asperges steken.
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Pasta carbonara met asperges  
en vegetarische spekjes
H

Bereidingstijd: 45 min. + ca. 20 min. wachttijd

Ingrediënten voor 4 personen
350 g witte asperges

zout en peper

1 tl suiker

25 g roomboter

400 g penne

2 el zonnebloemolie

125 g vegetarische spe(c)kjes  

bijv. van De Vegetarische Slager

100 ml kookroom

5 eidooiers

100 g rucola

80 g geschaafde vegetarische parmezaan 

2 el olijfolie

1 Schil de asperges en snijd 1,5 cm van het kontje 

af. Snijd de geschilde asperges schuin in de vorm 

van de penne. Kook de asperges in een aspergepan 

of kookpan met 1 l water, 1 el zout, 1 tl suiker en de 

roomboter op laag vuur ca. 15 minuten.

2 Kook de pasta volgens de aanwijzingen op 

de verpakking. Verhit de zonnebloemolie in een 

koekenpan en bak er de speckjes ca. 5 minuten in.

3 Giet de pasta af en laat hem kort uitlekken. 

Doe de penne, de speckjes, de asperges en de 

kookroom in een pan en verhit ze rustig op laag 

vuur. Meng het geheel goed, voeg de eidooiers toe 

en meng weer goed door. Neem van het vuur en 

laat ca. 2 minuten staan.

4 Mix voor de salade de rucola, de kaas en de 

olijfolie. Breng op smaak met zout en peper. Ser

veer de pasta en de salade samen.

Per portie: ca. 790 kcal  

30 g eiwit | 48 g vet | 55 g koolhydraten

Aspergetartelette met gruyère  
en platte peterselie 
HH

Bereidingstijd: ca. 1 uur + ca. 7 uur wachttijd

Ingrediënten voor 4 personen
250 g + extra bloem

zout en peper

125 g roomboter koud

4 eieren

2 el ijskoud water

6 witte asperges

6 groene asperges

150 ml kookroom

3 takjes platte peterselie gehakt

60 g vegetarisch gruyère geraspt

vershoudfolie

bakpapier

bakbonen om blind te bakken

bakvorm (ca. 35x11 cm)

1 Doe 250 g bloem en ½ el zout in een grote 

mengkom. Snijd de boter in kleine blokjes van 

ongeveer ½ cm. Wrijf met je vingertoppen de boter 

door de bloem tot een kruimelig geheel. Voeg 1 ei 

en 2 el ijskoud water toe. Kneed het geheel in ca. 

5 minuten tot een mooi samenhangend deeg. Dek 

het deeg af met vershoudfolie en leg ca. 6 uur in 

de koelkast.

2 Verwarm de oven voor (elektrisch: 200°C / 

hetelucht: 180°C). Bestuif het aanrecht met bloem 

en rol het deeg uit in de vorm van de bakvorm. Leg 

het deeg in de vorm en prik met een vork gaatjes 

in de bodem van het deeg. Bekleed het deeg met 

bakpapier en vul de vorm met bakbonen. Bak het 

deeg ca. 35 minuten blind in de oven.

3 Schil de witte asperges en verwijder de kontjes. 

Verwijder ook de kontjes van de groene asperges 

en blancheer alle asperges ca. 6 minuten in kokend 

 water met wat zout. Spoel de asperges goed met 

koud water en dep ze droog met wat keukenpapier. 

Neem de deegbodem uit de oven en verwijder de 

bakbonen en het bakpapier. Verdeel de groene en 

witte asperges om en om over het deeg.

4 Meng de overige eieren, de kookroom en de 

peterselie door elkaar en breng goed op smaak 

met zout en peper. Giet het mengsel over de 

 asperges. Bestrooi het geheel met de kaas en bak 

de tartelette ca. 20 minuten gaar en goudbruin in 

de oven.

Per portie: ca. 678 kcal 

24 g eiwit | 42 g vet | 50 g koolhydraten

Aspergesalade met 
 frambozendressing en krieltjes
H

Bereidingstijd: ca. 35 min.

Ingrediënten voor 4 personen
600 g krieltjes

zout

50 g pijnboompitten

150 g frambozen

200 ml olijfolie

350 g witte asperges

200 g botersla

1 lente-ui in ringen

1 Kook de krieltjes in ca. 20 minuten beetgaar in 

ruim water met wat zout. Giet de krieltjes af en laat 

afkoelen. 

2 Rooster de pijnboompitten in een koekenpan 

ca. 5 minuten op laag vuur goudbruin.

3 Doe de frambozen in een kommetje samen 

met de olijfolie en ½ el zout. Plet met een vork de 

frambozen fijn en meng het door elkaar.

4 Schil de asperges. Snijd vervolgens met de 

dunschiller mooie dunne plakken van de asperge: 

begin bij de onderkant en eindig bij de kop. 

5 Was de botersla en droog hem met een sla

centrifuge. Meng de sla samen met de asperge

linten, de krieltjes en de frambozendressing in een 

kom. Verdeel de salade over borden en garneer 

met de pijnboompitten en de lenteui.

Per portie: ca. 475 kcal 

8 g eiwit | 32 g vet | 36 g koolhydraten

100

fd1904_098101_Vegatariersbond_ok.indd   100 17-01-2020   14:04
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Restaurant de WilmersbergRestaurant LOFF Jells Lunchcafé en Tuinterras

LEKKER VEGA Restaurants worden door Lekker Vega en de 
Vegetariërsbond gratis gepromoot in social media, print als ook 
(voor ‘zilver’ en ‘goud’) in lokale media. Heb je een tip voor een 
restaurant dat we zeker moeten benaderen? Geef het dan door 
aan joukje@vegetariers.nl. 

mailto:joukje@vegetariers.nl
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lekker vega keurmerk restaurants.

Sharing is Caring! 
Heb je lekker vega gegeten? Wil je iets kwijt? Deel ’t dan op 
Facebook of Instagram met deze hashtags #lekkervega #vega 
(of #vegan) en waar je woont zoals #Breda. En vergeet niet het 
restaurant te taggen ;-) Zo help je mee vega(n) te promoten. 
Hartelijk dank! 

50% van aangemelde restaurants heeft ‘goud’ of ‘zilver’

LEKKER VEGA Keurmerk  
voor restaurants volop  
in de belangstelling
Na de lancering van het LEKKER VEGA Keurmerk voor restaurants, een initiatief 
van de Vegetariërsbond, meldden zich tientallen restaurants aan – van lunchroom 
tot sterrenrestaurant en van start-up tot hotel-restaurantketen. Opvallend is dat 
50% van de eetgelegenheden die na aanmelding gescreend zijn, de waardering 
‘goud’ of ‘zilver’ heeft ontvangen. En dat is goed nieuws voor de vega-consument! 

Het is een bewijs dat de trend van vega op de kaart alsmaar blijft toenemen. Wij zien het niet alleen in de Randstad 
gebeuren; ook in de provincie neemt het aanbod naar vegetarische en plantaardige gerechten in de horeca toe. Dat is 
ook te zien op de Lekker Vega website: zo staan er onder meer 10 restaurants in Noord-Brabant op de kaart en 3 in het 
zuiden van Limburg.

VEEL ‘GOUD’ EN ‘ZILVER’ OP DE KAART
Opvallend is dat van de eerste 50 aanmeldingen de helft de waardering ‘zilver’ of ‘goud’ heeft ontvangen – een teken dat 
de restaurants die al van nature meer vegetarische en veganistische opties aanbieden ons initiatief zeer waarderen. Voor 
een zilveren waardering is 75% van de menukaart vegetarisch waarvan 30% veganistisch, en voor een gouden waardering 
is dit 100% waarvan 50% veganistisch. De ‘gouden’ en ‘zilveren’ restaurants liggen redelijk verspreid over Nederland. 

HET VEGA-AANBOD IN HEEL NEDERLAND IN ÉÉN BEELD 
Op lekkervega.nl is het volledige Lekker Vega overzicht van restaurants te vinden. Hier kunnen restaurants gezocht 
worden op LEKKER VEGA Keurmerk-niveau en op provincie, postcode of woonplaats. Ook kunnen restaurants zich hier 
aanmelden, De Vegetariërsbond streeft naar een database met minimaal 500 LEKKER VEGA Restaurants eind 2020.

WWW.LEKKERVEGA.NL/RESTAURANTS

Foto:  U
nsplash

https://lekkervega.nl/
http://www.lekkervega.nl/


44  |  LENTE 2020

Voor mijn eerste interview nodig ik 
vriendin en schrijfster Susan Smit uit in 
Restaurant Spirit, waar Susan geniet van 
een zuivelvrije eiersalade met kerrie en ik 
van een heerlijke paddenstoelenshoarma 
en spinazie met tofu-tahin dressing. 
Bijzonder lekker, concluderen we. Samen 
praten over eten én over haar nieuwe 
roman, lijkt me een ideale combinatie. 

Hoe bewust ga jij om met eten? 
Ik ben altijd best gevoelig geweest als het gaat om eten. Ik 
kan niet tegen cafeïne en suiker, daar ga ik helemaal van 
trillen. En vet eten ligt me al snel zwaar op de maag. Door die 
gevoeligheid eet ik al mijn hele leven licht en intuïtief. Ik trek 
me weinig aan van voorgeschreven hoeveelheden. Vrienden 
zeggen vaak: Suus, je eet te weinig. Maar ik eet precies wat bij 
me past. En als ik eens uit de band spring, eet ik de volgende 
dag gewoon wat minder. 

Toen ik jong was, heb ik best gestruggeld met eten. 
Hoe zit dat bij jou? 
Ik heb nooit een eetprobleem gehad, ook niet toen ik model 
was in Parijs. Ik ben slank gebouwd, maar als ik veel zou eten, 
kom ik ook gewoon aan. Ik heb geleerd om me niet gek te 
laten maken. 

Sinds wanneer ben je vegetariër? 
Vanaf mijn zeventiende. Mijn broer besloot op zijn elfde om 
vegetariër te worden. Hij was een soort voorloper daarin, 
zeker in het dorp waar wij woonden. Hij wilde niks te maken 
hebben met dierenleed. Door hem werd ik daar ook 
bewuster van. Op mijn zeventiende heb ik de knoop 
doorgehakt. Het idee was dat ik op termijn ook geen vis 
meer zou eten maar dat vond ik lastig. Ik ben opgegroeid aan 
de Zuid-Hollandse kust en mijn vader viste zelf, met van die 
lange lieslaarzen aan, de garnalen uit de Noordzee. Die 
pelden we dan met het gezin. 

Maar vlees heb je nooit meer gegeten? 
Na mijn eerste kind wilde ik weer zwanger worden, maar ik 
was zo zwak en bleek. Dus toen ben ik naar een natuurarts 
gegaan en hij raadde me aan om zo nu en dan toch vlees te 
eten, om aan te sterken. Gandhi at tenslotte ook vlees, zei hij. 
Elke week nam ik met tegenzin een paar happen vlees. Na 
een paar jaar, toen mijn tweede kind van de borst afging, ben 
ik er bewust weer mee gestopt. 

En dat kostte je geen moeite?
Nee. Ik dacht: zelfs dieren die een redelijk goed leven hebben 
gehad, komen terecht bij dezelfde slachtbank. Ze ondergaan 
vreselijke stress en doodsangst. Die notie, bovenop het besef 
dat vlees de aarde teveel kost, was een goede motivatie om 
weer helemaal te stoppen. Wat ik merk, is dat mensen die 

Elle van Rijn acteert, schrijft en is 
moeder van 4 kinderen. Voor Lekker 
Vega spreekt ze mensen uit haar 
omgeving over eten en 
voedingskeuzes.

Het verzoek kwam als een verrassing. De redactie van LV-magazine vroeg mij 
aan de slag te gaan als rubriekschrijver. Nou eet ik weliswaar bijna nooit vlees, 

maar ik wil er niet al te rigide in zijn en noem mezelf dan ook een flexitariër. 
Toch kwam de redactie met de juiste argumenten waarom ik juist wel voor 

het magazine zou moeten schrijven. Om de simpele reden dat bewust eten de 
insteek is. En dat het de wereld aan verschil op zou leveren als iedereen dit zou 

doen. En dat is een waarheid als een (levende) koe!
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aan tafel met Elle.

bewust omgaan met dierenleed en milieubelasting, vaak kritiek 
krijgen: “Je eet wel vis, je draagt leren zolen, en je vliegt.” Dat 
vind ik zo de plank misslaan. Stop met wijzen en veroordelen 
en richt je op wat je zelf kan bijdragen en dat doe je per 
definitie anders dan een ander. Iedereen heeft recht op zijn 
eigen blinde vlekken. Ik douch bijvoorbeeld best wel lang, maar 
ik heb weer geen auto. En dat streep je tegen elkaar weg. 

We hoeven geen heiligen te zijn?
Nee, dat gaat niemand lukken. Het probleem is dat als je dat 
wel nastreeft en anderen gaat aanspreken op in jouw ogen 
laakbaar gedrag, het zo in het negatieve getrokken wordt. 
Meer dan in consumentenactivisme geloof ik in het 
veranderen van regeringsbeleid. Daar moet de focus liggen. 
Je kunt zelf een steentje bijdragen aan een betere wereld, 
maar het meest radicale wat je kunt doen, met het grootste 
effect, is stemmen op een groene partij. Het hele systeem 
moet veranderen en dat kan alleen als er draagkracht is. 

Je bent zelf idealistisch, zie je dat terug in de 
hoofdpersoon van je nieuwe boek, Tropenbruid?
Anna is een heel hoekig, tegendraads meisje. In ieder systeem 
waarin ze zit, of dat nou het Amsterdams burgerweeshuis is 
waar ze in 1907 opgroeit, haar huwelijk met een man in 
Nederlands-Indië dat met de handschoen wordt gesloten, of 
dat het de samenleving op Batavia is, overal duwt ze tegen de 
grenzen aan. Een systeem omverwerpen in je eentje kan niet, 
maar toch maakt ze iedere keer persoonlijke keuzes die 
maken dat ze er los van komt te staan.

Anna is te vondeling gelegd, dan val je toch al meteen 
buiten het systeem? 
Als je wordt opgevangen door de stad ben je wortelloos, maar 
je zit weldegelijk in een systeem, alleen niet in een familiesysteem. 
We spiegelen ons aan onze ouders. Dus wanneer je losstaat 
van een familie die een route voor je heeft uitgestippeld, ben 
je lichter, wendbaarder. Daarom denk ik ook dat zij makkelijker 
de keuze maakt om naar de Oost te varen. 

Raar, als je totaal niet weet welke eigenschappen je hebt 
geërfd van je ouders. 
Anna’s eigenzinnige karakter en haar depressieve aanleg 
zullen ergens ook genetisch bepaald zijn, maar daar komt ze 
nooit achter. Om in die tijd zo’n avontuur aan te gaan, daar 
was heel veel kracht voor nodig omdat de regels en 
conventies veel strikter waren. Daarmee wil ik duidelijk 
maken dat we allemaal een keuze hebben, altijd. Een keuze 
tussen eigenheid en conformeren. Conformeer je je aan het 
systeem zoals in Nederlands-Indië, dan ga je op een bepaalde 
manier om met je personeel, kleed je je zoals de regels 
voorschrijven en gedraag je je als een witte vrouw. Anna 
begrijpt op een gegeven moment de spelregels, maar vraagt 
zich af of ze het spel wel mee wil spelen. 

Maar in deze tijd hebben mensen toch veel meer vrijheid 
om zelf te kiezen?
Dat wel, maar er bestaat evengoed een dwingende, 
heersende vorm. Die van consumeren, succes hebben, dure 
huizen, hoge hypotheken, de actualiteit volgen, jong eruit 
blijven zien, etc. Ik vind dat ieder mens zich een beetje mag 
loswrikken van de tijdgeest en denken: vervult mij dit wel, en 
wat wordt me nou eigenlijk opgedrongen? Zelfbeschikking, 
daar gaan mijn romans uiteindelijk altijd over. 

Wapenfeiten Susan Smit: 
geboren Noordwijkse, nu 
Amsterdamse, neerlandica, 
model, presentatrice, 
columniste, schrijfster van twaalf 
non-fictieboeken en vijf romans, 
moeder, echtgenote en vriendin.

Restaurant Spirit
Czaar Peterstraat 2a Amsterdam
www.spiritrestaurants.nl/amsterdam/
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zoete lekkernijen.

201    /   ZO E T E L E K K E R N I J E N

K A N E E L PAV LO VA 
M E T ZO E T E L A B N E H R O O M

Meringues zijn een ideaal toetje na een zware maaltijd, omdat ze een stuk lichter en beter verteerbaar 
zijn dan veel andere desserts (dat maak ik mezelf in elk geval wijs!). Ik gebruik gezoete labneh en room, 

waardoor de klassieke pavlova echt een ander karakter krijgt. De kaneelmeringue is een prachtige 
combinatie met de vijgen, en het Grieks basilicum zorgt voor een verfrissend tintje.

Verwarm de oven voor tot 160 °C. Neem de grootste bakplaat die je hebt, 
bekleed met bakpapier en teken in het midden een cirkel van 24 cm. Draai 
het papier om: als het goed is, kun je de cirkel nog zien die je als leidraad 
kunt gebruiken.

Klop met een elektrische mixer de eiwitten in een grote mengkom tot 
stijve pieken. Voeg langzaam, met 1 eetlepel tegelijk, de suiker toe en 
klop tot alle suiker is opgenomen. Voeg de kaneel, het maïsmeel en 
de rodewijnazijn toe en blijf kloppen tot alles goed gemengd is en de 
meringue glanst en stevig is.

Vul de cirkel op het bakpapier met de meringue en maak met een spatel 
pieken langs de rand.

Zet de bakplaat in de oven. Verlaag de temperatuur direct naar 150 °C en 
bak 1,5 uur, tot de meringue gaar en aan de buitenkant krokant is. Haal uit 
de oven en laat volledig afkoelen.

Maak de topping vlak voordat je de pavlova gaat serveren. Klop de room 
met de vanillepasta met behulp van een elektrische handmixer in een 
grote mengkom tot stijve pieken, maar klop niet te lang door. Schep 
voorzichtig de labneh erdoor.

Verdeel de labnehroom over de meringue en leg de vijgen erop. Bestrooi 
met de pistachenoten, besprenkel met de honing en strooi het basilicum 
en de munt erover. Serveer direct.

Voor de meringue
6 grote eiwitten
300 g fijne kristalsuiker
1 volle tl kaneel
1 el maïsmeel
1 tl rodewijnazijn

Voor de topping
600 ml double cream of volle slagroom
2 tl vanillepasta (o.a. kookwinkel) of 

vanille-extract
100 g labneh
6 dikke vijgen, in kwarten
75 g geschaafde of grofgehakte 

pistachenoten
2-3 el vloeibare honing
handvol Grieks basilicum of gewone 

basilicum
een handvol munt, blaadjes strak 

opgerold en in dunne reepjes 

V O O R 8 TOT 10 P E R S O N E N

Sabrina Ghayour, Bazaar. Vegetarische 
recepten uit het Midden-Oosten, Good 
Cook, Hilversum 2019, 240 p. 
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212    /   ZO E T E L E K K E R N I J E N

KARNEMELKCAKE MET  
RAS EL HANOUT & ROZENGL AZUUR
Ras el hanout is een bekroond specerijenmengsel met een aardse smaak, dus ik snap heel goed als je me voor gek 
verklaart dat ik met dit recept kom. Gelukkig kan ik melden dat deze cake een groot succes was. De rozenglazuur 

vult de kruidige smaak van de cake prachtig aan.

Verwarm de oven voor tot 180 °C. Bekleed een broodvorm van 900 gram 
met bakpapier.

Klop de eieren met de fijne kristalsuiker in een grote mengkom glad. Klop 
dan het vanille-extract, de bloem, de gesmolten boter, het bakpoeder 
en de ras el hanout erdoor en klop tot een glad beslag. Voeg tot slot de 
karnemelk toe en roer er goed door.

Schenk het beslag in de broodvorm en bak 50 tot 55 minuten in de oven, 
tot een satéprikker of mes er schoon uitkomt. Laat afkoelen in de vorm.

Meng voor het glazuur de poedersuiker met het rozenwater in een kleine 
kom glad. Strijk het glazuur over de afgekoelde cake. Bestrooi eventueel 
met de gedroogde rozenblaadjes.

3 eieren
175 g fijne kristalsuiker
1 tl vanille-extract
175 g bloem
150 g boter, gesmolten
1 tl bakpoeder
1 volle el ras el hanout
150 ml karnemelk

Voor de topping
75 g poedersuiker, gezeefd
3 tl rozenwater
een paar gedroogde eetbare 

rozenblaadjes (o.a. natuurwinkel), ter 
garnering, optioneel

V O O R 8 P E R S O N E N
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zoete lekkernijen.
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zoete lekkernijen.

216    /   ZO E T E L E K K E R N I J E N

N O-B A K E  C H E E S E C A K E  M E T 
F R A M B OZ E N  & M A S C A R P O N E 

Ik ben dol op cheesecake, maar ergens tussen al die ingewikkelde versies ben ik mijn zin om ze te maken 
kwijtgeraakt. Dit recept is echter anders: de cheesecake hoeft niet de oven in en doordat er geen gelatine in zit, 
stijft hij niet zo op als een gewone cheesecake, dus is zijn textuur zachter en romiger. Ook als je net als ik niet 
’s werelds meest getalenteerde patissier bent, wordt het alsnog een spektakelstuk. Deze cheesecake kun je het 

beste een dag van tevoren maken en in de koelkast bewaren.

Bekleed een springvorm van Ø 23 cm met bakpapier.

Voeg de koekjes toe aan een diepvrieszakje en sla met een deegroller tot 
fijne kruimels, of maal in een foodprocessor. Voeg de koekkruimels toe aan 
een grote mengkom, voeg de gesmolten boter toe en meng goed. Schep dit 
kruimelmengsel in de springvorm en strijk glad met een spatel. Zet 1 uur in 
de koelkast.

Klop de roomkaas met de mascarpone en de poedersuiker kort in een 
grote mengkom door elkaar, voeg de frambozen toe en blijf kloppen tot 
alles goed is gemengd; het beslag wordt iets dikker als de frambozen er net 
door zijn gemengd, en hun vocht maakt het beslag niet te vloeibaar. Zet 
1 uur in de koelkast.

Haal de springvorm en het roomkaasmengsel uit de koelkast. Schep 
het roomkaasmengsel voorzichtig in de springvorm en strijk met een 
spatel glad. Zorg dat de granaatappelpitjes droog zijn en verdeel over de 
cheesecake zodat het roomkaasmengsel bedekt is. Zet 8 uur of een hele 
nacht in de koelkast.

Plaats de springvorm op een omgekeerde kleine kom, maak de vorm los en 
til de rand van de bodem. Haal voorzichtig het bakpapier los en schuif de 
cheesecake op een groot bord. (Als de cheesecake nog niet zo stevig is dat 
je hem netjes uit de vorm krijgt, zet hem dan 20 minuten in de diepvries.) 
Serveer direct.

250 g digestive koekjes
100 g boter, gesmolten
600 g volle roomkaas
250 g mascarpone
350 g poedersuiker, gezeefd
400 g frambozen
250 g granaatappelpitjes

V O O R 8 TOT 10 P E R S O N E N
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219    /   ZO E T E L E K K E R N I J E N

K R U I D I G E  C H O C O L A D E-
KO F F I E M O U S S E 

M E T Z WA R T E P E P E R

Er gaan maar weinig dingen boven een goede chocolademousse. Ik voeg graag koffie toe aan chocolade; het 
is een heerlijke smaakcombinatie en de specerijen tillen deze mousse echt naar een hoger niveau. Serveer 
met dunne, knapperige wafeltjes of koffiekoekjes. Je kunt dit dessert een of twee dagen van tevoren maken, 

ideaal voor als je gasten krijgt.

Smelt 100 gram chocolade in een kleine pan op laag vuur. Haal de pan van 
het vuur en roer de boter er voorzichtig door, tot het chocolademengsel 
volledig gesmolten en glad is. Laat afkoelen.

Meng de oploskoffie met de kaneel en het fijngestampte kardemomzaad 
met het kokende water in een kleine kom en roer tot de koffie is opgelost. 
Laat afkoelen.

Klop de eidooiers en de helft van de fijne kristalsuiker met een mixer in 
een grote kom licht en romig. Voeg het afgekoelde chocolademengsel, het 
afgekoelde koffiemengsel, de vanillepasta en flink wat zwarte peper toe. 
Klop in een andere, brandschone mengkom de eiwitten tot stijve pieken. 
Zet apart.

Klop in een andere kom de room met de rest van de fijne kristalsuiker tot 
stijve pieken. Klop niet te lang, want dan wordt de room te dik. (Om te 
lang geklopte room te redden, voeg je wat slagroom toe en schep deze er 
voorzichtig door.)

Spatel de eiwitten voorzichtig met een volle lepel tegelijk door het 
chocolademengsel; niet roeren, dan blijft de mousse luchtig. Spatel 
vervolgens op dezelfde manier de opgeklopte room erdoor.

Verdeel de mousse over 4 glazen of kopjes of 6 espressokopjes en zet 
minimaal 3 uur in de koelkast. Hak de rest van de chocolade vlak voor het 
serveren in stukjes en garneer hiermee de mousse.

150 g pure chocolade (70% vaste 
cacaobestanddelen), in stukjes

30 g boter
2 volle tl oploskoffie of -espresso van 

goede kwaliteit
1 afgestreken tl kaneel
zaadjes van 2 dikke kardemompeulen, 

fijngestampt in een vijzel
2 el kokend water
3 eieren, gesplitst
50 g fijne kristalsuiker
1 volle tl vanillepasta (o.a. kookwinkel) of 

vanille-extract
versgemalen zwarte peper
125 ml double cream of volle slagroom

V O O R 4 TOT 6 S T U K S
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TEKST: ANNELIES HESS-BOSCH

Nederlanders consumeren steeds meer 
eieren. Aten we in 2007 gemiddeld nog 182 
eieren per persoon per jaar, elf jaar later is dat 
aantal gestegen tot 202. We hebben het dan 
over tafeleieren én eieren die verwerkt zijn in 
gerechten en producten. Vooral die laatste 
categorie zorgt voor de toename, net als het 
ei dat geconsumeerd wordt via foodservice. 
Nederlanders kopen ook steeds meer witte 
eieren, wat gezien wordt als een duurzamere 
keuze. Toch eten we met z´n allen nog steeds 
minder eieren dan de gemiddelde Europeaan 
(211), laat staan de Spanjaard (280). 

Maar het ene ei is 
het andere niet. 
De afgelopen jaren hebben diverse producenten zich sterk 
gemaakt voor een concept-ei dat optimaal scoort als het 
aankomt op dierenwelzijn en duurzaamheid. Het totaalplaatje 
dus. Zo´n ei is het Rondeel-ei. Rondeel ontstond in 2004 als 
een reactie op de uitbraak van vogelgriep in 2003. In 
samenwerking met Wageningen University & Research en de 
dierenbescherming werd er gewerkt aan een radicaal heront-
werp van een kippenstalsysteem met als uitgangspunt de 
natuurlijke behoeften van de legkip. Transparantie stond 
voorop. In 2010 lagen de eerste bruinkleurige Rondeel-
doosjes bij AH in de schappen. Tien jaar later heeft Rondeel 6 
vestigingen, waarvan 1 in het buitenland, en het produceert 
zo´n 30 miljoen eieren per jaar. 

In Rondeels kielzog volgde Kipster in 2017, dat ook 
Wageningen in de arm nam. Vanuit het vraagstuk welke rol 
dieren in ons voedselsysteem hebben (zie verderop), werd 
een concept-ei ontwikkeld waarbij optimaal dierenwelzijn, 
klimaatneutraliteit, transparantie en volksgezondheid hoog in 
het vaandel staan. De hagelwitte eieren, verpakt in frisblauwe 
doosjes en te koop bij Lidl, zijn een hit. Om aan de groeiende 
vraag tegemoet te komen, opende Kipster begin dit jaar naast 
de klimaatpositieve stal in Oirlo, een tweede én derde stal in 
het Gelderse Beuningen. En Kipster gaat internationaal. Het 
volume? Twintig miljoen eieren per jaar.

KEURMERK & CO
Zowel Kipster als Rondeel scoort goed qua dierenwelzijn: 
allebei 3 sterren bij het Beter Leven keurmerk van de 
Dierenbescherming (net als het biologische ei overigens). 
Daglicht, voldoende ruimte met uitloop en meer uitdaging 
om verveling en pikgedrag te voorkomen. 

Kortom: een leefomgeving die beter aansluit bij wat een 
bosvogel, wat de kip toch eigenlijk is, wil. Bij de inrichting van 
de stallen is rekening gehouden met milieu-eisen en 
duurzaamheid en de doosjes – gemaakt van aardappelzetmeel 
– zijn volledig biologisch afbreekbaar. Beide merken zijn ´On 
the Way to PlanetProof´ (keurmerk voor duurzame 
producten), oordeelde Milieu Centraal dan ook. Kipster heeft 
zelfs, samen met het Fair Climate Fund, een geheel 
klimaatneutraal ei weten te creëren.

VOEDINGSKEUZES
En nu is er OERei, sinds kort landelijk verkrijgbaar bij Jumbo, 
AH en Deen. Ook hier : veel ruimte, daglicht en uitdaging voor 
de leghennen. Het Beter Leven keurmerk ontbreekt 
vooralsnog, maar het label ´On the Way to PlanetProof´ is 
wel al in the pocket. Witte eieren, kartonnen doosje – goed 
verhaal. Waar zit het verschil? Kee Huidekoper (brandmanager 
van OERei) weet het antwoord: “In de voeding. De kip is van 
nature een omnivoor, maar krijgt steeds meer een volledig 
plantaardig dieet voorgeschoteld. Terwijl dat niet beantwoordt 
aan haar natuurlijke behoefte: een kip pikt nu eenmaal ook 
graag een insectje weg naast het spreekwoordelijke graantje. 
Sterker nog: het beïnvloedt het gedrag van de dieren. Kippen 
die scharrelen naar insecten vertonen minder stress en hun 
verendek ziet er beter uit. Vandaar dat we bewust gekozen 
hebben om het overwegend plantaardig dieet aan te vullen 
met levende insecten.” OERei krijgt de insecten geleverd via 
moederbedrijf Protix, waar ze duurzaam worden gekweekt; 
de beestjes verwerken er reststromen van fruit en groenten. 
Huidekoper: “Zo slaan we twee vliegen in een klap: we dragen 
ons steentje bij aan het oplossen van voedselverspilling en we 
maken een duurzame keuze wat betreft eiwitten. Zoals 
bekend, kleven er nogal wat bezwaren aan de verbouw en 
import van soja, dat bovendien niet behoort tot het natuurlijke 
dieet van de kip. Vandaar dat onze kippen een GMO-vrij 
basisvoer krijgen dat bestaat uit granen, zaden en levende 
insecten, kortom: alle voor de kip benodigde vitamines en 
mineralen. De kip voelt zich er kiplekker bij en het resultaat is 
een smakelijk ei. Het verduurzamen van voedingsstromen is 
waar we naartoe willen, een circulair systeem.” 

Kipster gaat hierin nog een stap verder.  Voorman Ruud 
Zanders: “Wij voeren principieel niets aan de kip dat ook 
direct geschikt is voor humane consumptie. Wil je efficiënt 
omgaan met de beschikbare bronnen van de planeet, dan valt 
het niet uit te leggen dat je vruchtbaar land gebruikt voor de 
verbouw van veevoer. Vroeger werden dieren gehouden om 
restjes te verwerken en dat is ook ons uitgangspunt. Wat 
overblijft van de menselijke consumptie kan naar de 
(productie)dieren, waarbij we uiteraard rekening houden met 
de behoeften van het dier.” 

de smaakmaker.



De Kipster-leghen krijgt restjes beschuit, knäckebröd en 
eierschaal voorgeschoteld (reststromen van de bakkerijen) en 
bijproducten van het land zoals haverdoppen. Ook bij Rondeel 
is voeding een belangrijk punt. General manager Peter 
Koelewijn: “Bij ons is voeding, naast de herkomst van de 
ingrediënten, een kippenwelzijnsvraagstuk: kwaliteit staat 
voorop. Onze voeding is puur plantaardig, bevat geen 
synthetische kleurstoffen of GMO-grondstoffen en bestaat 
voor de helft uit granen die niet meer geschikt zijn voor 
humane consumptie, zoals afgekeurde mais of overschotten. 
Vanuit de mengvoeder-industrie gebruiken wij diverse 
reststromen, zoals van bakkerijen. Rondeel gebruikt wel EU-
soja, maar gezien de bezwaren gaan we dit bestanddeel 
afbouwen.” Zo zijn er tussen de pluimveehouderijen accent-
verschillen qua voeding, wat maakt dat er voor de consument 
iets te kiezen valt. 

WIT VERSUS BRUIN
Kipster en OERei verkopen eieren van de witte kip die minder 
voer nodig heeft dan veel andere rassen. Zanders: “Bij vergelijk-
bare omstandigheden heeft een wit ei 5% minder carbon-
footprint dan een bruin ei, vandaar onze keuze voor witte 
kippen.” Koelewijn maakt een andere afweging: “Rondeel 
bekijkt het vanuit de totale milieubelasting van het systeem. 
Wij hebben diverse rassen getest en zien dat een gezond en 
wat robuuster kippenras als Lohman Brown Lite zich 
uitstekend thuis voelt in ons stalconcept en een goede 
legprestatie laat zien. Dat laten wij zwaarder wegen dan het 
imago van de kleur.”

EENDAGSHAANTJES
En dan nog een ethisch punt, waar veel pluimveehouders mee 
worstelen. Jaarlijks worden ruim 40 miljoen haantjes vernietigd 
als ´bijproduct´ van de pluimveehouderij. Ze zijn van geen nut 
in de ei-industrie en minder geschikt voor de vleesproductie. 
Kipster kiest ervoor de haantjes niet te vergassen maar ze af 
te mesten, waarna ze geslacht worden en verwerkt tot 
kipburgers. Verwaarden heet dat. Zanders staat voor zijn 
keuze: “Wanneer een haantje gevoed wordt met reststromen, 
is de uitstoot vergelijkbaar met een biologische vleeskip. En ze 
gaan tenminste niet als restafval de vuilnisbelt op, zoals in 
Europa op grote schaal gebeurt. De haantjes worden 
bovendien gehouden volgens de 3 sterren van het Beter 
Leven keurmerk.” 

Rondeel vernietigt zijn haantjes evenmin: ze worden gebruikt 
als diervoeder in Nederlandse dierentuinen. Koelewijn: 
“Milieutechnisch een goede oplossing, omdat er dan geen 
ander voer geproduceerd hoeft te worden voor de 
dierentuinen. Daarnaast is het grootbrengen van haantjes 
voor ons geen optie. Veelal gebeurt dit bij houderijsystemen 
met mindere condities dan waarin onze hennen worden 
gehuisvest en het is vaak uiterst milieuon-vriendelijk en 
inefficiënt.” Ook bij OERei zijn de eendagshaantjes een issue. 
Vooralsnog kiest men ervoor om de haantjes niet in leven te 
houden. Al met al een lastig dilemma.

VOORAF SEKSEN VAN HET EI
Gelukkig biedt een nieuwe techniek uitkomst. HatchTech, een 
innovatief bedrijf uit Veenendaal, ontwikkelde een methode 
waarmee geslachtsbepaling van het broedei mogelijk is. Na 9 
dagen broeden, haalt een fijne laserstraal een minuscuul 
druppeltje vloeistof uit het broedei zonder dat te beschadigen. 
Dit druppeltje wordt getest met een markeervloeistof waaruit 
het geslacht kan worden afgeleid. Als blijkt dat het om een 
haantje in de dop gaat is, kan het broedproces worden 
afgebroken.

Respeggt, een Duits-Nederlands bedrijf, brengt deze 
innovatieve methodiek nu al in de praktijk: zij produceren een 
ei zonder eendagshaantjes, binnenkort te koop bij Jumbo 
onder de naam respeggt-ei. De Dierenbescherming ziet het 
als een unieke stap richting een beter dierenwelzijn. Ook 
zorgt het voor minder CO2-uitstoot. Alle drie de pluimvee-
houders tonen interesse in de ´vruchtwaterpunctie´. Rondeel 
neemt deel aan het In Ovo-initiatief (een vergelijk-bare 
geslachtsbepalende methode die momenteel wordt 
ontwikkeld door het Leidse biotechbedrijf In Ovo). OERei 
betitelt de vondst als een uitkomst en ook Kipster volgt de 
ontwikkeling met belangstelling. 

Voor wie de fipronil-crisis nog vers in het geheugen ligt – 3,5 
miljoen kippen werden destijds geruimd – zal deze vondst als 
muziek in de oren klinken. 

Met dank aan: Kee Huidekoper (brandmanager van OERei), 
Peter Koelewijn (general manager van Rondeel BV), Ruud Zanders 
(medeoprichter en mede-eigenaar van Kipster )en pluiveeweb.nl

TEKST: ANNELIES HESS-BOSCHde smaakmaker.
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eerste hulp bij etiketten.

EICODE
Eerst iets over de nummers. Op een ei moet altijd een 
stempel staan. Op de foto is dat 3-NL-42032. Het eerste 
getal (nummer 3) betreft het houderijsysteem, dan volgt 
de herkomst: de afkorting staat voor het land waar het ei 
vandaan komt (in dit geval Nederland) en de laatste reeks 
getallen (42032) verwijst naar het bedrijf waar het ei vandaan 
komt. Dit maakt traceren mogelijk, mocht er later met de 
eieren iets mis blijken, zoals bij de fipronil-crisis. Hoe lager het 
eerste getal, hoe beter de kip het heeft:

0 = biologisch ei 
1 = vrije-uitloopei 
2 = scharrelei 
3 = koloniehuisvesting. 

Koloniehuisvesting is een vorm van kooi-eieren. Deze zijn 
meestal niet in doosjes in de supermarkt verkrijgbaar, maar 
gaan naar de verwerkende industrie. Ook kom je ze soms in 
andere winkels of op de markt tegen, of ze zijn bestemd voor 
de export.

HOOGSTE DIERWELZIJNSEISEN
Volgens het wettelijke systeem voldoen biologische eieren 
aan de hoogste dierwelzijnseisen. Naast dit wettelijk 
systeem bestaat er het Beter Leven keurmerk van de 
Dierenbescherming. De certificering (1, 2 of 3 sterren) 
vindt plaats op basis van andere criteria dan bij het 
wettelijk systeem het geval is. Je zou verwachten dat alleen 
biologische eieren (met een 0 gestempeld) 3 sterren van de 
Dierenbescherming krijgen. 

MAAR ZO SIMPEL IS HET NIET.  
Er zijn eieren in omloop die van de Dierenbescherming 3 
sterren krijgen (hoogste welzijnsniveau), zoals de Rondeel- 
en Kipstereieren, terwijl op het ei een 2 gestempeld staat 
(categorie scharrelei dus, waar helemaal niet zulke hoge eisen 
aan gesteld worden). 

HOE ZIT DAT? 
Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal weet het antwoord: 
de leefomstandigheden van deze kippen voldoen weliswaar 
aan veel eisen die ook gelden voor biologische kippen, maar 
omdat ze minder dan 4 m2 uitloop per kip ter beschikking 
hebben, komen ze niet eens in aanmerking voor de benaming 
vrije-uitloopkip. Daar staat tegenover dat de ruimte die 
de kippen hebben, beter is aangepast aan hun natuurlijke 
behoeften. Vandaar dat Rondeel- en Kipstereieren (volgens de 
Dierenbescherming) tot de diervriendelijkste eieren behoren 
die je kunt kopen, net als eieren met het Gijs-keurmerk: het 
enige 3-sterrenei met code 1.

Naast het Beter Leven keurmerk met 3 sterren van de Dieren-
bescherming staat ook het duurzaamheidskeurmerk On the 
way to PlanetProof (voorheen Milieukeur) op de verpakking 
van Rondeel en Kipster. Goed voor dier én milieu dus!

www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/eicode.aspx 
www.milieucentraal.nl/milieubewust-eten/vlees-vis-of-vega/
eieren/ 
www.beterleven.dierenbescherming.nl/fileupload/
Criteria/20190215_factsheet_BLk_leghennen_DEF.pdf 

Zie voor meer uitleg ook voedingscentrum.nl/nl/thema/
kopen-koken-bewaren/eten-kopen/Boodschappenhulp-
dierenwelzijn.aspx. 

EICODE

TEKST: SYTSKE DE WAART

Leghennen kun je op vele manieren huisvesten. De Dierenbescherming onderscheidt bij haar Beter 
Leven keurmerk drie gradaties in leefomstandigheden die qua dierenwelzijn boven het wettelijke 
minimum (vroeger legbatterij, nu koloniehuisvesting) uitkomen. Maar aangezien het uiterlijk van een 
ei geen duidelijkheid verschaft over de herkomst ervan én het keurmerk vrijwillig is, is er ook nog de 
wettelijke verplichting om een nummer op een ei te stempelen. Zodat je zelf kunt controleren of de kip 
een goed leven heeft gehad. Appeltje-eitje, zou je zeggen: check de code. Maar daarmee is niet alles 
gezegd. Ook de naam op de verpakking is belangrijk én de eventuele keurmerken die op een eierdoos 

staan. Hoe dat zit, leggen we in dit artikel uit. 

https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/eicode.aspx
https://www.milieucentraal.nl/milieubewust-eten/vlees-vis-of-vega/eieren/
https://www.milieucentraal.nl/milieubewust-eten/vlees-vis-of-vega/eieren/
https://beterleven.dierenbescherming.nl/fileupload/Criteria/20190215_factsheet_BLk_leghennen_DEF.pdf
https://beterleven.dierenbescherming.nl/fileupload/Criteria/20190215_factsheet_BLk_leghennen_DEF.pdf
https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/kopen-koken-bewaren/eten-kopen/Boodschappenhulp-dierenwelzijn.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/kopen-koken-bewaren/eten-kopen/Boodschappenhulp-dierenwelzijn.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/kopen-koken-bewaren/eten-kopen/Boodschappenhulp-dierenwelzijn.aspx
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EIEREN IN EEN VEGETARISCH 
VOEDINGSPATROON
Er is, voedingskundig gezien, geen enkele reden om vlees te eten. Ik heb het dan ook liever 
niet over ‘vleesvervangers’, maar over een ‘goede vegetarische keuze’, een ‘vegetarisch 
eiwitrijk product’ of een ‘vegetarisch alternatief’. Het aanbod van vegetarische alternatieven 
is groot en wordt met de dag groter. Variatie is hierbij belangrijk, want elk alternatief heeft 
zijn plus- en soms ook minpunten. Het één bevat vitamine B12, het ander weer ijzer. 
Het gaat dan ook om het totaalplaatje.

Waar moet een vegetarisch alternatief aan 
voldoen wil het voedingskundig volwaardig zijn aan 
vlees? Het Voedingscentrum heeft hier richtlijnen 
voor opgesteld: goede vegetarische alternatieven 
bevatten voldoende ijzer, vitamine B1 en/of 
vitamine B12. Anders dan je zou verwachten, is het 
eiwitgehalte niet van doorslaggevend belang. 
Zolang het product maar voldoet aan het criterium 
dat meer dan 20% van de calorieën geleverd 
wordt door eiwit. En daar voldoen alle vegetarische 
alternatieven ruimschoots aan. Verder krijgt 
iedereen met een gevarieerde, westerse voeding, 
ruim voldoende (eigenlijk zelfs teveel) eiwit 
binnen. Om eiwit hoef je je dus niet druk te maken. 

Overigens zijn die substitutiecriteria voor 
vegetarische alternatieven meer een academisch 
gegeven. Als je zorgt voor voldoende afwisseling, 
krijg je voldoende van alle benodigde 
voedingsstoffen binnen.

EIEREN ALS VEGETARISCH ALTERNATIEF
Eieren vormen een prima vegetarisch alternatief: 
ze bevatten 12% eiwit en ruim voldoende ijzer, 
vitamine B1 en vitamine B12. Eieren bevatten zelfs 
2x zoveel ijzer en vitamine B12 als vlees. 

INTERESSANTE 
WEETJES OVER 

EIEREN:
1. Vanwege het hoge eiwit-, ijzer- en vitamine B12-gehalte zijn 

eieren een goede vegetarische keuze.
2. Met twee eieren kom je aan 100 gram eiwitrijk product, 

de aanbevolen hoeveelheid voor de warme maaltijd.
3. Omdat vegetariërs over het algemeen minder verzadigd 

vet binnenkrijgen, kunnen ze meer eieren per week 
eten dan vleeseters: 3-4 stuks per week. 

4. Je kunt ziek worden van rauwe eieren, omdat sommige 
besmet zijn met salmonella. Een ei is veilig voor consumptie als 

het eiwit en eigeel gestold zijn. Het Voedingscentrum
 raadt aan een ei minimaal 3-4 minuten te koken. 

5. De hoeveelheid verzadigd vet in je voeding heeft een 
groter effect op het bloedcholesterolgehalte dan het 

cholesterol in voedingsmiddelen. Eieren bevatten minder 
verzadigd vet dan vet vlees, maar wel meer dan mager vlees. 
6. Legbatterijen zijn al een tijd verboden in Europa. 

De eieren van de opvolger, het koloniesysteem, worden in de 
supermarkt niet vers verkocht (je kunt ze wel verwerkt in 

producten aantreffen). Supermarkten hanteren vanuit 
dierenwelzijnsoogpunt scharreleieren als de

 ondergrens binnen hun verkoopbeleid. 
7. Houd je niet van eieren, ben je er allergisch voor 

of ben je veganist? Er zijn talloze ei-vervangers beschikbaar, 
zoals bakpoeder met azijn of kikkererwtenmeel. Zie hiervoor 

het kader over ei-vervangers. 
8. Het is beter om geen kwarteleieren te kopen: er bestaat 
namelijk (nog) geen wetgeving die kwartels beschermt, zoals bij 

kippen wel het geval is. De kwarteleieren die in Nederland 
verkocht worden komen uit het buitenland en Wakker Dier en 
Compassion in World Farming hebben hun bedenkingen bij de 

(oncontroleerbare) claims over dierenwelzijn. 
9. Kijk op de Keurmerkenwijzer van 

Milieu Centraal voor het diervriendelijkste ei. 
10. Het Voedingscentrum biedt goede

 voedingsinformatie over eieren. 
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ei & eivervangers.TEKST: SYTSKE DE WAART

Eieren kan je puur eten – gepocheerd, gekookt, 
gebakken als roerei of omelet – of verwerkt in hartige 
of zoete gerechten. Maar je kunt eieren ook scheiden 
in dooiers en witten waarbij hun afzonderlijke 
eigenschappen extra benut worden. Veelgebruikte 
toepassingen van eieren in de keuken zijn:

• Als rijsmiddel: eieren (en dan met name eiwitten) 
kunnen een gerecht luchtig maken omdat ze bij het 
kloppen lucht opnemen en vasthouden. Vandaar dat in 
deeg of beslag (zoals bij cake of pannenkoeken) vaak 
eieren worden gebruikt. 

• Als bindmiddel (emulgator): eidooiers worden 
bijvoorbeeld in mayonaise gebruikt als emulgator, maar 
geven ook binding aan een saus.

• Eieren zorgen voor structuur in baksels en warme 
gerechten (zoals een quiche), doordat eieren zowel 
vocht als lucht vasthouden. 

• Als glans- en kleurmiddel: vooral deeg wordt vaak 
bestreken met wat losgeklopt ei(geel). Dat zorgt voor 
glans én een goudkleurig, krokant korstje. Eieren 
kunnen een product mooi geel kleuren, zoals custard.

• Als smaakmaker: eieren en vooral eidooiers geven 
gerechten een zachte en vollere smaak, romig zelfs 
zoals bij een sabayon, en ze zorgen voor smeuïgheid.

• Als decoratie: (gekookte) eieren worden vaak gebruikt 
als garnering en de eierschaal wordt wel gebruikt voor 
het presenteren van gerechtjes.

MAAR WAT ALS JE 
GEEN EIEREN WILT OF 
KUNT ETEN?
Internet wemelt van de tips over welke ingrediënten je het 
beste kunt gebruiken ter vervanging van (een specifieke 
eigenschap van) eieren. Je kunt zelf aan de slag, maar er zijn 
ook kant-en-klare eivervangers op de markt, voorzien van 
de meest creatieve benamingen: V-eggie, VegEgg en MyEy 
bijvoorbeeld. Of ze allemaal naar behoren werken, is 
natuurlijk een kwestie van uitproberen: elke toepassing en 
elk gerecht kent zijn eigen uitdagingen.

KANT-EN-KLARE EIVERVANGERS
Even rondzoeken levert 9 merken aan eivervangers op. Een 
aantal is wellicht in natuurvoedingswinkels te koop 
(EKOplaza), sommige moet je via internet bestellen. Op 
onze website vegetariers.nl vind je per merkartikel een 
overzicht met de ingrediënten, het eiwitgehalte voor zover 
bekend, de benodigde hoeveelheid om een ei te vervangen 
en de prijs. 

SAMENSTELLING EN VOEDINGSWAARDE
Het basisbestanddeel van kant-en-klare eivervangers blijkt 
zetmeel te zijn: aardappelzetmeel, cassavezetmeel, 
maiszetmeel, tapiocabloem, lupinemeel, rijstmeel, 
kikkererwtenmeel, amarantmeel of sojameel. Sommige 
producten bevatten ook eiwitten: erwteneiwit, 
aardappeleiwit of tarwegluten. 

De meeste producenten voegen ook nog wat additieven 
toe om de technische eigenschappen van het product te 
verbeteren: geleermiddelen, bindmiddelen en rijsmiddelen. 
En soms nog wat kleurstoffen (kurkuma of geelwortel) en 
smaakstoffen (zout, zwartzout, witte peper, gistvlokken). Een 
voor mij nieuw ingrediënt dat ik een aantal keer in relatie 
tot ei-vervangers tegenkwam, was zwartzout: ook wel kala 
namak genoemd. Dit is vooral gewoon zout 
(natriumchloride), waar zwavelhoudende kruiden of 
specerijen aan zijn toegevoegd die met hun karakteristieke 
zwavelgeur aan hardgekookte eieren doen denken. 
Bruikbaar voor eivervangers dus!

Is de kant-en-klare eivervanger ook vanuit voedingskundig 
oogpunt een goede vervanging van ei? Eieren scoren goed 
op eiwit (12%), vitamine B12 (1 ei bevat de helft van wat je 
dagelijks nodig hebt), vitamine D en mineralen als fosfor en 
seleen. Ze zijn daarnaast een bron van vitamine A, vitamine 
B2 en foliumzuur en van mineralen zoals ijzer en 
zink. Allemaal zaken die de ei-vervangers niet leveren. Het 
eiwitgehalte is van een aantal vervangers weliswaar hoger 
(van 20-43 gram/100 gram), maar omdat de 
voorgeschreven dosis maar max 10 gram is per te 
vervangen ei, zet dat uiteindelijk geen zoden aan de dijk. 

Op een aantal aspecten scoren de ei-lookalikes wel beter 
dan de real thing: ze bevatten geen cholesterol, en ook met 
het verzadigd vet valt het reuze mee. Ook is de kans 
verwaarloosbaar dat je van deze producten een 
salmonellabesmetting oploopt als je ze rauw consumeert. 
En natuurlijk zijn dierwelzijnsproblemen hier geen issue, in 
tegenstelling tot de (gangbare) leghennensector. 

Eieren hebben volgens Milieu Centraal in vergelijking met 
vlees een lage klimaatbelasting, vergelijkbaar met die van 
tofu en net iets hoger dan die van noten. Hoe goed of hoe 
slecht de eivervangers het op dat punt doen, weet ik niet. 



ei & eivervangers. TEKST: SYTSKE DE WAART

ZELFGEMAAKTE 
FAUX EGGS.
Als je een ei wilt vervangen, hoef je niet per se een kant-en-
klare eivervanger te kopen. Je kunt zelf ook aan de slag met 
de ingrediënten uit je keukenkastje. Bij Proveg en de Hippe 
Vegetariër (maar er zijn meer sites) staan tips voor een aantal 
doe-het-zelf fake-eieren. 

AQUAFABA
Dit is het kookvocht van kikkererwten (is niet los verkrijgbaar, 
maar krijg je door zelf kikkererwten te koken of het vocht uit 
een blikje te gebruiken). Omdat aquafaba zowel eiwitten als 
zetmeel bevat, is het een geschikte vervanger voor kippenei-
eiwit. Zo kun je er meringues, marshmallows of roomijs mee 
maken. Om een heel ei te vervangen, gebruik je drie eetlepels 
van het vocht. 

LIJNZAAD OF CHIAZAAD MET WATER
Meng 1 eetlepel gebroken lijnzaad of chiazaad met 3 eetlepels 
heet water en laat dit ca. 10 minuten staan tot het een dik 
papje wordt. Mix het mengsel in de blender.

TAPIOCAMEEL EN MAÏZENA
Kant-en-klare eivervangers hebben als basis zetmeel. Dat kun 
je natuurlijk zelf ook gebruiken! Tapioca(zet)meel en maïs(zet)
meel worden gebruikt voor het indikken van saus en pudding. 
Meng één eetlepel tapiocameel of maïzena met drie eetlepels 
water ter vervanging van één ei in bijvoorbeeld groentetaart. 

FRUIT (bananen/appelmoes)
Fruit, zoals (rijpe) banaan en appelmoes, kan je als eivervanger 
gebruiken in bijvoorbeeld cake of pannenkoekjes. Het geeft 
een zoete smaak en een redelijk stevige structuur. Vervang 1 
ei door een halve geprakte banaan of 3 eetlepels appelmoes.

BAKPOEDER MET AZIJN 
Bakpoeder met azijn kan je als eivervanger gebruiken bij het 
maken van een cake. Vervang 1 ei door 1 eetlepel azijn en 1 
eetlepel bakpoeder. Meng dit zeer goed elkaar door voordat 
je het toevoegt aan het cakebeslag.

TOFU 
Tofu wordt gemaakt van (gemalen) sojabonen. Eén ei kan 
worden vervangen door 50-60 gram tofu. Zijde-tofu geeft 
een romige, zachte textuur aan veganistische variaties op 
cheesecake, roomijs, zure room en pudding. Stevige tofu 
leent zich meer voor hartige bereidingen. Tofu werkt goed in 
bijvoorbeeld quiches, lasagne, eiersalade en vegan-roerei.

AGARAGAR
Agaragar is een plantaardig geleer- of bindmiddel gemaakt uit 
zeewier. Agaragar kan een eiwit vervangen. Los 1 eetlepel 
agaragar goed op in 1 eetlepel water. Laat het papje eventueel 
een paar minuten staan en roer het daarna nogmaals goed 
door. Je kunt agaragar gebruiken als bindmiddel voor het 
maken van bijvoorbeeld pudding of voor het aanbrengen van 
een paneerlaagje.

KIKKERERWTENMEEL
Kikkererwtenmeel is rijk aan eiwit. Het werkt als bindmiddel 
en helpt gerechten beter te rijzen. De smaak en de textuur 
van gegaard kikkererwtenmeel lijken verrassend veel op die 
van kippenei. Dit maakt het een geschikt alternatief voor een 
omelet of quiche. Meng voor elk ei dat je wilt vervangen drie 
eetlepels kikkererwtenmeel met drie eetlepels water en roer 
dit tot een dik beslag. 

Niet alle eivervangers zijn geschikt om een omelet of roerei 
mee te maken, let daar dus op. Maar je kan ook roerei 
zonder ei maken met bijvoorbeeld zijde-tofu, kurkuma en 
zwartzout (zie hiervoor internet).

Je zou verwachten dat kant-en-klare eivervangers een stuk 
goedkoper zijn dan echte eieren maar dat is niet altijd het 
geval. Mijn onderzoekje laat zien dat een goedkoop ei 15 
cent kost en een biologisch ei zo’n 38 cent. De benodigde 
hoeveelheid eivervanger (aan te lengen met water) varieert 
tussen de 3-10 gram poeder, afhankelijk van het merk. De 
prijs varieert dan tussen de 6-75 cent per te vervangen ei, 
gemiddeld 26 cent. Waar hem dat prijsverschil in zit is niet 
duidelijk, de ingrediënten zijn overal ongeveer hetzelfde.

Bronnen
website van de ei-vervangersproducenten
Website Voedingscentrum, Milieu Centraal, Proveg en 
Hippe Vegetariër . Wikipedia. Website Albert Heijn 
voor de prijs van eieren.

https://proveg.com/nl/plantaardige-voeding-en-lifestyle/plantaardige-alternatieven/de-10-beste-vegan-ei-vervangers-voor-vegan-bakken-gebak-en-eivrij-koken/
https://www.dehippevegetarier.nl/gezondheid/gezonde-voeding/ei-en-vervangers/
https://www.dehippevegetarier.nl/gezondheid/gezonde-voeding/ei-en-vervangers/
https://de.wikipedia.org/wiki/Kala_Namak
https://www.ah.nl/producten/zuivel-eieren?soort=2335
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KID
PROOF

7 300 g zoete aardappelen

7 3 eetlepels gesmolten kokosolie + extra 

om te bakken

7 1 eetlepel appelazijn

7 1 eetlepel arrowroot (of maïszetmeel)

7 200 ml amandelmelk (of kokosmelk)

7 200 g speltbloem

7 2 theelepels (wijnsteen)bakpoeder

7 1 theelepel natuurlijk vanillepoeder

7 2 eetlepels kokosbloesemsuiker 

(optioneel)

7 snufje zout

Zoeteaardappelwafels

Verwarm de oven voor op 180 °C, wikkel de zoete aardappelen 
in aluminiumfolie en gaar ze 30 tot 45 minuten in de oven. 
Laat afkoelen.

Halveer de zoete aardappel en hol ze uit. Pureer 200 gram van 
het vruchtvlees.

Voeg de gesmolten kokosolie en azijn toe en meng goed. Los de 
arrowroot op in de melk en voeg toe. Voeg nu de rest van de 
ingrediënten toe en meng tot je een dik deeg bekomt. 

Verwarm het wafelijzer en bestrijk het met voldoende kokosolie. 
Bak de wafels 3 à 4 minuten zonder het wafelijzer te openen.

Serveer de wafels met vers fruit en ahornsiroop. 

Je kunt ook een hartige variant van de wafels maken. 

Laat in dat geval de suiker weg uit de bereiding en voeg 

een snufje nootmuskaat toe in plaats van de vanille. 

Serveer met avocado en hummus.

GOOD MORNING

VOOR 8 TOT 10 KLEINE WAFELTJES
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KID
PROOF

7 300 g zoete aardappelen

7 3 eetlepels gesmolten kokosolie + extra 

om te bakken

7 1 eetlepel appelazijn

7 1 eetlepel arrowroot (of maïszetmeel)

7 200 ml amandelmelk (of kokosmelk)

7 200 g speltbloem

7 2 theelepels (wijnsteen)bakpoeder

7 1 theelepel natuurlijk vanillepoeder

7 2 eetlepels kokosbloesemsuiker 

(optioneel)

7 snufje zout

Zoeteaardappelwafels

Verwarm de oven voor op 180 °C, wikkel de zoete aardappelen 
in aluminiumfolie en gaar ze 30 tot 45 minuten in de oven. 
Laat afkoelen.

Halveer de zoete aardappel en hol ze uit. Pureer 200 gram van 
het vruchtvlees.

Voeg de gesmolten kokosolie en azijn toe en meng goed. Los de 
arrowroot op in de melk en voeg toe. Voeg nu de rest van de 
ingrediënten toe en meng tot je een dik deeg bekomt. 

Verwarm het wafelijzer en bestrijk het met voldoende kokosolie. 
Bak de wafels 3 à 4 minuten zonder het wafelijzer te openen.

Serveer de wafels met vers fruit en ahornsiroop. 

Je kunt ook een hartige variant van de wafels maken. 

Laat in dat geval de suiker weg uit de bereiding en voeg 

een snufje nootmuskaat toe in plaats van de vanille. 

Serveer met avocado en hummus.

GOOD MORNING

VOOR 8 TOT 10 KLEINE WAFELTJES
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KID
PROOF

7 300 g zoete aardappelen

7 3 eetlepels gesmolten kokosolie + extra 

om te bakken

7 1 eetlepel appelazijn

7 1 eetlepel arrowroot (of maïszetmeel)

7 200 ml amandelmelk (of kokosmelk)

7 200 g speltbloem

7 2 theelepels (wijnsteen)bakpoeder

7 1 theelepel natuurlijk vanillepoeder

7 2 eetlepels kokosbloesemsuiker 

(optioneel)

7 snufje zout

Zoeteaardappelwafels

Verwarm de oven voor op 180 °C, wikkel de zoete aardappelen 
in aluminiumfolie en gaar ze 30 tot 45 minuten in de oven. 
Laat afkoelen.

Halveer de zoete aardappel en hol ze uit. Pureer 200 gram van 
het vruchtvlees.

Voeg de gesmolten kokosolie en azijn toe en meng goed. Los de 
arrowroot op in de melk en voeg toe. Voeg nu de rest van de 
ingrediënten toe en meng tot je een dik deeg bekomt. 

Verwarm het wafelijzer en bestrijk het met voldoende kokosolie. 
Bak de wafels 3 à 4 minuten zonder het wafelijzer te openen.

Serveer de wafels met vers fruit en ahornsiroop. 

Je kunt ook een hartige variant van de wafels maken. 

Laat in dat geval de suiker weg uit de bereiding en voeg 

een snufje nootmuskaat toe in plaats van de vanille. 

Serveer met avocado en hummus.

GOOD MORNING

VOOR 8 TOT 10 KLEINE WAFELTJES

Ellen Charlotte Marie, Everyday vegan. 
Gezond en plantaardig koken voor het 
hele gezin, Lannoo, Tielt 2019, 160 p., 
lannoo.be/nl/everyday-vegan
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food for thought. TEKST: DIRK-JAN VERDONK

In 2009 publiceerde de Amerikaanse 
schrijver Jonathan Safran Foer een 
van de invloedrijkste boeken tégen 
het eten van vlees: Dieren eten. Aan 
hordes lezers gaf het de aanzet 
vegetariër te worden. In zijn 
nieuwste boek Het klimaat zijn wij 
doet Foer een in dit verband 
opvallende bekentenis: met enige 
regelmaat kan hij zichzelf niet 
beheersen – en eet dan dieren. 

Dat is pijnlijk en teleurstellend. Voor hemzelf, de betrokken 
lezer én voor de getroffen dieren in kwestie natuurlijk. Maar 
het illustreert de thematiek van het boek: het onvermogen 
van mensen adequaat te handelen op basis van kennis. In dit 
boek betreft die kennis niet het leed van dieren, maar de 
klimaatcrisis. Om het tij te keren, weten we dat we collectief 
moeten handelen, bijvoorbeeld door minder vlees te eten. 
We weten dat we nog maar weinig tijd hebben om de ergste 
catastrofes af te wenden en tegelijkertijd doen we bij lange 
na niet genoeg. 

OPTIMISTISCH IS 
FOER NIET, MAAR HIJ 
ZIET WEL EEN UITWEG.
Foer maakt in dit verband een vergelijking met de Tweede 
Wereldoorlog toen een existentiële dreiging weliswaar 
leidde tot collectieve actie, maar wel een die ontoereikend 
bleek. De berichten over de Holocaust die in juni 1943 de 
Amerikanen bereikten, werden niet geloofd – de waarheid 
was eenvoudigweg te verschrikkelijk om te kunnen bevatten 
– en zodoende bleef doelgerichte actie uit. Foer stelt daarbij 
scherpe vragen. Wat is erger, iemand die de feiten ontkent 
(of dat nu betrekking heeft op de Holocaust of 
klimaatverandering) en daarom niets onderneemt óf iemand 
die de feiten erkent maar daar geen consequenties aan 
verbindt? Is dat niet het verschil tussen een enorme fout en 
een onvergeeflijke misdaad? 

Optimistisch is Foer niet, maar hij ziet wel een uitweg. In 
plaats van elkaar de maat te nemen moeten we eerlijk en 
open zijn over ons menselijk onvermogen. Alleen dan kunnen 
we in gezamenlijkheid ons (eet)gedrag veranderen en hoop 
houden dat we de aarde als ons gezamenlijk huis leefbaar 
houden. Zo samengevat klinkt dat misschien wat soft, maar 
Het klimaat zijn wij is allesbehalve soft: ijzingwekkend, 
zelfkritisch, somber, intelligent, maar ook liefdevol. En: een 
aanrader. 

Het klimaat zijn wij, Jonathan Safran Foer, Uitgeverij 
Ambo|Anthos, ISBN 9789026344770, € 21,99.

Van een andere orde is 
Eten met Geweten. 
‘Verrassende verse 
vegetarische gerechten 
voor vier seizoenen op 
een bedje van 
vegetarische filosofie’ 
luidt de ondertitel van 
dit met zorg uitgegeven 
boek. Verrassend zijn de 
gerechten anno 2020 

overigens niet, maar op het oog zeker niet te versmaden. En, 
wat ook fijn is: gemakkelijk en snel te bereiden. Het ‘bedje van 
vegetarische filosofie’ bestaat uit korte, mooie bespiegelingen 
over uiteenlopende, aan vegetarisme rakende onderwerpen, 
van dierenrechten tot mindfulness. Ze lezen prettig weg en 
geven aan het boek een duidelijke meerwaarde. 

GEMAKKELIJK EN 
SNEL TE BEREIDEN
Het gaat ook een paar keer mis. In zijn beschouwing over 
kaas stelt Stufkens dat als je met schone handen kaas wilt 
eten, je kaas met vegetarisch stremsel moet eten – maar 
daarbij gaat hij geheel voorbij aan het feit dat dit niets 
verandert aan de slacht van de overtollige (stier)kalfjes die 
onvermijdelijk met de melkproductie voor de kaasmakerij 
gepaard gaat. Stufkens wekt ook de indruk dat hij legkippen 

food for thought
Elk kwartaal bespreekt Dirk-Jan Verdonk opvallende of spraakmakende boeken, 
documentaires en films op het gebied van vegetarisme, klimaat en dierenwelzijn. 

Dirk-Jan Verdonk is algemeen directeur van World Animal Protection Netherlands.
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en vleeskippen door elkaar haalt. Zo schrijft hij in een 
overpeinzing over eieren dat de meeste hanen zo’n zes 
weken oud worden. Als het om de broertjes van de legkippen 
gaat, is dat in werkelijkheid maar een dag. Het zijn de 
vleeskippen die zes weken oud worden, maar dat geldt net zo 
goed voor de hennetjes als voor de haantjes. 

Kleine smetten, maar wel een vingerwijzing dat veganisten 
Eten met geweten misschien beter kunnen overslaan. Van de 
38 recepten zijn er maar een dozijn plantaardig. Er zit zelfs 
een niet-vegetarisch recept tussen: panna cotta bereid met 
gelatine.

Dat geeft amper, want de doelgroep bestaat niet uit 
veganisten, maar uit flexitariërs. “Niets zo irritant als mensen 
die hun overtuiging aan anderen willen opdringen”, weten de 
auteurs. En: “Voel je dus niet schuldig als je (nog) een vis en/
of vleeseter bent.” Hun ambitie is die vleeseter te verleiden 
ook eens een keertje vegetarisch te proberen. Een prima 
streven natuurlijk en door zowel inhoud als vorm zou Eten 
met geweten daar zomaar in kunnen slagen. 

Eten met geweten, Hein Stufkens, Arjan Houwaart, Roosje 
Houwaart. Uitgeverij Abdij van Berne, ISBN 9789089723314, 
€ 22,50. 

HUN AMBITIE IS 
DIE VLEESETER TE 
VERLEIDEN

food for thought.
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keurmerkproducten.

Keurmerk!
Het V-Label Keurmerk van de European Vegetarian Union, geeft je 
100% garantie! Deze producten zijn inmiddels verkrijgbaar of zijn 
binnenkort te verkrijgen:

LOVE, 
BEAUTY & 
PLANET
De verzorgingsproducten van dit merk zijn gecertificeerd met het V-Label 
Keurmerk ‘vegan’ en te koop bij o.a. Etos, AlbertHeijn en bol.com

Meer lezen over het keurmerk? Kijk op www.vegetariers.nl/bewust

Ps: Wie van onze lezers vindt het leuk om stukjes te schrijven en 
foto’s of korte video’s te maken over koken, bakken of snacken met 
het V-Label? Reacties graag naar webredactie@vegetariers.nl

Natural 
Happiness

Als gezondere snack is deze 
boontjesmix van Natural 

Happiness in diverse varianten 
exclusief bij Action verkrijgbaar, 

voorzien van het V-Label 
Keurmerk ‘vegan’. 

TopKing
Deze H’Appetizers 
(Veggie Rolls) zijn 
verkrijgbaar via 
het foodservice-
kanaal (o.a. Horeca) 
en gecertificeerd 
met het V-Label 
Keurmerk ‘vegan’. 

Mora x Vegetarische Slager
De vegetarische frikandel is er! Gecertificeerd met het V-Label 
Keurmerk ‘vegetarisch’ is dit product verkrijgbaar bij de reguliere 
supermarkt en diverse natuurvoediingswinkels

Next Level Burger
Sinds kort heeft Lidl de Next Level Burger 
in de schappen liggen, voorzien van het 
V-Label Keurmerk ‘vegan’. 

http://bol.com
http://www.vegetariers.nl/bewust
mailto:webredactie@vegetariers.nl


94 kcal
/100g

Info, recepten & inschrijven op de nieuwsbrief: www.bertyn.eu

Seitan Pepersteak van Bertyn
Lekker, authentiek, koolhydraatarm en eiwitrijk

authentieke Seitan

Bertyn biedt een lekker gamma vis- 
en vleesvervangers. 
Wil jij liever geen vlees en vis eten? 
Bertyn is vegan, rijk aan eiwitten, 
arm aan koolhydraten en arm aan 
vet. En snel klaar. Probeer de Bertyn 
spelt Seitan. Die verteert zelfs 
gemakkelijker dan onze tarwe seitan. 

Pepper Protein Steak: 
Spelt-eiwitten met amandel pepersaus 
✓ Lekker voor het hele gezin
✓ Eenvoudig en snel klaar te maken
✓ Zonder cholesterol
✓ Bertyn seitan = de eiwit kampioen

Bertyn is een klein familiaal bedrijf van seitanmakers. Sinds 1992. Op authentieke wijze vervaardigt Bertyn seitan zoals 
de boeddhisten dat 1.000 jaar geleden deden. Met oertarwe en oerspelt van de hoogste kwaliteit. Bertyn is specialist 
in bio-voeding die alle essentiële eiwitten bevat. We zijn dierenvrienden en overtuigd van een plantaardige toekomst.

Verkrijgbaar bij de bio-winkel. Of thuis geleverd door www.amanvida.eu. Vandaag voor 12u45 besteld = morgen in huis

CO2

Kies ervoor om 
66 miljard dieren per jaar 
veel leed te besparen

Seitan zorgt voor
80% minder broeikasgas
dan rundvlees

Seitan van Bertyn is de 
eiwitkampioen van de 
vis- en vleesvervangers

Dit is
Belgisch vrij

van 
Lectines

33-NL-Lekker Vegetarisch-Bertyn Pepperteak-Mrt2020-Adv.indd   1 06/02/2020   17:44
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EN ONTVANG NOG MEER 
DONATEURSVOORDEEL:

• gratis persoonlijke voedingsscan, door voedingskundige Sytske de Waart

• gratis 4x per jaar het Lekker Vega Magazine

• 10% korting op o.a. vega(n) vleesvervangers

• 5% korting op de vega(n) producten van De Vegetarische Slager 

 (De korting ontvang je na bevestiging van je aanmelding.)

• 10% korting bij restaurants, kookcursussen en vakantiebestemmingen vermeld op vegetariers.nl

WWW.VEGETARIERS.NL/VOORDEEL

en ontvang:
HET GRATIS DONATEURS 

WELKOMSTPAKKET

OF EEN NIEUW KOOKBOEK: 

kies uit 'Plantaardig Presteren' 

of 'de Vegabijbel'. 

Al donateur? Maak een vriend,
 collega of familielid donateur 
en ontvang zelf het kookboek
 'de VegaBijbel'! E-mail ons de
 naam en adresgegevens 
van de nieuwe donateur: 
administratie@vegetariers.nl

(Keukenschort, TastToe en Vegatopia)

word donateur.
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1. Sabrina Ghayour, 
Bazaar. Vegetarische 
recepten uit het Midden-
Oosten, Good Cook, 
Hilversum 2019, 240 p., 
€ 25,95 

Na drie succesvolle 
boeken – Persiana, Sirocco 
en Feast – weet Sabrina 

Ghayour te verrassen met een vegetarisch kookboek. Van 
huisuit is de Brits-Iraanse kookboekenschrijfster namelijk 
allesbehalve vegetariër: “In veel culturen, ook in de mijne, 
is het nu eenmaal zo dat de maaltijd niet compleet is als 
er geen vlees op tafel staat. Soms heeft men oorlog en 
hongersnood meegemaakt, waarbij voedsel, en met name 
vlees, schaars was. Toen er betere tijden aanbraken, was 
vlees vaak het middelpunt van de maaltijd om aan te geven 
dat het leven weer mooi was en dat het goed met je 
ging. Deze traditie is in veel culturen nog zichtbaar.” Haar 
opmerking laat zien hoe ingewikkeld het kan zijn om vanuit 
een bepaalde achtergrond de omslag naar minder of geen 
vlees te maken. Toch zet Ghayour die stap en het resultaat 
is meer dan geslaagd! Bazaar. Vegetarische recepten uit het 
Midden-Oosten is een prachtig boek met interessante, 
gloedvolle gerechten, zoals okrafrietjes, sjalotbloemen 
en gefrituurde tomaten in een kruidig karnemelkjasje. En 
onweerstaanbare zoete lekkernijen (zie het kookeiland). 
Ghayour kookt graag met dadels, granaatappels, berberis, 
ingelegde citroenen, tahin en tamarindepasta en is een fan 
van warme kruiden(pasta´s) als pul biber en rozenharissa. 
Ook voorziet ze typisch Britse producten van een Perzische 
twist. Jammer dat bij de Nederlandstalige uitgave het woord 
´vibrant´ uit de ondertitel is weggevallen, want sprankelend 
zijn de gerechten zeker. Een aanrader.

 2. David Frenkiel & Luise Vindahl, Little Green 
Kitchen, Lekkere vegetarische recepten voor het hele gezin, 
Becht, Haarlem 2019, 207 p., € 24,99
+

3. Ellen Charlotte Marie, Everyday vegan. Gezond en 
plantaardig koken voor het hele gezin, Lannoo, Tielt 2019, 
160 p., € 25,99

Herkenbaar: de ´wat-eten-we-vandaag?´-vraag die je 
als ouder elke dag opnieuw krijgt voorgeschoteld (en 
die je ongetwijfeld ook wel eens met een zucht zal 
beantwoorden). Koken voor en met kinderen kan best 
lastig zijn, zeker als je dwarse peuterpuber of opgroeiende 
kind moe is na een dag kinderopvang of school. Zie er 
dan nog maar eens een gezonde en voedzame hap in te 
krijgen. Het Zweeds/Deense echtpaar Frenkiel en Vindahl 
(succesvolle bloggers en kookboekenschrijvers) hakt 
regelmatig met dit bijltje. Om het ouders en kinderen 
gemakkelijk te maken, stelden ze Little Green Kitchen 
samen met tips, trucjes en recepten uit de praktijk van 
alledag. Met wat slimme strategische zetten – verdeel 
(alles over kleine schaaltjes) en heers, pureer ´moeilijke´ 
groenten of verstop ze in gerechten en voeg vet toe – kun 
je de appetijt en smaakontwikkeling van de kleine toch 
aardig sturen. De lekkere gerechten helpen hier natuurlijk 
ook bij. De recepten bevatten upgrade-suggesties voor 
extra pit, groente, smaak, texturen en toppings, zodat je 
als volwassene ook aan je trekken komt. Waar ´helpende 
handjes´ staan aangegeven, kunnen de kinderen in 
actie komen, bijvoorbeeld door zachte ingrediënten te 
snijden. Het boek bevat recepten voor door de week 
en feestjes, maar er is ook gedacht aan tussendoortjes, 
lunchtrommelfavorieten en toetjes. Nog een goed advies 
van de makers: houd de lange termijn voor ogen.

NIEUW
Boekenclub

Last but not least, 5 kookboeken om van te smullen en te watertanden. Twee vrolijke 
gezinskookboeken, een inspirerend kookboek van de Brits-Iraanse Sabrina Ghayour vol 

gloedvolle recepten en Greenfeast van Nigel Slater: een uitgave om te koesteren.
  Ten slotte een boekje van het zuiverste water. Enjoy!
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De kinderen van de Belgische fotografe en kookboeken-
schrijfster Ellen Charlotte Marie zijn bofkonten: elke dag 
opnieuw kunnen ze genieten van mama´s kookkunsten – 
vooral de verrassende ontbijtjes en zoete lekkernijen zullen 
in de smaak vallen – én ze hoeven niet aan de spruitjes, 
getuige het ontbreken van het ´kidproof´-icoontje bij het 
recept voor spruitjes met appel uit de oven. Everyday 
vegan blinkt uit in mooie smaakcombinaties en een 
verzorgde opmaak. De charmante Vlaamse terminologie 
– pijpajuin (bosui), bokaal (glazen pot) of bussel (bos) – 
zorgen voor een glimlach, net als de ´Perentaartjes met 
marsepein´ of de ´Rabarber upside down cake´. En de 
´Simple raw chocoladetaart met fruitmix´ is alleen al 
een lust voor het oog, laat staan de maag. De edit had 
iets zorgvuldiger gekund, maar soit: dat minpuntje wordt 
ruimschoots goed gemaakt door de mooie recepten en 
fotografie. Ook heel fijn: overal is door middel van icoontjes 
aangegeven of een recept glutenvrij is, volledig vegan, 
kidproof en natuurlijk zoet. En wat die laatste betreft: in het 
boek is ook een sugar free challenge opgenomen. Genoeg 
uitdagingen, aan de slag dus.

4. Nigel Slager, Greenfeast. 50x snel & vega, Fontaine 
Uitgevers, Amsterdam 2019, 128 p., € 10,00

Heel fijn om erbij te hebben deze handzame uitgave (mét 
hardcover) en voor het geld hoef je het niet te laten: voor 
een tientje is hij van jou. Greenfeast nodigt uit tot koken: 
de receptuur is toegankelijk, de beschrijving trefzeker en 
het resultaat gegarandeerd goed. Maar dat kan ook niet 
anders als je naam Nigel Slater is. De Britse kok-slash-
kookboekenauteur-slash-presentator is goed ingevoerd 

in de kookmaterie, maar wat hem zo geliefd maakt is zijn 
fijne manier van schrijven, met aandacht en kennis van 
zaken. Slater weet waar hij het over heeft. Deze uitgave van 
Greenfeast vormt de opmaat voor een nog te verschijnen 
tweeluik: lente/zomer en herfst/winter – nog meer klein 
geluk in de pijplijn dus. Er is gekozen voor een sobere 
aanpak, waardoor de lezer dit keer genoegen moet nemen 
met een enkele regel ter inleiding van het recept, maar 
dat is al genieten geblazen. “Een warme, okerkleurige soep 
die zowel streelt als geselt.” Zo schrijven is maar weinigen 
gegeven. Het gerecht ligt na lezing haast op het puntje van 
je tong. Wel even opletten bij de ingrediëntenlijst waar niet-
vegetarische kazen en gelatine in voorkomen. Nigel Slater 
weet met Greenfeast opnieuw de juiste toon te treffen. Dit 
is culinair thuiskomen. 

5. Om van te watertanden! Zeventig verfrissende 
watertjes en heerlijke infusies die je voorjaarsmoeheid als 
sneeuw voor de zon laten verdwijnen, je immuunsysteem 
een boost geven en een oppepper zijn voor je humeur. 
Groenten, granen, bloemen en fruit zijn de smaakmakers, 
goed mineraalwater doet de rest. Voilà, een bron van 
ideeën, aroma´s en smaken die fijn zijn voor de inwendige 
en uitwendige mens. De fotografie van Émilie Guelpa is 
oogverblindend mooi.

Angèle Ferreux-Maeght, Detox water. Gezonde 
dorstlessers die nooit gaan vervelen, Good Cook, 
Hilversum 2020, 160 p., € 17,95

vega boekenclub.

https://www.bol.com/nl/c/angele-ferreux-maeght/600073686/?lastId=40461
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