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WORD ABONNEE!
Een abonnement op Lekker Vegetarisch 
kost slechts € 19,50 per jaar.
Nog beter: steun het werk van de 
Vegetariersbond en wordt donateur 
voor € 35,00 per jaar 

Geef je op via www.vegetariers.nl

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

Welkomstgeschenk voor 
nieuwe donateurs

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

VOEDINGSSCAN
Krijg ik voldoende voedingsstoffen binnen?
Het is een vraag die bijna iedereen zich tegen-
woordig stelt. leden van de Vegetariërsbond kunnen 
exclusief een voedingsscan laten doen door onze 
voedingskundige Sytske de Waart. Aan te vragen 
via info@vegetariers.nl

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

EXCLUSIEF
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Met Lekker.Vegetarisch deel je 
dit nummer de rijkdom die de 
natuur ons in de zomer biedt. 
Het zoete zomerfruit is nu volop 
verkrijgbaar. In de winkel en op de 
markt is het eindelijk betaalbaar 
en in het veld hoeft het alleen 
maar geplukt te worden. De 
rijkdom van de natuur biedt 
zich uitdrukkelijk aan. Het maakt 
de stemming mogelijk die de 

gemiddelde planteneter in het dierenrijk beheerst: rustig dat 
aan blad en vrucht etend wat hij op zijn pad tegenkomt. De 
wereld komt als het ware naar de planteneter toe. Wat een 
verschil met de jager en het jagende dier! Voor hem is de we-
reld één en al ontwijking. De prooi waar hij zijn zinnen op zet 
zal steeds proberen van hem weg te vluchten. De stemming 
die bij het jagen hoort is er één van continue alertheid en 
onrust. In onze moderne maatschappij richt de jachtdrift 
in ons zich op andere doelen dan de dierlijke prooi: veelal 
op status of geld. Dat is voor de jager alleen maar mogelijk 
omdat hij in de vee-industrie het dier tot plant heeft gemaakt. 
De meeste dieren lijden hier werkelijk een vegetatief bestaan. 
Het hoeft geen verder betoog dat dit een onrechtmatigheid 
tegenover de natuurlijke orde is. Wat let ons om te kiezen 
voor de weelde die het plantenrijk ons biedt?  

Floris de Graad, directeur Vegetariërsbond

voorwoord.
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OP DE VOORKANT
heerlijke en gezonde zomer ijsjes 
van bramen, framboos,  blauwe 
bessen en kokosmelk. Varieer met 
verschillende toppings; kokos, 
granola en chia.

inhoud.

13
RESPECT VOOR 
DE CARNIVOOR

Door Roos Vonk.

20
ROOS EELMAN

Mensen die richting aan hun eigen leven geven en 
daarmee de wereld een dienst bewijzen. 

Wat inspireert hen?

24
‘T KOOKEILAND

VASTE RUBRIEKEN:
Gezond: p. 21. • Smaakpanel: p. 43.

Eerste hulp bij etiketten p. 44. • En Route: p. 52.
Historie: p. 55. • A tot Z: p. 56.

Zomerse ijsjes!
Kijk voor het recept
op pagina 10.
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actueel.

KUNST EN VEGA
STEINBEISSER DAAGT DE 
HEDENDAAGSE EETCULTUUR UIT. 

SINDS VIER JAAR ORGANISEERT STEINBESSER 
EVENTS IN AMSTERDAM, BERLIJN EN FRANKFURT. 
De puur plantaardige diners vormen telkens een 
unieke gebeurtenis waar topchefs en internationale 
kunstenaars een creatief en culinair samenspel 
realiseren. 

Zo ontstaat een schitterende combinatie van kunst, 
natuur en hedendaagse gastronomie op hoog niveau 
in een onconventionele context. In Amsterdam 
vindt het event plaats in het Lloyd Hotel. Tien 
kunstenaars ontwerpen bestek, glazen en servies 
waarbij zij zich door de natuur laten inspireren. Zij 
combineren materialen als algen, aarde, glas, graan, 
hout, keramiek, klei, metaal en steen in hun creaties. 
Voor de komende editie koken sterrenchef Jef Schuur 
en Luc Kusters (chef bij Bolenius, één van de 25 beste 
groenterestaurants ter wereld) een diner dat volledig 
plantaardig is en waarbij alle ingrediënten afkomstig 
zijn van Nederlandse, Belgische en Duitse biologische 
of biodynamische landbouw. 

Meer info: www.steinbesser.org

CONCERTGEBOUW 
GAAT VEGA
‘Alles klinkt mooier in het Concertgebouw’ is de 
slogan van het Amsterdamse muziekpaleis. Maar soms 
weten ze dingen ook stil te houden. Zo blijkt dat het 
Concertgebouw al twee jaar lang een vaste Vegadag 
heeft ingevoerd in de Artiestenfoyer, waardoor alle 
artiesten en medewerkers een vegetarische maaltijd 
geserveerd krijgen. Het Concertgebouw streeft naar 
een duurzamere bedrijfsvoering en wil zich daarbij 
niet alleen beperken tot technische maatregelen als 
afvalreductie en energiebesparing. De artiesten weten 
de vegetarische maaltijden steeds beter te waarderen. 
Applaus!

Wow!
Actualiteiten & nieuws waar je blij van wordt.

#VEGETARIERSBOND #LEKKERVEGETARISCH

Vega keurmerk populair
Kom je het Vegetarisch Productkeurmerk steeds vaker tegen? 
Dat klopt! Euromonitor becijferde dat het aantal producten in 
West-Europa met een vegetarisch of veganistisch keurmerk de 
afgelopen vier jaar met maar liefst 13,9 % is gegroeid. 
Dat is meer dan andere ethische keurmerken. Het Vegetarisch 
Productkeurmerk dat in Nederland door de Vegetariërsbond 
wordt uitgegeven is het grootste in zijn soort en 
maakt inderdaad een flinke groei door. 

SCHENKEN MET 
HET HOOGSTE 
RENDEMENT
RENDEMENT TELT. NIET ALLEEN ALS JE GELD WILT 
BELEGGEN, MAAR MISSCHIEN NOG WEL MEER 
ALS JE GELD WILT SCHENKEN. ER ZULLEN MAAR 
WEINIG SCHENKINGEN ZIJN DIE EEN HOGER 
RENDEMENT HEBBEN DAN EEN SCHENKING AAN 
DE VEGETARIËRSBOND. EEN PERIODIEKE SCHENKING 
IS AFTREKBAAR VAN DE BELASTING EN ER IS 
TEGENWOORDIG GEEN NOTARIS MEER VOOR NODIG.

Er is nauwelijks een persoonlijke keuze te bedenken die 
meer positieve gevolgen heeft voor mens, dier en milieu 
dan de keuze voor vegetarische voeding. Daarom zet de 
Vegetariërsbond zich in voor verantwoorde vegetarische 
voeding. En dit steeds met een optimistische toon. Iedereen 
die kiest voor een vegetarische levensstijl maakt de wereld een 
stukje mooier. De Vegetariërsbond heeft het afgelopen jaar via 
de media, de website en Lekker.Vegetarisch miljoenen mensen 
weten te bereiken. 
Elke gift, groot of klein, is welkom en wordt in dank aanvaard. 
De Belastingdienst heeft op de website formulieren geplaatst 
voor een periodieke gift in geld. Natuurlijk kunnen wij, indien 
gewenst, de formulieren verzorgen. Neem hiervoor contact op 
met info@vegetariers.nl

VEGA PICKNICK
Heb jij de zomer al in je 
bol? Wij wel en we gaan iets 
nieuws doen: picknicken. 
Heerlijk buiten onder de blauwe 
hemel op het groene gras samen 
genieten van vegetarisch lekkers. 
En alles wat jij hoeft mee te 
nemen is je goede humeur en 
een paar euro. Wij zorgen voor 
gevulde picknickkleedjes, die je 
voor een paar euro bij ons kan 
kopen. Het picknickkleedje is 
na afloop je afvalzak, opgeruimd 
staat netjes. Wij hebben er zin in 
en jij kan erbij zijn!

Op verschillende parken in het 
land pakken we uit. Uiteraard 
strijken we neer op plekken 
die uitnodigen tot gezellig 
buiten samenzijn en waar we 
onze picknickkleedjes kunnen 
spreiden voor een heerlijk 
eetmoment. De picknicks vinden 
plaats in augustus. Check: 
www.vegetariers.nl/agenda

GEEN ZIN OM TE WACHTEN 
TOT AUGUSTUS? 
Op zondag 31 juli wordt voor de zesde 
keer de VegeQ georganiseerd. Check 
de details over deze bijzondere 
vegetarische barbecue op de website 
van de Vegetariërsbond.

De puur plantaardige 
diners vormen telkens 
een unieke gebeurtenis.
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GOED BEGIN
EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK. 

LEKKER.VEGETARISCH WIJST JE DE WEG.

MAALTIJDOPBOUW
Een goede maaltijd is perfect in 

evenwicht qua voedingswaarde en 
smaak. Maar waar moet je op letten? 

De ‘vegachecklist’ helpt je in zes 
stappen: www.vegetariers.nl/lekker

VEGETARISEER!
MAAK DE OVERSTAP NAAR 
VEGETARISCH ETEN NIET 

METEEN TE MOEILIJK. BEGIN 
GEWOON MET HET VERVANGEN 

VAN VLEES IN JE FAVORIETE 
GERECHTEN DOOR EEN 

VEGETARISCH ALTERNATIEF. 
DOWNLOAD DE HANDIGE 
LIJST MET  VERVANGTIPS OP 

WWW.VEGETARIERS.NL

KOOKTIPS
Goede gewoontes kweek je stap 
voor stap aan. Daarom staan er 
nu wekelijks nieuwe kooktips op 

www.vegetariers.nl/lekker.

Iedereen blij: restaurantketen 
Van der Valk verdubbelt 
portie groenten

OOK MINDER VLEES IS ‘PRECIES GENOEG’
Ongemerkt kregen de klanten in drie vestigingen van Van der Valk kleinere porties vlees 

en dubbel zoveel groente. Stichting Variatie op de Kaart en Wageningen Universiteit 
onderzochten hoe de restaurantbezoeker zou reageren op kleinere porties vlees. 

De 1800 respondenten gaven aan dat de hoeveelheid vlees ‘precies 
genoeg’ was. In werkelijkheid kregen de gasten dus kleinere 

porties vlees. Dat er door de kleinere porties vlees zoveel 
meer groente gegeten werd verbaasde de onderzoekers: 
‘de verdubbeling van de hoeveelheid groente naar 150 

gram was nogal extreem’. De gasten waren er niet minder 
tevreden om. Ook de chefs waren blij. Er hoefde na de 

maaltijd dertig procent minder vlees weggegooid te worden. 
Naar aanleiding van het onderzoek zijn de porties vlees bij Van der 

Vallk met 20% verminderd en is het aandeel groente verdubbeld.

Wie net als Isabel zijn 
voedingswijze in een 
paar jaar tijd om wil 
gooien heeft aan De Hippe 
Vegetariër een prima 
handleiding. 

‘Mijn vegetarische keuken stelde tot 
mijn twintigste niet zoveel voor. Ik 
at heel veel salades, vaak op smaak 
gebracht met kaas, hartige quiches 
met groente en kaas, pasta’s met saus 
en kaas en ga zo maar door. Totdat die 
kaas op mijn heupen en billen bleef 
plakken en ik steeds ongelukkiger 
werd als ik in de spiegel keek. Dit 

was voor mij een omslagpunt. Ik 
wilde me weer fit voelen en lekker 
in mijn vel zitten. Dus ik nam de 
stap, en keerde mijn eetpatroon 
om. Eerst radicaal en daarna steeds 
gebalanceerder. Binnen een half 
jaar had ik mezelf een totaal ander 
eetpatroon aangemeten. Een andere 
lifestyle eigenlijk. Ik keek anders naar 
menukaarten in restaurants, deed 
anders boodschappen, at bewuster, 
kookte met meer aandacht en was 
echt een passie rijker’. 
De Hippe Vegetariër is geen 
traditioneel kookboek geworden. 
Naast zeven keer 5 recepten voor 

7 verschillende dagen bevat het ook 
tips over vleesvervangers en hotspots 
om uit eten te gaan. Bijzonder is dat 
recepten flexibel zijn, er worden 
opties voor meerdere ingrediënten 
gegeven. Zo kun je met het recept 
voor vegetarische wraps makkelijk 
30 verschillende wraps maken. Met 
De Hippe Vegetariër leer je zelf te 
variëren op een basisrecept, zodat 
je snel de recepten makkelijk naar 
je eigen hand kan zetten. Nieuwe 
donateurs van de Vegetariërsbond 
ontvangen De Hippe Vegetariër als 
welkomstgeschenk. Check de details 
voorin Lekker.Vegetarisch.

DE HIPPE 
VEGETARIËR
‘OMDAT ‘HIP’ EN ‘VEGETARISCH’ TOEN NOG 
TEGENSTELLINGEN LEKEN NOEMDE IK MIJN BLOG 
DE HIPPE VEGETARIËR’ 
HET IS BIJNA ONGELOOFLIJK, MAAR HET IS NOG MAAR 
DRIE JAAR GELEDEN DAT ISABEL BOERDAM HAAR 
BLOG DEZE NAAM GAF. INMIDDELS ZIJN DE VROEGERE 
TEGENSTELLINGEN BIJNA SYNONIEM GEWORDEN. EN DAT 
KOMT NIET IN DE LAATSTE PLAATS DOOR ISABEL ZELF.

follow us
actueel.

‘Die kaas bleef op mijn heupen 
en billen plakken en ik werd 
steeds ongelukkiger als ik in 
de spiegel keek’
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onderzoek.

  
VOOR DE CARNIVOOR

NATUURLIJK IS DE KEUZE VOOR EEN VEGETARISCHE LEEFSTIJL 
HET WAARD OM GEPASSIONEERD VERDEDIGD TE WORDEN. 

MAAR EEN DOGMATISCHE HOUDING BRENGT ONS NIET VERDER. 
ROOS VONK PLEIT VOOR MILDHEID, VOORAL TEN OPZICHTE 

VAN DE KEUZES VAN ANDEREN.

Bestel* het pakket  -bestaande uit 3kg Vega Active 
Dog en 7 kuipjes vega-kuipjes- voor € 9,99 op 

yarrah.com/overstappen. Gratis thuisbezorgd!

*per hond één pakket

YARRAH OVER-OP-ORGANIC PAKKET€ 9,99

NEW: Vega Active Dog 
Met baobab, kokosolie en zeewier 

Wil je overstappen op biologisch én 
veganistisch hondenvoer? Probeer 
dan voor € 9,99 onze nieuwe Vega 
Active dog.   

Foto: R
ene van M

anen | Styling: N
oëlla Straakenbroek

COOL! 
BESSEN & AARDBEIEN
KOKOSMELK IJSJES
MET 3 TOPPINGS 

VERGEET DE MAGNUM 
EN DE RAKET!
Met deze ingrediënten 
maak je in een hand-
omdraai je eigen 
zomerijsjes. 
• kokos melk 80%
• kokos water 20%
• blauwe bessen
• framboos
• aardbeien
• bramen
• agave stroop
 

Alles in de blender en 4 uurtjes invriezen in een ijsvorm.

Varieer met de topping: • kokossnippers • chia zaadjes 
granola • bloemblaadjes.
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mensen zeggen: ‘Als ik geen vlees eet, is dat een druppel 
op een gloeiende plaat.’ Dat ís ook zo, als je ziet hoeveel 
dieren er jaarlijks ‘doorgedraaid’ worden. Maar daar gaat 
het helemaal niet om. Het gaat om de vraag: hoe wil je zelf 
leven, wat voor mens wil je zijn? Wil je meedoen aan een 
verziekte dolgedraaide bedrijfstak waarin levende dieren 
massa-artikelen zijn? Wil je geïnformeerd zijn over wat je 
koopt en eet, je keuzes toetsen aan je eigen persoonlijke 
waarden? Dan sta je voor wat je doet en heb je geen 
rotsmoesjes nodig.
Waar precies de grens ligt, hoe ver je hierin wilt gaan, dat 
maakt ieder voor zichzelf uit op basis van persoonlijke 
overwegingen. (Ik zal zelf bv. eerder biologisch rundvlees 
eten dan melk drinken uit de intensieve melkveehouderij, 
omdat de koeien daar veel ellendiger levens hebben.) 
Maar dat het moeilijk, zo niet onmogelijk, is om alles goed 
te doen, is in elk geval geen reden om dan maar niets te 
doen. Ja, als je denkt aan al het leed op de wereld, zakt de 
moed je in de schoenen. Maar hé, je hoeft niet meteen de 
hele wereld te helpen. Kies zoveel mogelijk het goede bij 
datgene wat op je weg komt, en accepteer dat je niet altijd 
consequent bent. Beter inconsequent iets goeds doen dan 
consequent alles fout. 

Hier heeft de carnivoor niet gauw van terug. Er was een 
tijd dat vegetariërs zich moesten verantwoorden voor 
hun keus, maar het is steeds vaker omgekeerd: niet de 
vegetariër maar de vleeseter heeft wat uit te leggen. En 
meestal komt er dan iets in de stijl van ‘Wij eten ook heel 
weinig vlees’ en ben je klaar.

DE MORAAL VAN DE VEGANIST 
Maar ben je in gesprek met een veganist, dan begint het 
hier pas! Laat ik eerst zeggen dat ik het helemaal eens ben 
met het consequent afwijzen van elk gebruik van dieren, 
zoals veganisten doen. Ik ondersteun het van harte. 

En toch erger ik me soms dood aan reacties van veganisten 
op niet-veganisten, omdat ze vaak zo dogmatisch en 
oordelend zijn. 
Ik begrijp wel het gevoel: de frustratie en het onbegrip 
wanneer je ziet dat aardige, zorgzame mensen voor hun 
plezier en gemak meedoen aan zinloos geweld tegen 
dieren. Toch moeten we beseffen dat vrijwel iedere veganist 
of vegetariër zelf ooit vleeseter was. Het kan heel lang 
duren voordat je onafhankelijk genoeg bent om vragen 
te stellen over dingen die iedereen doet; die in onze 
samenleving vanzelfsprekend zijn en worden ondersteund 
door overheid en media (bv. culinaire rubrieken zoals in 
DWDD, of restaurantrecensies in dagbladen). 

Maar zelfs een superconsequente veganist, die dat allemaal 
heeft overwonnen, eet waarschijnlijk toch nog producten 
die dierenleed veroorzaken, bijvoorbeeld met palmolie: 
daarvoor is meestal het leefgebied van orang-oetans 
gekapt. Hoe meer je weet, hoe meer producten je ontdekt 
waar exploitatie van dieren of van hun leefomgeving aan te 
pas is gekomen.
Stel dat het je lukt om elke vorm van benadeling van dieren 
uit de weg te gaan, tot in de uiterste consequentie. Dan 
nog zullen er altijd weer andere mensen zijn die zo’n focus 
op dierenbescherming heel beperkt en eenzijdig vinden. 
Mensen die zich druk maken om bijvoorbeeld kinderarbeid, 
armoede in de derde wereld, of onderdrukking en 
opsluiting van mensen vanwege hun mening, sekse, ras of 
seksuele geaardheid. Eet je 100% diervriendelijk, kun je nog 
steeds in schoenen lopen waarvoor kindertjes van Syrische 
vluchtelingen zijn uitgebuit. Wanneer we door de bril kijken 
van iemand die het hart heeft liggen bij andere vormen 
van uitbuiting en onderdrukking, zien we dat wij zelf in de 
ogen van anderen misschien ook weleens te gemakkelijk de 
schouders ophalen over misstanden die buiten ons eigen 
gebied van betrokkenheid vallen. 

Dat is met name belangrijk omdat juist vegetariërs en 
veganisten het risico lopen dat ze worden gezien als 
dogmatisch en drammerig – zelfs als ze dat niet eens zijn. 
Tolerantie en mildheid is vaak toch al niet het sterke punt 
van principiële dierenbeschermers, maar daar komt bij 
dat carnivoren zich sowieso al aangevallen en beoordeeld 
vóelen, puur door het feit dat vegetariërs bestaan. 

AANVAL EN VERDEDIGING
Dat is iets heel wonderlijks: je eet diervriendelijk, want 
je wilt lief zijn voor dieren, voor de natuur, de planeet; je 
wilt niet meedoen aan geweld en moord. Je houdt van 
alles wat leeft en je wilt het beschermen. En dan worden 
mensen boos op je! Van alle minderheidsgroepen die er 

Ik eet geen vlees. Nou ja, een enkele 
keer, een biologisch stukje beest, ook 
al ben ik het daar zelf niet mee eens. 
Ik ben dus niet consequent! 
Daardoor lig ik van twee kanten 
onder vuur. Aan de ene kant door 
carnivoren: die vinden het prachtig om 
de vegetariër op inconsequenties te 
betrappen en hebben altijd wel een 
item uit het volgende lijstje paraat (dat 
ze dan heel trots brengen alsof zij de 
eerste zijn):
-  Zijn jouw schoenen van leer?  
(of jas, bankstel enz.)

-  Wat eten jouw honden? (of katten)
-  Sla je dan ook nooit een mug dood? 
(of vlieg)

Dit soort dingen wordt nooit gezegd 
omdat men de mug (vlieg, enz.) 
wil beschermen. Nee, het is juist 

omgekeerd: als je muggen doodt, 
kun je dús ook best varkens doden. 
Dan moet je consequent zijn en niet 
moeilijk doen over varkens in de bio-
industrie.

SMOESJES
Die behoefte om álles goed te doen, 
en als dat niet lukt dan maar gewoon 
álles fout, kom je vaker tegen. Zo zijn 
er mensen die zeggen: ‘Al dat gepraat 
over dierenrechten, vrouwenrechten, 
homorechten is flauwekul zolang er 
aan de andere kant van de wereld 
mensen dood gaan van de honger. 
Laten ‘ze’ daar eerst maar eens wat aan 
doen.’ Of juist: ‘We hebben in ons eigen 
land zoveel problemen, die moeten 
eerst worden opgelost voordat we de 
Derde Wereld gaan helpen.’

Het grappige is: hoewel dit tegen-
strijdige beweringen lijken, zijn het 
dezelfde mensen die met beide 
typen uitspraken instemmen. Dat 
bleek uit een onderzoek* waarin ik 
verschillende van dit soort uitspraken 
had ‘verstopt’ tussen andere stellingen. 
De gedachte is kennelijk: er is altijd 
een erger probleem dat eerst 
opgelost moet worden. Totdat alles is 
opgelost, hoef je dus nergens iets aan 
te doen en kun je je toch nog heel 
betrokken voelen, want dat andere 
leed, ‘dát is pas erg’. Dat leed waar je 
dus óók niks aan doet.

Dat noemen we in de psychologie 
zelfrechtvaardiging of cognitieve
dissonantie-reductie, maar ik noem 
het een rotsmoesje. Net als wanneer

vega & vasten.

Er was een tijd dat vegetariërs 
zich moesten verantwoorden 
voor hun keus, maar het 
is steeds vaker omgekeerd: 
niet de vegetariër maar de 
vleeseter heeft wat uit te 
leggen
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vega & vasten.

de vrachtwagen-
chauffeur die 
sla at joeg zijn
broodje-bal-etende 
collega’s in de
gordijnen

zijn, is de vegetariër beslist een van de groepen waar mensen zich het meest aan 
ergeren, neerbuigend over doen en grappen over maken. Waar hebben deze 
vredelievende mensen, die het weerloze willen beschermen, dat aan verdiend?

Voor een deel zit het antwoord bij het psychologisch defensie-systeem van 
de vleesliefhebbers. Jouw goede gedrag is een bedreiging voor iemand die dat 
goede gedrag níet toont maar onbewust wel degelijk weet dat dat beter zou zijn. 
Zelfs al zeg je helemaal niks – zelfs al doe je niet prekerig, roep je niet ‘Meat is 
murder’, zeg je niet eens ‘Je zou het ook eens moeten proberen’ – het pure feit 
dat je vegetarisch eet is bedreigend voor het ego van de carnivoor. Dat effect 
is niet gebonden aan vegetariërs, het werkt zo bij alle gedrag dat in morele 
zin voorbeeldig is – omdat dit anderen, onbedoeld en onbewust, herinnert 
aan iets wat ze eigenlijk ook zouden moeten doen. Het kan gaan over dieren 
eten, maar ook over milieu, of gezond gedrag, kleding zonder kinderarbeid. Een 
mooi voorbeeld zag ik bij Koefnoen. Het ging om een vrachtwagenchauffeur 
die gezond at (sla!); dat was alles was hij deed, maar daarmee joeg hij wel zijn 
broodje-bal-etende collega’s in de gordijnen.

Het is natuurlijk eeuwig zonde dat juist mensen die moreel en principieel zijn, 
worden gezien als drammerige betweters en niet als inspirerende voorbeelden. 
Des te ongelukkiger is het dat vegetariërs en veganisten daar bovenop soms de 
neiging hebben hun keus tot een heilige norm te verheffen, en iedere afwijking 
van dat ideaal te veroordelen. Die radicale, compromisloze houding doet de 
vega(n)beweging meer kwaad dan goed. Onderzoek** suggereert juist dat je 
de dreiging weg moet nemen. Niet mensen wijzen op wat ze verkeerd doen, 
maar in gesprek gaan over hún waarden (ook al zijn dat heel andere waarden 
dan de jouwe, dat maakt niet uit) en waardering tonen voor de dingen waar zij 
in geloven en aan werken. Als je daarna vertelt wat jouw waarden zijn en hoe je 
die naleeft, is er gelijkwaardigheid en respect, in plaats van een relatie waarin de 
een de ander de les leest.

Hoe verdrietig en verwerpelijk ik het ook vind dat zoveel mensen gedachteloos 
meewerken aan dierenleed, is dit toch een pleidooi voor verdraagzaamheid en 
begrip.*** De reden is simpel: we gaan de wereld niet redden met dogmatische 
principes, want dit roept bij anderen juist weerstand op. Onze samenleving zit 
helaas zo in elkaar dat uitbuiting – van mens, dier of natuur – aan alle kanten 
op de loer ligt en je er vaak gedachteloos aan meewerkt. Hoe minder dierlijke 
producten je gebruikt, hoe beter het is – voor mens, dier en natuur. Dat betekent 
dat iedere stap op dat traject waardering verdient, ook bij mensen die nog maar 
net op weg zijn.

*  http://www.roosvonk.nl/wp-content/uploads/RoosVonkNTPaltruisme.pdf

**  Ik heb meer over dit onderwerp geschreven op http://www.roosvonkblog.nl/morele-dwarsliggers/

***  In 2011 kwam een onderzoek naar buiten van Diederik Stapel over ‘vleeshufters’ , dat later fake

  bleek te zijn. Mijn enthousiasme om deze resultaten naar buiten te brengen zal voor sommigen 

 strijdig lijken met de tolerantie die ik hier bepleit. Destijds meende ik in alle oprechtheid dat het 

 ging om echte onderzoeksresultaten en niet mijn mening.  Met de kennis van nu zou ik dat niet 

 meer zo doen –  niet alleen omdat ik nu weet dat de data gefraudeerd waren, maar ook omdat  

 ik me er meer van bewust ben dat zo’n uitspraak onnodig polariserend werkt en daarmee de  

 vegazaak meer kwaad dan goed doet. 

Roos Vonk is hoogleraar Sociale Psychologie aan 
de Radboud Universiteit Nijmegen.

Roos Vonk:
Ik eet geen vlees. 

Nou ja, een enkele keer, 
een biologisch 

stukje beest,

GEEN SUIKERS, GEEN GRENZEN
NIEUW 1STE VEGAN BIOLOGISCH ALTERNATIEF VOOR KWARK

Al een fan van onze plantaardige alternatieven voor yoghurt zonder suikers? Provamel blijft vernieuwen: 
we lanceerden zojuist het eerste Vegan Biologisch Alternatief voor Kwark! We zijn gek op de heerlijk 
natuurlijke smaak en dikke, romige textuur. Bovendien zit het boordevol plantaardige eiwitten en bevat 
het – uiteraard - geen suikers. Maar dat is nog niet alles... Ons nieuwe Soja Alternatief voor Kwark is 
verrassend veelzijdig: lekker om zo te eten, heerlijk met vers fruit of granen en bovendien te gebruiken in 
een onbeperkt aantal recepten! Bijvoorbeeld in een plantaardig alternatief voor de klassieke kaastaart.

Meer inspiratie? Op www.provamel.com ontdek je tal van smakelijke receptideeën.
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Deze cadeaus 
maken duurzaam 
makkelijk & mooi! 

lekkers.

1. Zo heb je steeds de meest 
verse kruiden in de keuken: 
De Mepal Hydro Herbs 
geeft je kruidenplanten  
automatisch water. € 9,99 
www.rostimepalshop.nl

2. Nog een onderhoudsvrije 
plant: de Pikaplant zit in een 
pot en houdt zichzelf in leven 
zonder verzorging.  € 49,95  
www.goeds.nl  

3. Met deze wollen wasdroger-
ballen hoef je geen wasver-
zachter meer te gebruiken. 
Door de wasdrogerballen 
is je droger sneller klaar en 
bespaar je dus energie. De 
ballen worden gemaakt in 
de werkplaats van Kalpana 
in Kathmandu. Ongeveer 40 
vrouwen verdienen hier een 
fair inkomen waar zij super-
trots op zijn. Te koop in de 
Wereldwinkel.

4. Met het vrolijke rode  
mannetje van Lid Sid houd 
je het pannendeksel op een 
kiertje en voorkom je over- 
koken en het schoonmaak-
werk dat daarmee gepaard 
gaat. € 12,95  
www.cadeau-cadeau.nl

5. Herbruikbare broodzak,  
bio canvas. $5  
www.keepleaf.com

1. 

4. 

5. 

6. 

2. 
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ROOS

EELMAN 
MENSEN DIE RICHTING AAN HUN EIGEN LEVEN GEVEN EN DAARMEE 
DE WERELD EEN DIENST BEWIJZEN. WAT INSPIREERT EN DRIJFT HEN? 

EN WAAROM KIEZEN ZE VOOR  VEGETARISCHE VOEDING ? 

Mooi is geen criterium. Een schilderij moet in evenwicht 
zijn. De schilderingen van Roos Eelman zijn groot, abstract 
en beginnen altijd figuratief. Schilderen is voor Roos 
Eelman een levensinvulling. Niet iets voor erbij, voor af en 
toe. En ook niet iets voor een kleine elitaire kring. Roos 
Eelman studeerde in Amsterdam en San Francisco en is 
in 1999 afgestudeerd aan de Academie voor de Schone 
Kunsten in Milaan. Ze heeft in Italië een grote groep kopers 
en liefhebbers opgebouwd, maar kiest voor Amsterdam-
Oost. Met verschillende projecten probeert ze mensen 
met kunst kennis te laten maken. Ze werkt met mensen uit 
de buurt rond haar atelier : vaak migrant, soms geïsoleerd. 
‘We denken dat we zonder kunst kunnen, dat het een luxe 
is. Men realiseert zich veel te weinig 
wat de betekenis van kunst voor 
ons en onze cultuur is’

WAT IS DE BETEKENIS 
VAN KUNST?
‘Kunst dynamiseert. Het doet iets 
onvoorspelbaars, het overvalt je. 
Een goed boek of een schilderij 
raakt iets in je en brengt iets in 
beweging, waarvan de uitkomst 
ongewis is. Het is mooi als een 
schilderij je raakt, als het wordt 
herkend. Mensen kopen kunst die 
op dat moment bij hun leven past.’  
Vaak blijkt dat de levenssituatie en 
het gevoel van de koper overeen 
komt met de stemming waarmee 
Roos zelf aan het schilderij heeft 
gewerkt. ‘Dat geeft me het gevoel 
dat het helemaal klopt’.

DE OMGEKEERDE WEG
De imposante en  vaak kleurrijke 
en abstracte schilderijen van Roos Eelman beginnen altijd 
figuratief. De totstandkoming van de schilderingen is 
opmerkelijk en in zeker opzicht een ‘omgekeerde weg’. Van 
nature hebben we de neiging om steeds natuurgetrouwer 
te willen schilderen. Beheers je in die visie de schilderkunst 
perfect, dan schilder je bijna fotografisch. De foto is zo 

eigenlijk de ultieme schildering. Roos Eelman begint juist bij 
de foto, en maakt van daaruit het vaak abstracte schilderij. 
Soms is de oorspronkelijke foto onderdeel van het schilderij 
en deels nog goed herkenbaar of in stand gehouden, soms 
is alle houvast aan het uitgangsbeeld verdwenen en zijn 
alleen de sfeer en het gevoel van de foto terug te vinden in 
het kleurenspel. Wat rest is de essentie van de foto.

DIEREN ETEN
De drang om te creëren gaat gepaard met de behoefte om 
te delen. Veel van de projecten die Roos Eelman uitvoert 
staan in het teken van gezamenlijkheid en delen. Ze is 
ook een dragende kracht achter  De Purperreiger, een 

oud schoolpand met kunstenaars 
en maatschappelijke organisaties 
in Amsterdam-Oost waarin ook 
de Vegetariërsbond is gevestigd. 
Van huis uit is Roos Eelman ook 
vegetariër. ’Het voelt voor mij heel 
onnatuurlijk om vlees te eten en de 
manier waarop vlees tegenwoordig 
geproduceerd wordt gaat alle 
grenzen te buiten. Ik zie geen enkele 
goede reden om dieren te eten of 
vleesvervangers die er op moeten 
lijken. 

“Mensen vragen vaak wat ik dan eet. 
Dat is voor mij volledig onbegrijpelijk, 
alsof er niets overblijft! Dat 
getuigt toch van een ontzettend 
beperkte kijk op voeding. Ik blijf 
me er over verbazen dat mensen 
zich ook in deze tijd nog in de 
raarste bochten wringen om te 
beargumenteren waarom er toch 
nog weer vlees door het eten moet.”

Wonderlijk toch dat mensen zo hechten aan 
een dood product. Vlees moet een paar weken 
rijpen, het moet dus meer dood zijn voor je 
het kunt eten, terwijl je als vegetariër juist kiest voor zo 
vers en vitaal mogelijk voedsel’. 

Roos Eelman verruilde 

de galerieën van Milaan 

voor de buurtbewoners 

van Amsterdam Oost: 

‘Kunst hoort bij 

het leven’

Foto: Justine Leenarts 

op de keukentrap.
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gezond.TEKST: SYTSKE DE WAART

De Gezondheidsraad vindt voor het eerst de bewijzen hard genoeg om te concluderen dat een 
vegetarische voeding gezondheidsvoordelen oplevert voor hart en bloedvaten.

GEZOND.
NIEUWE RICHTLIJNEN GOEDE VOEDING 

Vegetarisch beter voor het hart dan vis

Vegetarisch 
eten heeft bij 
het Voedings-
centrum 
een stevige
positie
veroverd als 
volwaardig 
alternatief

De nieuwe Richtlijnen Goede Voeding gaan 
uit van een minder dierlijk en meer plant-
aardig voedingspatroon. De Richtlijnen zijn 
gebaseerd op onderzoeken naar de gezond-
heidseffecten van bepaalde voedingspatro-
nen, zoals vegetarisch eten.
Maar het is niet makkelijk om een relatie te 
leggen tussen vegetarisch eten en gezond-
heid. Om te beginnen: ‘vegetarisch’ wordt in 
elk onderzoek verschillend geïnterpreteerd: 
het niet-eten van vlees kan zowel een lac-
to-ovo-vegetarische, pesco-vegetarische als 
veganistische voeding omvatten. Daarnaast, 
met welke voeding vergelijk je het?
Vegetariërs hebben in de regel een gezonde-
re leefstijl dan omnivoren. Wordt een betere 
gezondheid dan verklaard door het niet-eten 
van vlees of door leefstijlfactoren als niet-
roken, meer bewegen en geen overgewicht 
hebben? Een rokende vegetariër die de hele 
dag op de bank chips eet, is hoogstwaar-
schijnlijk slechter af dan een niet-rokende, 
sportende vleeseter.

VEGA VERSUS VIS
Je wilt dus groepen vergelijken die alleen 
verschillen in vlees eten, maar verder het-
zelfde zijn. Dit kan, en het goede nieuws is 
dat de Gezondheidsraad voor het eerst de 
onderzoeken naar vegetarisch eten en ge-
zondheid voldoende betrouwbaar vindt om 
harde conclusies op te baseren. Voor bloed-
druk en hart- en vaatziekten dan wel, niet 
voor andere aandoeningen, maar je moet 
ergens beginnen.
Volgens het nieuwe onderzoek verlaagt 
één portie vis per week (voorheen waren 
dat er nog twee) het risico op fatale coro-
naire hartziekten (ziekten van het hart die 
het gevolg zijn van slagaderverkalking), en 

een vegetarisch voedingspatroon het risico 
op coronaire hartziekten. Dit lijkt wel erg op 
elkaar. Met andere woorden, hoef je je hart 
niet te beschermen door vis te eten, als je al 
vegetariër bent?
Het lijkt er wel op! Het verschil zit hem in 
het woordje ‘fataal’. Door vis te eten heb je 
uitsluitend minder risico op fatale coronaire 
hartziekten (hartaanval). Door vegetarisch te 
eten, loop je minder risico op alle coronaire 
hartziekten: naast de hartaanval ook angina 
pectoris, hartfalen en hartritmestoornissen.
Vegetarisch eten beschermt je hart dus be-
ter dan vis eten. 

VEGETARISCH ALS VOLWAARDIG 
ALTERNATIEF
Met de porties die horen bij je leeftijd 
en geslacht, kun je op de site van het 
Voedingscentrum inspiratie opdoen uit tien 
verschillende dagmenu’s. Aan één dagmenu 
heb je natuurlijk niet zoveel, je hebt ook wat 
algemene tips nodig om gezond vegetarisch 
te eten. Gelukkig heeft het Voedingscentrum 
deze informatie ook meteen opgefrist op de 
pagina’s Hoe eet ik minder vlees of vegetarisch 
en Ik wil of kan geen vis eten, kan ik vis 
vervangen? En is het ooit dwingende advies 
om vis te eten veranderd in “Het lichaam kan 
zelf EPA en DHA aanmaken uit het vetzuur 
ALA (linoleenzuur, een omega-3 vetzuur). 
ALA zit ook in plantaardige producten, 
vooral in raapzaad(olie) en lijnzaad(olie). 

Het is alleen nog niet duidelijk in welke mate 
het lichaam dit kan.” Tot mijn genoegen zag 
ik dat de adviezen van het Voedingscentrum 
inmiddels grotendeels in overeenstemming 
zijn met wat de Vegetariërsbond al jaren als 
voorlichting geeft,

Gezond én lekker... 
voor het hele gezin!

Bestel via onze 
webshop en gebruik 
de kortingscode: 
beleev. U ontvangt 
20% korting op ons 
hele assortiment.

www.leev.nu

Leev_advertentie_A6.indd   1 18-02-15   10:39
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  PAGINA’S
VEGA INSPIRATIE

VAN CULINAIR TOT MAKKELIJK EN SNEL

15
“

Sinds ik mijn inkopen bij de biowinkel doe, is mijn 
leven veranderd. Mijn allergieën zijn verdwenen

Enkele enthousiaste fans van het boek:
Pascale Naessens, best-seller auteur over voeding: 
“Authentiek kookboek met veel interessante informatie, 
anders dan alle andere kookboeken.” 
Rineke Dijkinga, best-seller auteur, natuurlijke 
geneeswijzen: “Ik was blij verrast met de ideeën die worden 
aangedragen. De ‘story telling’ achter de producten in het 
boek maakte me het meest blij.”
Irene Lelieveld, kinesiologische voedingstherapeut: 
“Knappe boekomslag. Ik zat even in een andere wereld. 
Ongelofelijk gaaf. Super recepten. Mooie foto’s.”
Lisette Kreischer, voedselconcepten: “Het raakte me diep.”
Kim Clijsters, toptennisster: “Ik gebruik de Amanprana 
producten dagelijks voor mijn hele gezin”

▲ Chantal Voets (rechts): “Josée van biowinkel Natuurhuis in Merksem heeft me overtuigd. Sinds haar eerste adviezen nam mijn leven en dat 
van mijn gezin een drastisch positieve wending. Bedankt Josée!”

    Mijn leven nam een positieve wending toen mijn gezin en ik in 
het jaar 2000 bio en gezond gingen eten. Ik had darmklachten en 
astma. Puffen hielp me geen stap vooruit. Mijn dochter kampte 
met allergieën en ze had concentratieproblemen. We gooiden 
resoluut het roer om. 12 maanden na mijn eerste stap in de 
biowinkel, waren de klachten van mij en mijn dochter verleden 
tijd. Het mooie begin van Amanprana en de reden waarom ik 
mijn ervaringen in dit boek wil delen.”

Goed eten verandert je leven 
De cocktail van alle “geoorloofde” chemische preparaten in 
onze voeding en lichaamsverzorging maakt ziek, veroorzaakt 
allergieën en ondermijnt ons geluk en goed gevoel. In het 
boek “Eet Goed, Dat Doet Je Goed” neemt Chantal Voets 
je mee op een culinaire reis. Het boek vertelt hoe gezond 
en lekker koken haar eigen leven veranderde. Hoe haar 
kwalen en allergieën verdwenen toen ze gezond en bio ging 
eten. Geen pesticiden, kunstmest, genetisch gemanipuleerde  
organismen, kunstmatige kleur-, zoet- of smaakstoffen. Maar 
wel “voeding als medicijn”. Bio is beter voor mens, dier 
en milieu. Voor auteur en mede-oprichter van Amanprana, 
Chantal Voets, betekende een bezoek aan de biowinkel een 
ommekeer in haar leven. Lang leve de biowinkel.

Gezond en lekker eten met de juiste ingrediënten 
Chantal Voets presenteert 130 heerlijke recepten en vertelt 
inspirerende verhalen achter de ingrediënten met aandacht 
voor bio, milieu en natuur. Ze geeft 8 gouden tips 
voor het verleggen van je voedingspatroon. Verander 
je eetgewoonten met haar voedingsdriehoek en gebruik 
uitsluitend goede vetten en goede suikers. 

Inspiratiebron voor ieder die gezond wil eten
✓ 256 blz, ✓ Prachtig, dik boek, ✓ Groot formaat, 
✓ Kwalitatief gebonden, ✓ Originele Japans gevouwen kaft, 
✓ 150 recept- en sfeerfoto’s, ✓ 100% Chantal Voets, ✓ 100% 
voeding als medicijn, ✓ 100% Amanprana

ONLINE
TE KOOP 

www.amanvida.eu

• Ook verkrijgbaar in de natuurwinkel • Info & inschrijven nieuwsbrief: www.noble-house.tk •

24•NL-Lekker Vegetarisch-Boek Chantal-Juni2016-Adv.indd   1 4/06/16   12:24

DE SMAAKMAKER
Erik Wildschut

HOLLANDS ZOMERZOET
Bessen van eigen bodem.

ZOMER IN DE KEUKEN
Healthy amandel crumble.
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estafette
d e  b i o l o g i s c h e  e e t w i n k e l

BI
OL

OGISCHE

CO Ö P E R ATI
E

VOEDSEL

Ontdek Estafette de biologische eetwinkel  


 biologische voedselcoöperatie  al 3000 leden 
 100% biologisch  eerlijk van boer tot bord  eigen imkerij 

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

Nijmegen, Utrecht en Zutphen. Meer info: www.estafettewinkel.nl

  Vier de 
  seizoenen

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

Grill en maak
kans op

een reis naar
New York!

KIJK OP tivall.nl

Grill en maak

een reis naar

tivall.nl

ONTDEK EEN
NIEUWE WERELD

VAN SMAAK

VEGETARISCH

16165 Adv grill 167x247_NL.indd   1 16-06-16   15:31
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Dit jaar staat de Langste Vegetarische Tafel op vrijdag 15 juli op 
het Museumplein in Amsterdam. Iedereen mag aanschuiven 
en gratis mee-eten. De ‘selfmade’ chef pakt dan een culinaire 
megaklus aan waar vrijwel iedere collega voor zou bedanken: 
400 kilo gekookte groente, 300 kilo salade en 100 kilo pasta of 
couscous worden in het diner verwerkt. Drie lange dagen wordt 
er door tientallen betrokken enthousiaste vrijwilligers keihard 
in de keuken gewerkt. Op woensdag worden alle ingrediënten 
voor de warme gerechten voorbereid en gesneden. De 
volgende dag wordt alles in een grote professionele keuken 
bereid en vervolgens gekoeld opgeslagen. Vrijdagochtend 
worden nog de salades vers gemaakt, en dan gaat alles richting 
Museumplein, waar weer tientallen vrijwilligers klaar staan om 
de maaltijden te serveren. De Langste Vegetarische Tafel begon 
ooit als recordpoging met 800 bezoekers, vorig jaar waren het 
er bijna 2000. Dit jaar gaat Erik de uitdaging voor de vijfde keer 
aan. En hij is er van overtuigd dat het record minstens weer 
wordt geëvenaard. 

Elke woensdag kookt Erik in het VekoDiner in Restaurant 100 
in Amsterdam. Dan staat er een puur plantaardig en biologisch 
3-gangendiner op tafel in het restaurant van Zaal 100, het 
‘Podium voor Ongehoord Geluid’. Chef-kok Erik kookt hier al 

30 jaar. De eerste keer kookte hij voor 20 mensen. Gaandeweg 
werden de groepen groter en het eten biologisch, vegetarisch 
en veganistisch. Zo rolde hij het koksmetier in en ontdekte 
zijn passie voor puur en eerlijk onbespoten koken. Wel of 
geen vlees eten is volgens Erik een persoonlijke keuze, maar 
minder vlees eten is daar en tegen een noodzaak vanwege de 
verspilling van voedsel. ‘Voor 1 kilo vlees is 10 kilo graan nodig, 
met alle bijwerkingen zoals boskap en de opwarming van de 
aarde tot gevolg’. Dat vindt hij het allerbelangrijkste en dat 
draagt hij ook uit als motto: ‘Als iedereen zo zou eten als tijdens 
de Langste Vegetarische Tafel is er meer dan genoeg voor de 
hele wereldbevolking’ 

Aanschuiven bij de Langste Vegetarische Tafel is gratis, maar 
het organiseren van het evenement is natuurlijk niet kosteloos! 
Tivall is hoofdsponsor maar giften blijven noodzakelijk om 
het evenement rond te krijgen. Donaties zijn welkom via 
onepercentclub.com.

TEKST: JOLANDA GROEN, FLORIS DE GRAAD

INSPIRATIEBRON:
‘Een wereld waarin er voor iedereen genoeg is’. 

GEHEIM:
‘Ik kan een project als de Langste Vegetarische Tafel alleen 

aanpakken omdat ik me er volledig in durf te storten zonder 
dat ik precies weet waar het eindigt. Ik neem mijn ervaring 

mee en daar vertrouw ik op’.

SPECIALISATIE
Vegetarische shoarmamenu, zoals dat tijdens de eerste 

Langste Vegetarische Tafel op het Museumplein in Amsterdam 
gegeten werd. Het recept (voor 800 personen) staat als 

‘veggieshoarma’ op www.vegetariers.nl 

CULITIP:
‘Proberen en experimenteren’

kookeiland.

  ERIK WILDSCHUT
ERIK WILSCHUT IS DE CHEF-KOK VAN DE LANGSTE VEGETARISCHE TAFEL. 

EÉN KEER PER JAAR IS HIJ DE ONBETWISTE SMAAKMAKER EN KOOKT 
HIJ VOOR 2000 (!) MENSEN OP HET AMSTERDAMSE MUSEUMPLEIN 

EEN VEGETARISCHE MAALTIJD. 

een giga culinaire logistieke klus 
met honderden kilo’s groente

Foto:  Sander Foederer
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het kookeiland.

  BESSEN ABC
ZOET, SAPPIG, KLEURRIJK EN SUPERGEZOND. DEZE BESSEN 
VAN EIGEN BODEM OVERLEVEN IEDERE VOEDINGSHYPE

Het begint weer wat stiller te worden rond de exotische goji- en açaibessen. 
En waarom zou je ook kiezen voor exotisch superfruit als bessen van eigen bodem net zo gezond, 

heerlijk en ook nog eens volop vers verkrijgbaar zijn? Lekker! Vegetarisch zet de 
vitaminebommetjes voor je op een rijtje.

Zomer-

AALBES
Naast de bekende rode aalbessen 
zijn er ook witte aalbessen. Witte 
exemplaren bevatten meer dan 
het dubbele aan vitamine C en zijn 
ook minder zuur van smaak, terwijl 
in rode bessen meer kalium zit . Je 
kunt aalbessen rauw eten, gebruiken 
als garnering voor allerlei gerechten 
en er sap, saus of jam van maken. 
Ze doen het ook uitstekend bij 
desserts (ijs, griesmeel, pannenkoek) 
en in gebak.

BLAUWE BES
Mijn persoonlijke favoriet! De blauwe 
bes is familie van de wilde bosbes, 
maar veel groter en zoeter. Blauwe 
bessen hebben een hoog gehalte 
aan antioxidanten en schijnen een 
wondermiddel te zijn tegen allerlei 
ziekten en kwalen. Blauwe bessen 
smaken heerlijk zo uit het handje, 
maar doen het ook goed in jam, 
gebak, fruitsalades of smoothies.

BRAAM
De struik die vanouds de 
doornhaag vormde ter 
bescherming van heilige plaatsen. 
De braam is een nichtje van 
de framboos en beide soorten 
komen uit de familie van de 
rozen. Bramen zitten tjokvol 
antioxidanten en bevatten veel 
vitamine C. Rijpe bramen hebben 
een diepblauwe, bijna zwarte kleur 
en een heerlijke, zoete smaak. Eet 
de bessen rauw uit het vuistje of 
verwerk ze in jam, smoothies en 

gebak. Ook lekker: broodbeleg van 
gepureerde bramen met gemalen 
kokos en honing.

CRANBERRY
Over cranberry (grote veenbes) 
gaat het verhaal dat bij een 
schipbreuk in de negentiende 
eeuw een vat met bessen op 
Terschelling is aangespoeld en dat 
de plant zich daar heeft kunnen 
vestigen. Cranberry’s smaken 
friszuur en zijn rijk aan vitamine C 
en mineralen. Je kunt ze niet rauw 
eten (zelfs rijp blijven ze keihard), 
maar wel verwerken tot sap, saus 
of jam. Cranberrycompote is 
heerlijk bij gebakken camembert. 

FRAMBOOS
Voor sporters! Frambozen 
bevatten veel antioxidanten, 
vitaminen en mineralen en een 
stofje dat snel de spieren herstelt 
na grote fysieke inspanning. De 
heerlijke zoete smaak van de 
framboos is immens populair. 
Behalve vers uit het vuistje zijn 
frambozen ook lekker in sauzen, 
(fruit)salades, jam en azijn. Ook 
lekker: combineer frambozen met 
sla, komkommer en balsamicoazijn 
of met gekookte aardappels.

KRUISBES
De kruisbes werd vroeger 
medicinaal gebruikt. In het oud 
Engels werd deze plant  fea-berry 
genoemd. Fea komt in dit geval 
van fever wat koorts betekent. 
Het zurige sap van de kruisbes zou 
koortsverlagend werken.
Hoewel het gebruik van 
kruisbessen dus al eeuwenoud is, 
raken deze fris-zure bessen een 
beetje in de vergetelheid. Dat is 
jammer, want kruisbessen bevatten 
veel vitaminen, mineralen, vezels 
en eiwitten. Hoe rijper de bes, 
hoe zoeter. Maar wil je er jam van 
maken, kies dan voor minder rijpe 
exemplaren waar nog meer pectine 
in zit. Kruisbessen combineren 
goed met vanillevla, -pudding, -ijs , 
slagroom, zoete omelet en flensjes.

ZWARTE BES
In de 18e eeuw werd er door 
een abt in het klooster van Dijon 
gezegd dat zwarte bessen garant 
staan voor een eeuwige jeugd. 
Zwarte bessen hebben rauw een 
zeer karakteristieke, wat wrange 
smaak waar je van moet houden, 
maar zijn in de verwerking 
onovertroffen. In sap, gelei en 
likeur komt hun heerlijke aroma 
goed vrij en smaken ze heel 
bijzonder. Zwarte bessen bevatten 
enorm veel vitamine C, ruim drie 
keer zoveel als sinaasappels. Ze 
zijn zeer geschikt voor het maken 
van jam en gelei, omdat ze van 
nature veel pectine bevatten.

WILDPLUKKEN
Ook in de natuur vind je heerlijke en gezonde bessen. Behalve de bekende soorten pluk je er lijster-, jenever- en 
meidoornbessen. Rauw zijn deze bessen niet lekker (en de lijsterbes zelfs licht giftig), maar je kunt ze goed verwerken 
tot jam, likeur of siroop. Eet jeneverbessen vanwege hun prikkelende werking op de nieren met mate (en niet als je 
zwanger bent, ze werken vruchtafdrijvend).

Foto: R
ené van M

anen | Styling: N
oëlla Straakenbroek

TEKST: MARTINE DE KLEIN, FLORIS DE GRAAD 
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DE OCHTENDEN
BEWUST ETEN GAAT VEEL VERDER 
DAN ALLEEN DE AVONDMAALTIJD. 

ALS JE DOOR DE DAG HEEN 
GEZONDE GEWOONTES WILT 

OPBOUWEN IS SNEL EN 
GEMAKKELIJK BELANGRIJK. 

bewust

elke dag plantaardig.

07:30
 ‘Ik denk niet dat er veel valt te doen aan de 
hectiek van de meeste van onze ochtenden. 
Maar als je wel belang hecht aan gezond 
voedsel en gezond eten, ben je er denk ik op 
gebrand om de dag  positief te beginnen met 
wat fatsoenlijke brandstof. Bij het ontbijt is 
dat lastig. Men vertrouwt veelal  op verpakte 
ontbijtgranen, waarvan vele vol suikers zitten en 
geraffineerd zijn. Voor dit probleem bestaat geen 
gemakkelijke oplossing als het gaat om tijdsdruk. 
Maar zelfgemaakte pap en granen bevatten 
alleen maar het zoet dat je er zelf aan toevoegt, 
en je hebt controle over de kosten ervan.
Mijn veganistische Winterse pap en bessen uit 
de oven kun je makkelijk anpassen aan welk 
bessenmengsel van het seizoen, noten, pitten 
of zaden dan ook. Als zoetekauw wordt je hier 
blij van, maar er treden geen bloedsuikerpieken 
en daarop volgende -dalingen op. De energie in 
de haver komt langzaam vrij en wordt door de 
goede vetten en het belangrijke eiwit in de noten, 
pitten en zaden getemperd.’

08:30
‘De cafeïneverslaafden onder ons hebben soms 
een beetje aanmoediging nodig om de koffiepot 
’s morgens te laten staan. Thee en tisane –  
het woord komt van het Griekse ’ptisane’, een 
drank gemaakt van gerst – kunnen krachtige , 
energetische of troostende effecten hebben, 
afhankelijk van het soort. Door gort (gepelde 
gerst) te laten trekken in kokend water met 
citroen – eventueel ook met een beetje honing- 
krijg je een ongelofelijk lekker en nostalgisch 
drankje, rijk aan vitamine B, ijzer en magnesium 
en andere sporenelementen.’

10:30
Sappen hebben een hogere voedingsdichtheid, 
maar er zitten minder vezels in, waardoor ze 
snel en makkelijk door het lichaam worden 
opgenomen. Verse smoothies bevatten alle vezels 
die in de gebruikte ingrediënten zaten; daarom 
geven ze langer een verzadigd gevoel. Ze kunnen 
makkelijker worden opgepept en op smaak 
gebracht door het toevoegen van ingrediënten 
zoals notenmelk en –pasta of gekiemde 
zaden en pitten. Simpel gezegd, beschouw een 
smoothie als een potentiële maaltijdvervanger 
en een sapje als een sterkt geconcentreerd 
voedingssupplement.

TEKST: LAURETTE VAN SLOBBE 

HET ONTBIJT IS HET FUNDAMENT 
VOOR DE REST VAN DE DAG. 

MAAK HET 
MAKKELIJKER
DE HELE DAG DOOR BEWUST ETEN. LEKKER! 
VEGETARISCH KIJKT DE KUNST AF VAN ALICE HART, 
SCHRIJFSTER VAN HET ‘HET NIEUWE VEGALICOUS’ 
(ZIE OOK P.54)

 ‘Gebruik rustige momenten om een week in het vooruit te werken. Het kost 
wat inspanning en nadenken, maar door gezond voedzaam eten hoog op je 
agenda te zetten kom je niet alleen de dag door, maar zet je ook de toon voor 
je dagelijkse eetpatroon en word je geholpen bij alles wat je kookt gezondere 
gewoonten aan te nemen.’
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vegacademy.zo doe je dat.

Vegetarische smeersels en dips kun je eindeloos veel 
creatiever inzetten dan louter op een toastje of de 
boterham. Eetinspirator en kookboekenschrijver 
(bekend van o.a. De Snelle Vegetariër) Jacinta Bokma 
bedacht originele zomerse variaties. 

Goed belegd!
FOTOGRAFIE: MELANIE WAGNER, FOODSTYLING EN RECEPTUUR: JACINTA BOKMA

“‘De tijd dat het als vegetariër lastig was te variëren 
met hartig broodbeleg is nu definitief van de baan. Lees 
mijn tips en geniet van de recepten! Wat dacht je van een 
wrap met paté, plakjes avocado, paprika en kiemen” 

WATERMELOEN-
NOTENBALLETJES SNACK
(SNACK - VOOR 4 PERSONEN)

INGREDIËNTEN:
• Tartex rozemarijn
• watermeloen
• pistache nootjes of kokossnippers 

 
 
 
 
 

 
 

BEREIDING:
Rol van Tartex met rozemarijn (Vegacademy favoriet!) 
balletjes en druk ze daarna in gehakte pistachenootjes of 
kokossnippers. Snijd watermeloen in vierkante blokjes, zet 
de balletjes er op en steek er een bamboeprikker in.

BROODBELEG 
ÁNDERS!
Jacinta is initiatiefnemer van De Vegetariërsbond Vegacademy. 
Je leert (nog) lekkerder koken met de culinaire tips & trics 
van Vegacademy.

RECEPT

ASPERGES, TUINBONEN EN 
GEGRILDE ABRIKOZEN SALADE
(LUNCH - VOOR 4 PERSONEN)
BEREIDING:
De speciale smaakmaker is verse dragon! Grill groene 
asperges en rijpe, gehalveerde abrikozen even in boter 
met olijfolie, roerbak een minuutje dubbel-gedopte 
verse tuinbonen erbij en vul de abrikozen met je 
favoriete vegetarische Tartex patésmaak. Dresseer 
mooi op het bord en besprenkel met een goede 
zelfgemaakte vinaigrette met knoflook. Bestrooi met 
fijngesneden verse dragonblaadjes.

PATÉ-BROODROLLETJES
(LUNCH - VOOR 4 PERSONEN)

BEREIDING:
Snijd de korst weg van 4 plakken casinobrood. Rol ze met 
een deegroller iets platter, besmeer ze met vegetarische 
Tartex paté en strooi daar fijngeknipte tuinkers over. Snijd 
met een kaasschaaf lange dunne plakken (in de lengte) van 
een komkommer. Rol stevig op en snijd in plakken. 

GEZOND WEETJE:
Tartex Vegetarische paté is meer dan alleen
lekker: het bevat uitsluitend gezonde vegetarische
vetten en 41 procent minder vet vergeleken met
smeerworst, weinig calorieën en cholesterol. 
En dat alles met een heerlijke volle smaak. 
Verkrijgbaar in 13 varianten.

Recepten voor een mooiere wereld

(Advertorial)
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vegacademy.

(VOOR 2 PERSONEN)

HEALTHY AMANDEL 
CRUMBLE MET BLAUWE 
BESSEN EN BRAMEN 
Deze crumble is heerlijk als ontbijt op een luie zondag of als 
tussendoortje bij een lekkere kop thee. En wat dacht je van een
 gezond dessert? Serveer de crumble dan met een klein bolletje 
vanille ijs of een lepel kwark. Lekker met verse dadels. 

INGREDIËNTEN 
VOOR 2 PERSONEN:
• amandelmeel
• havermout
• honing 
• kokosvet
• 1 tl kaneel
• snuf zeezout
• blauwe bessen
• bramen 

GARNERING:
• paar blaadjes munt
• 2 grote dadels

BEREIDING
Verwarm je oven voor op 180 graden en zet een kleine 
ovenschaal klaar.

Maak de crumble door de amandelmeel, havermout, honing 
en het kokosvet met je handen te kneden tot een kruimelig 
deeg. Breng op smaak met een snuf kaneel en zeezout. 

Stort de bessen in de ovenschaal, bestrooi met extra kaneel 
en verdeel met je handen de crumble erover. Zet de schaal 
twee keer krachtig neer zodat de crumble zich tussen de 
bessen verspreidt. 

Zet de schaal 40 minuten in de oven.

Serveer de crumble direct en garneer hem af met stukjes 
dadel en blaadjes munt. Koud is hij echter ook erg lekker.

  HEALTY
VOOR BEAUFOOD BEN IK 24/7 OP ZOEK NAAR DE 

LEKKERSTE GERECHTEN DIE EENVOUDIG KLAAR TE MAKEN ZIJN 
EN EEN WAARDEVOLLE TOEVOEGING ZIJN AAN DE GEZONDHEID 
VAN JE LICHAAM. VOEDING SPEELT VOOR MIJ EEN BELANGRIJKE ROL 

IN HET DAGELIJKS LEVEN, WAARBIJ SMAAK EN DE JUISTE 
VOEDINGSSTOFFEN CENTRAAL STAAN. 

100% Foto’s: M
elanie W

agner, R
ené van M

anen | Styling: N
oëlla Straakenbroek

Gezond eten hoeft niet saai te zijn, in tegendeel, en dat bewijst deze 
healthy amandel crumble met blauwe bessen en bramen maar weer! 
De gezonde vetten van amandelen geven je een langdurig verzadigd 

gevoel en het blauwe fruit zitbomvol goede vitamines, 
mineralen en antioxidanten. 

De recepten van Bo zijn te vinden op www.beaufood.nl
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RODE PAPRIKA 
EN CASHEW- 
NOTENSPREAD MET 
GEROOKTE TOFU 

INGREDIËNTEN:
• 1 rode ui
• 100 gram gerookte tofu
• 1 kg rode paprika
• 3 teentjes knoflook
• 3 eetlepels olie
• 2 laurierblaadjes
• 100 ml groentebouillon
• 250 gram cashewnoten
• 3 eetlepels zoete paprikapoeder 

(Pimentón de la Vale dulca)
• 1 eetlepel gerookt paprikapoeder 

(Pimentón de la Vale picante)
• 1 eetlepel agavesiroop
• zout en peper 

BEREIDING: 
Schil en snipper de ui en snijd de tofu in 
blokjes. Was de paprika’s, verwijder de 
zaadlijsten en snijd ze in kleine stukjes. 
Pel de knoflook en snijd ze in dunne 
plakjes. Verhit de olie in een pan, fruit de 
ui en voeg de tofu toe. Bak de tofu een 
paar minuten mee. Voeg de knoflook, 
laurierblaadjes en paprika toe aan de 
tofu en bak het geheel kort. Giet de 
groentebouillon erbij, plaats een deksel 
op de pan en breng het geheel aan de 
kook. Laat het gedurende 10 minuten 
koken.
 
Rooster de cashewnoten in een pan 
zonder olie lichtbruin. Maal de cashew-
noten in een blender of keukenmachine 
tot er een puree ontstaat. Zet het opzij. 
Verwijder de laurierblaadjes uit het 
paprikamengsel en pureer het mengsel 
fijn. Voeg de cashewnotenpuree toe en 
blend het tot een gladde spread. Breng 
het geheel op smaak met paprikapoe-
der (zoet en gerookt), agavesiroop, zout 
en peper. Laat de spread afkoelen voor 
het opdienen.

SEITAN MET RODE 
UIT, VIJGEN EN ANIJS
AANTAL PERSONEN: 12 PORTIES
(Peter Vandermeersch, 
de zonnekeuken)
 

INGREDIËNTEN:
• 250 g gedroogde vijgen
• 750 gram seitan
• 5 eetlepels sojasaus (shoyu)
• 1 eetlepel versgeperst gembersap
• ½ kg rode uien
• 2 theelepels anijszaad
• olijfolie
• evt. 250 ml haverroom
• arrowroot

BEREIDING: 
Week de vijgen 10-15 minuten in 
lauw water. Snijd de seitan in middel-
grote stukken en marineer deze in de 
sojasaus en gembersap. Schil de uien 
en snijd ze in dunne ringen. Verhit de 
olijfolie in een pan, fruit de ui met het 
anijszaad. Voeg de gemarineerde seit-
anstukjes en de geweekte vijgen met 
het weekwater toe en breng het op 
smaak met shoyu. Voeg eventueel de 
haverroom toe en bind het geheel tot 
een egale saus.

ZOETE AARDAPPEL-
SOEP MET SINAASAP-
PEL EN GEDROOGDE 
GEMBER
VOOR 12 PORTIES

INGREDIËNTEN:
• 2,5 liter water
• Ruim 1,5 kg zoete aardappel 

(bataat)
• 3 tl milde kerriepoeder
• 1 tl gemberpoeder
• 1 tl kurkumapoeder
• 1 tl gemalen kardemom
• ½ tl gedroogd sinaasappelschil-

poeder
• 55 g groentebouillon zonder gist
• 250 ml haverroom
• 325 ml versgeperst en gezeefd 

sinaasappelsap
• Vers gemalen nootmuskaat

BEREIDING:
Breng het water lichtjes aan de kook
Schil de bataat en snij deze in blokjes, 
zorg dat er 1,5 kg ter beschikking is.
Doe de bataat in water en voeg 
kerriepoeder, gemberpoeder, kurku-
mapoeder, gemalen kardemom, si-
naasappelschilpoeder en groentebouil-
lonpoeder toe. Laat op een zacht vuur 
garen tot het een romige structuur 
heeft. Voeg haverroom, sinaasappelsap 
en nootmuskaat toe.

WORTEL-
GEMBER SOEP
VOOR 4 PORTIES
BEREIDINGSTIJD: 20 MINUTEN

INGREDIËNTEN:
• 1 eetlepel olie of boter
• 1 gesnipperde ui
• 700 gram geschilde en in blokjes 

gesneden wortelen
• 1 tl geraspte verse gember
• 2 tl gestampt korianderzaad
• 4 kopjes groentebouillon of water
• zout en peper naar smaak

BEREIDING:
Verhit de olie in een diepe koekenpan 
en bak hierin de ui 5 minuten. Voeg 
de wortel, gember en koriander toe 
en kook dit op een middelhoog vuur 
nog 5 minuten. Giet de bouillon in de 
pan en breng aan de kook. Afdekken 
en door laten koken tot de wortelen 
zacht zijn. De soep pureren, in een 
blender stoppen of met een pollepel 
door een zeef drukken. Opnieuw ver-
hitten en op smaak brengen met zout 
en peper.

PLANTAARDIGE 
HAMBURGERS
BEREIDINGSTIJD: 20 MINUTEN

INGREDIËNTEN:
• 200 gram wortels
• 200 gram aardappels
• 200 gram kool
• 300 gram bloem 
• 1 tl zout
• ½ tl zwarte peper poeder 
• 1 tl kerrie
• Plantaardige olie om te bakken 

(bij voorkeur maïsolie)

BEREIDING:
Hak de rauwe groenten in een blend-
er fijn. Voeg de bloem en de specerijen 
toe en meng goed. Kneed –niet te 
dikke- burgers en bak ze in de olie aan 
beide kanten goudbruin. Serveer met 
room en salade.



3938  |  ZOMER 2016

vegacademy.

BESSENSMOOTHIE 
MET KRUIDEN
SOORT GERECHT: ONTBIJT, 
BEREIDINGSTIJD: 10 MIN

INGREDIËNTEN:
• 0,5 banaan
• 10-15 aardbeien
• 8-10 kersen of bessen zonder pit
• Een klein bosje kruiden  

(bijvoorbeeld 1-2 takjes dille,  
venkel, koriander, of 2-3 blaadjes  
basilicum of spinazie)

BEREIDING: 
Schil de banaan, Was het fruit en de kruiden en 
stop alles in een blender. Voeg water naar keuze 
toe, hiermee kan je de dikte van de smoothies 
bepalen. Mix alles door elkaar en genieten maar.

Inspiratie voor een vegan levensstijl
LIMA’S GRANENDRANKEN

www.limafood.com

 ✓ Ontdek het rijke smakenpallet van onze dranken op basis van rijst, 
haver, spelt, soja, gierst en boekweit.

 ✓ Natuur of verrijkt met calcium, met amandel-, hazelnoot-, 
kokos- of chocoladesmaak of heerlijk met een vleug je Yannoh®.

 ✓ Licht verteerbaar, want lactosevrij.
 ✓ Vaak glutenvrij, maar vooral dagdagelijks onmisbaar.C
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De mogelijkheden van granendranken zijn oneindig! Bij Lima bieden wij u 
de keuze uit talrijke dranken: één voor één heerlijk, kwalitatief en lactosevrij. 
De vegetarische en plantaardige keuken was nog nooit zo gevarieerd en plezierig!

NIEUW   

LIM1600021 - Annonce_A4_NL.indd   1 03/06/16   17:14
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goed advies.Adviezen & weetjes waar je wijs van wordt.

KLIMAATKLAPPER
Klimaatverandering? Hogere dijken? 
Vegetarisch eten zet pas echt zoden 
aan de dijk! Transport en Voeding 
zijn de grootste boosdoeners. Milieu 
Centraal becijferde dat vegetarische 
voeding 20% minder bijdraagt aan 
de uitstoot van broeikasgassen dan 
voeding met vlees. Voor veganisten is 

dat zelfs 35% minder.

UITGEKEKEN OP VLEES?

36% VAN DE NEDERLANDERS 
EET MINDER VLEES DAN VIJF 

JAAR GELEDEN

56% VAN DE NEDERLANDERS 
EET NIET IEDERE DAG VLEES 

VANWEGE DE VARIATIE.

26% VAN DE NEDERLANDERS 
EET NIET IEDERE DAG VLEES 

VANWEGE DE GEZONDHEID
MOEDER EN KIND

Met de komst van een kind stellen 
ouders zich steeds vaker de vraag of hun 
voedingskeuzes wel zo vanzelfsprekend 
zijn. Gezondheid, duurzaamheid en 
ethiek kunnen in een nieuw daglicht 
komen te staan. Stefan Kleintjes schreef 
voor de Vegetariërsbond de brochure 
Moeder en Kind over volwaardige en 
duurzame vegetarische voeding voor 
moeder en kind. Gratis de downloaden 

via www.vegetariers.nl

•  Kook de gerechten 1/6 van de normale kooktijd voor. 
 Deze tijd pas rekenen vanaf dat het gerecht goed kookt.
•  Breng de pan na het voorkoken over in de gereedstaande 
 “hooikist” en sluit deze onmiddellijk.
•  Laat het gerecht ruim 2x de normale kooktijd in de hooikist staan.
•  Laat de hooikist na het gebruik enige tijd open staan om goed uit te  
 wasemen.

PRAKTISCHE TIP UIT GROOTMOEDERS TIJD: DE HOOIKIST. 
Granen, rijst, bonen en peulvruchten kook je kort en bewaar je daarna een paar 
uur in de hooikist. Dit bespaart energie, maar vooral: het warm dampende eten 
dat je vervolgens uit de hooikist tovert is in alle rust gegaard en daarom echt 
veel lekkerder! Aanbranden is met de hooikist echt verleden tijd. Hooikisten 
zijn te koop, maar eigenlijk kun je met alles wat goed isoleert zelf een hooikist 
maken.

NIEUWE RICHTLIJNEN GEZONDE 
VOEDING IN HET KORT
EET VOLGENS EEN MEER PLANTAARDIG EN MINDER DIERLIJK 
VOEDINGSPATROON CONFORM DE ONDERSTAANDE 
RICHTLIJNEN:

• Eet dagelijks ten minste 200 gram groente en ten minste 200 gram fruit.
• Eet dagelijks ten minste 90 gram bruin brood,  
 volkorenbrood of andere volkorenproducten.
• Eet wekelijks peulvruchten.
• Eet ten minste 15 gram ongezouten noten per dag (zie kader 2).
• Neem enkele porties zuivel per dag, waaronder melk of yoghurt.
• Drink dagelijks drie koppen thee (zwart of groen).
• Vervang geraffineerde graanproducten door volkorenproducten.
• Vervang boter, harde margarine en bak- en braadvetten door zachte
 margarine, vloeibaar bak- en braadvet en plantaardige oliën.
• Vervang ongefilterde door gefilterde koffie.
• Beperk de consumptie van rood vlees en met name bewerkt vlees.
• Drink zo min mogelijk suikerhoudende dranken.
• Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag.
• Beperk de inname van keukenzout tot maximaal 6 gram per dag.
• Het gebruik van voedingsstofsupplementen is niet nodig, behalve  
 voor mensen die tot een specifieke groep behoren waarvoor een  
 suppletieadvies geldt.
• Eet één keer per week vis, bij voorkeur vette vis.

Voortschrijdend 
inzicht 

Voedingscentrum

VRUCHTENSAP VERDWENEN
EEN BELANGRIJKE TIP OM PLANTAARDIG 
IJZER UIT JE VOEDING BETER OP TE NEMEN, 
BLIJFT HET GEBRUIK VAN EEN VITAMINE-C 
RIJK PRODUCT BIJ ELKE MAALTIJD. 

Voorheen kon dat, naast groente en fruit, ook 
een glas vruchtensap (van een citrusvrucht, 
zoals sinaasappelsap) zijn. Maar vruchtensap 
is inmiddels in de ban gedaan door het 
Voedingscentrum omdat er (van nature) veel 
suiker in zit, en het verzadigt minder dan vers 
fruit waardoor je maar door blijft drinken. Ik 
drink een glas sinaasappelsap bij mijn muesli 
’s ochtends, en om eerlijk te zijn ben ik hier 
erg aan gehecht. Dat fruit eet ik later op de 
dag wel. Dus (ook) ik verkies af en toe om de 
adviezen van het Voedingscentrum te negeren. 
Als vegetariër doe ik het tenslotte al beter dan 
gemiddeld wat gezondheid betreft. 

 ALS IK GEEN VLEES EN VIS EET?
Het niet-eten van vlees en het hebben van een vegetarisch voedingspatroon blijft een moeilijk verschil voor het 
Voedingscentrum. Als je geen vlees eet wordt vis aangeraden (naast peulvruchten, extra noten en extra eieren). 
Vegetariërs eten over het algemeen geen dode dieren, dus ook geen vis. Je moet dan wat verder zoeken op de site, maar 
uiteindelijk kun je de benodigde info wel bij elkaar puzzelen. Of ga gewoon meteen naar de voedingsinformatie van de 
Vegetariërsbond op www.vegetariers.nl.  

TEKST: SYTSKE DE WAART
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TEKST: MARTINE DE KLEIN

SMAAK.
SCHNITZELS: 

Bij de kaasschnitzels adviseerde Lekker!Vegetarisch nog 
om als het even kan maar zelf aan de slag te gaan. 
Bij ‘gewone’ schnitzels is dit wat moeilijker.

PALMOLIE
GOED ZIJN VOOR JEZELF ÉN DE WERELD OM JE HEEN.

MET LEKKER! VEGETARISCH VIND JE DE BALANS.

Bewust.
smaakpanel.

PRODUCT TOTALE WAARDERING
• GoodBite Schnitzel 6,6
• Healthy Planet Wiener Schnitzel 4,0
• AH Tivalli Schnitzel 6,9
• Vivera Schnitzel 5,7
• Wheaty Schnitzel 3,9
• SoFine Wiener Schnitzel 5,6
• Valess Schnitzel 6,3

‘Zacht en toch lekker, mijn nummer één (Valess)’

Voor welke vegetarische snacks kiest Nederland? Lekker!Vegetarisch 
organiseerde een grootschalig testpanel in de demonstratiekeuken van 
boekhandel Scheltema in Amsterdam. Talloze mensen proefden de snacks en 
vulden de vragenlijsten in. 

Ook de vegetarisch schnitzel werd geproefd en beoordeeld. Aan het eind van 
de dag wordt de  winnaar duidelijk: de schnitzel van Tivall ziet er het lekkerst 
uit, heeft de mooiste kleur en de beste textuur. Qua smaak scoort de schnitzel 
echter gelijk met die van Goodbite. Voor beiden wordt een 6,7 genoteerd. 
Maar aangezien we niet alleen met onze smaakpapillen maar met ál onze 
zintuigen eten mogen we de schnitzel van Tivall toch wel de koning van de 
vegetarische schnitzels noemen. ‘Taai’ vindt één van de proevers, maar verder 
worden er alleen positieve commentaren gegeven. De schnitzel van Goodbite 
heeft zijn eigen schare fans:  ‘Dit was de enige lekkere’. Over de concurrenten 
zijn de oordelen wisselend. ‘Als gebakken brood met kruiden’, ‘rubberachtig’ of 
‘gortdroog’. Over de schnitzel van Wheaty is eigenlijk niemand positief. Maar 
wellicht is er  ook voor dit product een groep liefhebbers: het omvangrijke 
testpanel bestond uit de gemiddelde –boeken lezende- Nederlander. 

Opnieuw gaat de strijd in het panel tussen de producten van de Jumbo 
(GoodBite) en Albert Heijn (Tivall). Ditmaal komt Tivall als winnaar uit de bus.

voedingsdilemma.

ONVERDACHT
‘Dit product bevat plantaardige 
vetten’. Dat voelt veilig. Maar achter 
de geruststellende vermelding 
kan een stille catastrofe schuil 
gaan: palmolie. Soepen, pizza, 
babyvoeding, chocolade, brood, 
koekjes, snacks, cosmetica en 
schoonmaakartikelen. Al deze 
artikelen kunnen palmolie bevatten. 
Ongeveer de helft van de producten 
in de Nederlandse supermarkt 
bevat op de een of andere manier 
palmolie. Als consument heb je dat 
niet zo in de gaten: palmolie kan 
onder maar liefst 170 namen op 
de ingrediëntenlijst verschijnen.

KAALSLAG
Greenpeace heeft berekend dat 
er wereldwijd per uur maar liefst 
300 voetbalvelden tropisch woud 
wordt gekapt om plaats te maken 
voor palmolieplantages, vooral in 
Zuid-Oost Azië. Dit betekent een 
catastrofe voor dieren hier leven: 
onder andere de Sumatraanse 
tijger en de orang-oetang worden 
hierdoor in levensgevaar gebracht. 
Ook de mensen die in deze 
gebieden wonen moeten het veld 
ruimen.  Er is voor de plantages 
veel kunstmest en water nodig en 
de bodem raakt uitgeput.
Alleen al om de productie op 
peil te houden moet het areaal 
worden uitgebreid, laat staan bij 
toenemende vraag.  

BETERE PALMOLIE?
Nederland is een grote 
importeur van palmolie. Eén 
van de grootste ter wereld 
zelfs. Meer dan de helft van de 
invoer van palmolieproducten 
betreft palmpitmeel bestemd 
voor de veevoederindustrie. 
Milieuorganisaties protesteren fel 
tegen de manier waarop 

palmolie geproduceerd wordt. 
Naar aanleiding hiervan 
hebben fabrikanten een 
organisatie voor verantwoordere 
palmollieproductie opgericht 
(Roundtable on Sustainable 
Palm Oil). Volgens Greenpeace 
en het Wereldnatuurfonds een 
stap in de goede richting, volgens 
Milieudefensie een wassen neus. 

ONGEZOND
Voor wie door deze kakofonie in 
verwarring wordt gebracht biedt de 
Belgische Hoge Gezondheidsraad 
mogelijk uitkomst. In tegenstelling 
tot andere plantaardige oliën 
bevat palmolie tot 40% schadelijke 
verzadigde vetzuren die de kans 
op hart- en vaatziekten verhogen. 
Het advies is daarom het product 
te mijden. 
Benieuwd of in jouw favoriete 
producten ook palmolie is verwerkt? 
Op palm-olie.info kun je een 
‘boodschappenlijst’ downloaden met 
de dertig meest gebruikte termen 
voor palmolie.
Wil je meer doen? Het Rainforest 
Action Network verzamelt selfies 
van handpalmen met de tekst 
#in your palm. Als er 60.000 zijn 
verzameld, voor iedere resterende 
orang oetang één, dan worden de 
twintig grootste snackproducenten 
die palmolie producten gebruiken 
hiermee onder druk gezet: 
inyourpalm.org

Mede dankzij 
de palmolie-

plantages zijn er 
nog maar 60.000 

orang oetangs 
over
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eerste hulp bij etiketten.

LEKKER, 
MAAR MET MATE

Wie het milieu een warm hart toedraagt, eet 
natuurlijk seizoensproducten, het liefst uit 
Nederland. Maar doordat tegenwoordig alle 
groente en fruit het hele jaar rond te verkrijgen 
zijn, raken we het zicht kwijt op wat een 
seizoensproduct is. 
Een aardbei uit Nederland uit de verwarmde 
kas heeft niet zoveel voedselkilometers afgelegd, 
maar kent toch een hoge milieubelasting. En 
sinaasappels en bananen die met de boot 
hierheen komen uit Zuid Amerika hebben 
een lange weg afgelegd, maar omdat transport 
met de boot heel efficiënt is, kunnen ze zich 
qua milieubelasting toch meten met Hollandse 
appels. En om het nog ingewikkelder te maken: 
ook de verpakking kan een doorslaggevende rol 
spelen in de milieubelasting. 

Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal heeft becijferd dat een verpakking 
gemiddeld ruim 10 procent bijdraagt aan de milieubelasting van een 
verpakt product. Kwetsbaar fruit zoals frambozen en bramen wordt (in de 
supermarkt) in kleine hoeveelheden (150 of 250 gram) in plastic bakjes 
verpakt. Dit om te voorkomen dat het fruit zichzelf platdrukt, en het dus 
bederft. Dat is ook een belangrijke functie van de verpakking: voorkómen 
van verspilling. Maar in dit geval zorgt de verpakking ervoor dat de 
milieubelasting van de braam die van varkensvlees evenaart. Daardoor is 
dit fruit, zelfs als het in de zomermaanden uit Holland van de vollegrond 
komt, iets om ‘bij uitzondering’ te eten. 

Kortom, de koppeling ‘seizoensproduct/streekproduct= milieuvriendelijk’ 
en ‘van ver = milieuonvriendelijk’ gaat in veel gevallen niet op. Je hebt meer 
houvast aan de groente- en fruitkalender van Milieu Centraal. Informatie 
die je nodig hebt om de kalender te kunnen gebruiken, is het land van 
herkomst (dit hoort bij groente en fruit op de verpakking te staan, of op 
de schapkaart), en de maand waarin je het product koopt. 

De groente- en fruitkalender van Milieu Centraal is te 
raadplegen op hun site, of als app te downloaden op 
je smartphone.

TEKST: SYTSKE DE WAART

ZUUR SNOEP
‘Haribo macht Kinder froh’ luidt de 
reclameleus van de snoepfabrikant. 
Dat geldt helaas niet voor kinderen 
die de voorkeur geven aan vegetarisch 
snoep. Veel van de producten van 
deze fabrikant bevatten gelatine. Dat 
geldt ook voor het snoep van andere 
merken. Maar het goede nieuws is dat 
er wel degelijk wat te kiezen valt. Bekijk 
voor zuur snoep zonder zure nasmaak 
de productranking: 

CHOCOLADEMOUSSE
Het is niet heel moeilijk om een lekker 
vegetarisch toetje te maken. Toch 
blijft het koelvak met toetjes in de 
supermarkt gevaarlijk terrein voor wie 
kiest voor vegetarische voeding. De 
meeste toetjes zijn niet vegetarisch. 
We deden onderzoek naar de cate-
gorie chocolademousse en vonden 
vier desserts die waarschijnlijk wel 
vegetarisch zijn:

KEURMERK.

Op www.vegetariers.nl/bewust staan voor een groot aantal 
productcategorieën handige productlijstjes die in één 
oogopslag duidelijk maken of producten vegetarisch zijn. 

de verpakking maakt bramen bijna 
net zo vervuilend als varkensvlees

hollandse bramen

keurmerkproducten.

ALPHEN AAN DEN RIJN
Khop Khun Thai Cuisine is 
een restaurant dat bij haar 
wortels blijft: geen westerse 
invloeden maar gewoon 
verse ingrediënten met 
traditionele groenten zoals 
dat in Thailand geserveerd 
wordt. Natuurlijk wordt dit 
allemaal alleen in plantaardige 
oliën bereid.
Khop Khun Thai Cuisine 
Prins Bernhardlaan 2, 
Alphen aan Den Rijn

MIDDELBURG
Two Ladies Like Lunch. 
Begonnen vanuit de 
woonwinkel Two Ladies 
Like Living. Vintage kastjes 
geverfd in vrolijke tinten, 
hertengeweien, kussens die 
je bank opvrolijken en nog 
veel meer moois voor in 
huis. Deze ladies houden niet 
alleen van ‘living’ maar ook 
nog eens van lekker eten. Et 
voilà, daar was Two Ladies 
Like Lunch Korte Geere 20,
Middelburg

SITTARD
Simla. Wie een bezoek 
brengt aan Simla waant zich 
in Indiase sferen. De geuren 
van de specifieke Indiase 
kruiden komen u tegemoet 
.Gasten die nog niet zo 
bekend zijn met Indiase  
keuken denken vaak dat de 
gerechten wel erg scherp 
gekruid zullen zijn, maar dat 
valt reuze mee! 
Simla. 
Stationsstraat 17 Sittard 
10% voordeelpaskorting

ROTTERDAM
Raw & More. ‘Voedt je geest, 
lichaam en ziel. Gezond is 
het nieuwe sexy!’ De website 
van het restaurant laat er 
geen twijfel over bestaan. 
Deze locatie is superhip én 
biologisch
Raw & More. 
Delistraat 24B Rotterdam
10% voordeelpaskort

‘Gastvrij’ is het vegetarische keurmerk voor de horeca. Actuele overzichten 
vind je op de website van de Vegetariërsbond (www.vegetariers.nl), in de 
webapp voor de smartphone en tablet (via m.vegetariers.nl/gvv) en via onze 
app in de Play Store.

AMSTERDAM MOZO is een Marokkaans sprookje midden in de De Pijp in Amsterdam waar je kunt 
genieten van de overheerlijke Marokkaanse keuken. In de warme en knusse ambiance voel je je meteen 
welkom. MOZO Van Woustraat 89 Amsterdam

V-LABEL
Honderden producten in de super-
markt dragen het V-label dat de Vege-
tariërsbond namens de European 
Vegetarian Union toekent.

NIEUW:
&samhoud food is ontstaan vanuit 
2-Michelin sterrenrestaurant samhoud 
places, dé proeftuin voor de voedsel-
innovaties van &samhoud food. Het 
restaurant is opgericht door Moshik 
Roth. De sterrenchef heeft ook een 
eigen voedingsmiddelenlijn ontwikkeld 
die in de schappen van Albert Heijn 
ligt. De volgende producten uit deze 
lijn dragen het V-label:
• Groentegehakt van tomaat en wortel
• Burger van groene asperge en linzen
• Burger van bonen en erwten 

Joannusmolen
Biologische producten
• Veggie mix quinoa
• Veggie mix falafel

NIEUW
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KIJK. 
PROEF.

ERVAAR. 
DOE.

reizen.
restaurants.

kookboeken.
en meer.

toetje.

Foto: René van Manen | Styling: Noëlla Straakenbroek
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1. FAT PUMPKIN

Populair vegetarisch 

restaurant in de oude 

binnenstad.

Griecinieku 11a , Riga

2. MIIT COFFEE

Cafe en fietsenwerkplaats. 

Uitstekende plek voor 

lunch, met heerlijke 

spinziepannenkoeken.

Lāčplēša iela 10, Rīga

3. STOCKPOT

Populaire lunchplek 

met soms lange rijen. 

Dagelijks wisselend menu 

met vegetarische en 

veganistische opties.

Ģertrūdes iela 6, Riga

ONBEKEND MAAKT ONBEMIND. RIGA IS GEEN STAD 
DIE GROTE BEKENDHEID GENIET. VOLLEDIG ONTERECHT. 

RIGA IS DE MEEST KOSMOPOLITISCHE STAD VAN DE 
BALTISCHE STATEN, MET EEN BEWOGEN GESCHIEDENIS 

EN EEN STEEDS BETER VEGETARISCH AANBOD. 

De bezoeker zal het oude centrum 
van de stad zowel exotisch als bekend 
voorkomen. Riga ligt op een snijvlak 
van totaal verschillende culturen. De 
taalkundig aan de Finnen verwante 
Esten, de Russen, de Litouwers en 
de Duitsers lieten hier hun sporen 
achter. Riga werd gesticht door de 
Duitse orde van de Zwaardbroeders 
en maakte onderdeel uit van de 
Hanze, het curieuze middeleeuwse 
economische stedenverbond dat zich 
uitstrekte van Riga tot de IJsselsteden 
in Nederland. Het geoefende oog 
kan in al deze steden nog steeds 
overeenkomsten in bouwstijl onder-
scheiden. Het oude centrum van de 
stad is autoluw, goed bewaard en 
staat op de werelderfgoedlijst van 
de Unesco. Dit dankt de stad in de 
eerste plaats aan de vele art-nouveau 
architectuur. Deze bouwstijl wordt 
afgewisseld met houten huizen en 
middeleeuwse pakhuizen die ook de 
moeite van het bekijken waard zijn. De 
stad is uitstekend te voet te verkennen.

Zo dwalend door de stad zou je zomaar 
tegen de meest indrukwekkende 
markt van Europa op kunnen lopen. 
Vijf voormalige zeppelin hangars 
domineren het centrale marktterrein. 
Een wahlhalla voor foodies. Er is een 
hangar met vleeswaren die we liever 
mijden, maar ook een hangar met 
zuivel en één met groentes. 

Het is alsof de hoorn des overvloeds 
hier dagelijks wordt leeggestort. Ook 
het terrein rond de hallen is als markt in 
gebruik. Hier stallen oude omaatjes de 
bessen uit die ze ’s ochtends in het bos 
hebben geplukt. Vergeet de schamele 
plastic bakjes uit onze supermarkten. 
Hier koop je de rijpste en zoetste 
bessen per emmer!

RIGA.

‘Het Parijs van het Oosten’ werd de stad in haar hoogtijdagen wel genoemd. 
Wie houdt van ‘art nouveau’ kan hier zijn hart ophalen. De stad komt in de 
late lente en in de zomer tot leven en doet dan bijna mediterraan aan met 
gevulde terrassen, straatmuzikanten en schakende oude mannetjes in de 
stadsparken. En het eten? 

‘De centrale markt 
is een ongekend 
walhalla voor 
foodies’

vega vakantie.

RIGA

4. RAW GARDEN

Ongeveer de helft van het aanbod is ‘raw’. Zeer populaire lunchgelegenheid die 

inmiddels twee nevenvestigingen heeft.Skolas iela 12, Centra rajons, Rīga,

#01.

#02.

#03.

#04.
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vega vakantie.

Wie wil lunchen 
kan zich hier zoals 
op veel andere 
plekken in de stad 
tegoed doen aan 
blini’s.

Wie wil lunchen kan zich hier zoals op veel andere 
plekken in de stad tegoed doen aan blini’s. Dit is  
de Letse variant op fastfood: dunne pannenkoekjes 
die eigenlijk uit de Russische keuken komen en  
gevuld worden met vruchtenjam of room. In hippe 
eettentjes verjaag je zo de snelle trek. Voor de 
avondmaaltijd had de Letse keuken op vegetarisch 
gebied lange tijd minder te bieden, maar daar is 
de laatste jaren verandering in gekomen. Hierbij 
wordt rijkelijk gebruik gemaakt aan dat waar de 
Letse keuken rijk aan is: rode biet, paddenstoelen, 
kasha (geroosterde boekweit met een nootachtige 
smaak), geitenkaas, spinazie en thuisgemaakte pesto.

Wie duurzaam naar Riga wil reizen boekt een plaats 
als passagier op de vrachtboot op de lijndienst 
tussen Lübeck naar Riga. Een passend begin van een 
bijzonder reis naar een bijzondere bestemming!

Banyan Centre
Het Banyan Centre biedt workshops en retreats voor 
persoonlijke groei. Al onze trainers zijn deskundig, 
betrokken en vol passie voor hun vak. De evaluaties 
van onze gasten spreken boekdelen, ”life changing” is 
een kreet die we regelmatig horen en lezen!

Locatie 
Het Banyan Centre is gevestigd in het mooiste 
wellnesshotel van Nederland, Hotel Thermen Bussloo. 
Je kunt daardoor elke dag gratis gebruikmaken 
van de ontspanning van de wellnessfaciliteiten van 
Thermen Bussloo. Een uniek concept in Nederland, 
waar we jou ook graag welkom heten.

De Banyanboom is heilig in Azië en staat 
bekend als ‘Boom der Wijsheid’. Al eeuwenlang 
geven leraren hun leerlingen les onder het 
bladerdak van deze boom. De vele luchtwortels 
vormen nieuwe stammen die zich wortelen in 
de grond terwijl ze toch verbonden blijven 
met het geheel. Deze spirituele betekenis 
van de Banyan boom staat symbool voor de 
doelstelling van het Banyan Centre: een plek te 
zijn waar mensen samen komen om te leren en 
te inspireren.

Banyan tree 

Drie dagen sapvasten, yoga, meditatie, workshops en wellness, maken 
dit tot een heerlijk weekend. Richt je aandacht helemaal op jezelf  en geef  
je lichaam en geest rust. Alle aspecten van detoxen en yoga komen aan 
bod: voeding, leefstijl, rust en beweging. Er is ook een mogelijkheid tot 
individuele coachingssessies. Dit weekend ga je 3 dagen sapvasten met 
speciaal samengestelde sappen, boordevol vitamines en mineralen. 
Je kunt ook kiezen voor mildvasten.

Eerstvolgende retreat: 1 t/m 3 juli, 30 september t/m 2 oktober, 14 t/m 16 oktober 2016

Kosten: € 475,- p.p. Inclusief  2 x overnachting, badjas, handdoeken, slippers, sappen,  

hand-out en mildvasten pakket en onbeperkt toegang tot alle wellnessfaciliteiten van Thermen 

Bussloo.

Kijk voor meer info en alle data op www.banyancentre.nl/detoxenyoga

Detox en Yoga retreat

Bloemenksweg 38, 7383 RN Voorst 
T +31 (0)55 368 26 33  |  www.banyancentre.nl

~ Voltaire

I choose to be happy, 
because it’s good for my health

Advertentie

ADV_JUNI_167x247.indd   1 08-06-16   18:38
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v-en route.

Natuurlijk, Apeldoorn heeft een 
prachtige omgeving. De stad ligt 
aan de rand van de Veluwe en 
loopt uit in de IJsselvallei. 

Een walhalla voor vegetarische 
voeding is het op het eerste 
gezicht niet. Maar juist in- en 
rond Apeldoorn vinden we 
letterlijk en figuurlijk een 
vruchtbare bodem voor een 
aantal initiatieven die de rest 
van Nederland als voorbeeld 
zou mogen nemen!

Verandering begint zelden met grote 
woorden, maar met mensen die een 
praktische daad stellen. 

Het restaurant zorgt voor een bijzondere vegetarische 
maaltijd, de mensen rond Vegavrijdag voor een 
avondvullend programma met muziek of een spreker 
en een vol restaurant. Het blijkt een gouden formule, 
begonnen uit onvrede met het karige vegetarische aanbod 
in Apeldoorn. Inmiddels worden er regelmatig dergelijke 
avonden verzorgd in steeds wisselende restaurants. De 
restaurantavonden zijn vaak binnen enkele uren tot enkele 
dagen volledig vol geboekt. Op deze manier hebben al 
vele gasten en restauranthouders kennis gemaakt met de 
vegetarische keuken en wordt het vegetarische aanbod in 
en rond Apeldoor steeds beter. Check de volgende Vega 
Vrijdag op www.vegavrijdag.nl

VEGAVRIJDAG.

Het revolutionaire van 
Vegavrijdag is dat het de relatie 
consument-bedrijf omdraait.

APELDOORN
en omgeving

GASTERIJ LEIENPLEIN 10 
Nadat Gasterij Leienplein 10 deel 
had genomen aan de Vegetarische 
Restaurantweek kreeg het pas echt 
de smaak te pakken. Vegetarische en 
veganistische gerechten kregen een 
steeds prominentere plaats op de kaart 
en inmiddels is de Gasterij een begrip 
en heeft het restaurant het keurmerk 
‘Gastvrij voor Vegetariers’. Zowel lunch 
als diner kunnen  genuttigd worden in het 
knusse en sfeervolle restaurant. Bij lekker 
weer kunt je plaatsnemen op het terras 
op het gezellige en zonnige Leienplein. 

KLEIN BERLIJN
De allerhipste plek in Europa is natuurlijk 
de Berlijnse wijk Friedrichshain. De 
creatieve vibe van de metropool 
vinden we hier in het klein terug in 
Klein Berlijn aan Briljantlaan 5a in 
Apeldoorn. De rabarber sap met 
bubbels en limoen is een uitblinkertje. 
Je kunt er niet alleen goed vegetarisch 
eten, maar ook tafeltennissen of je oude 
boeken omruilen.  En bij Berlijn hoort 
natuurlijk… Urlaub! Dit is de naam van 
het stadsterras dat Klein Berlijn vestigde 
op een langgerekt stuk braakliggende 
grond. Pal tegenover de MacDonalds 
vinden we hier tot de herfst een 
gastrobar in een roze stadsbus. Iedere 
week zal een nieuwe foodtruck het 
terrein oprijden om de culinaire 
diversiteit te waarborgen. De aftrap 
werd deze lente gedaan tijdens de start 
van de Giro in Apeldoorn. Wielrenners 
en bezoekers konden de inwendige 
mens versterken met de maaltijden van 
de pastafiets.

HOF VAN TWELLO
Iets ten Oosten van Apeldoorn  
ligt Hof van Twello. Hier wordt 
gewerkt aan nieuwe vormen van 
landbouw en samenwerking. Ook 
voor vernieuwende vormen van 
voeding is aandacht want je kunt op 
dit relaxte landbouwbedrijf heerlijk 
vegetarisch, veganistisch of ‘raw’ eten. 
Er is echter meer dan alleen culinaire 
ervaring. Vooral in de zomer is het 
een bijzondere belevenis om het 
‘blote voeten pad’ te lopen. Hoe 
vaak ervaarde jij de omgeving via je 
voetzolen? Dat de regio Apeldoorn 
en de IJsselvallei heel wat te bieden 
hebben wordt goed zichtbaar in 
dit centrum voor lokale economie, 
waar allerhande streekproducten te 
koop zijn. Deze economie probeert 
Hof van Twello ook te vitaliseren: 
er zijn moderne ‘meentes’ waar 
de deelnemers eventueel onder 
begeleiding hun groentes verbouwen 
en in de winkel van Hof van Twello te 
koop aanbieden. Het is duidelijk dat 
hier een heel vernieuwende  manier 
van denken in praktijk gebracht 
wordt en dat voel je aan alles op Hof 
van Twello. Rijksstraatweg 17a Twello 
www.hofvantwello.nl

THERMEN BUSSLOO 
Thermen Bussloo is een begrip in 
Nederland. De ontvangers van de 
eerste twee edities van de Lekker.
Vegetarisch Verwenbox kunnen er 
over meepraten want zij ontvingen in 
de box een couvert voor een gratis 
bezoek. Lekker. Vegetarisch vindt dat 
een bewuste levensstijl niet zonder 
momenten van ontspanning kan en 
beveelt Thermen Bussloo daarom 
van harte aan. Bloemenksweg 38 
Voorst www.thermenbussloo.nl
 
BIOAKKERS
De teerste kiemen van verandering 
worden geplant in de aarde van 
Bioakkers van Jan van Arragon. Voor 
zover Lekker.Vegetarisch na kan gaan 
is deze aanpak uniek in Europa. Er 
wordt groente gekweekt zonder 
behulp van dierlijke mest ‘omdat er 
zoveel dierenleed verbonden is met 
de vee-industrie. Mijn groenten zijn 
puur, vol leven en zonder bijsmaak. 
Want er hoeven geen dieren voor 
misbruikt te worden’. De groente en 
het fruit van Jan van Arragon groeien 
wat langzamer, maar dat komt de 
smaak alleen maar ten goede. Een 
droom voor veganisten!

Een bewuste levensstijl 
kan niet zonder momenten
 van ontspanning.
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AUTEUR: KIM VAN WINSEN

HET NIEUWE VEGALICIOUS
Vijf jaar na het spraakmakende Vegalicious komt Alice 
Hart met een nieuw vegetarisch kookboek; Het nieuwe 
Vegalicious. Een echte feelgood-foodbjibel met recepten 
waar je blij van wordt.

De gerechten, zelfs die in het hoofdstuk ‘Snel’, zijn niet 
supersnel klaar, maar wel lekker, vernieuwend en gezond. 
Het streven van Hart is ook niet om in vijftien minuten een 
maaltijd op tafel te hebben, maar om te genieten van het 
bereiden en eten van verse en gezonde producten. Veel 
van de recepten zijn veganistisch en/of zonder bekende 
allergenen als zuivel, eieren of gluten.
Een van de grootste hoofdstukken in het boek is ‘De 
ochtenden’. De ontbijtgerechten kun je echter ook prima 
later op de dag eten. De auteur neemt je mee door alle 
wereldkeukens met haar inspirerende recepten. Of je een 
Mediterraans, Midden-Oosters of juist Aziatisch recept 
zoekt; je vindt altijd iets van je gading in dit kookboek. 
Bijzondere borrelhapjes, snelle maaltijden, goedkope 
gerechten, rauwe gerechten, nagerechten zonder 
geraffineerde suiker ; elk hoofdstuk bevat een keur aan 
recepten waarvan je trek krijgt. Tussendoor vind je handige 
weetjes over bijvoorbeeld kiemen, fermenteren en een 
aantal basisrecepten. 

Het nieuwe Vegalicious – feelgood-foodbijbel met meer dan 
200 vegetarische gerechten, Alice Hart, Kosmos, 
ISBN 978 90 2156 239 1, € 24,99

TEKST: DIRK-JAN VERDONK

WIE IS DE VEGANIST?
Over veganisme bestaan zeer uiteenlopende beelden, 
zeker in de Verenigde Staten. In The vegan studies 
project probeert Laura Wright deze te duiden. Daarbij 
concentreert ze zich op de periode na 11 september 2001.

 Aan de ene kant verschijnt veganisme daarin als iets on-
Amerikaans, tegengesteld aan het traditionele, op vlees 
gebaseerde comfort food dat uitdrukking geeft aan een 
weinig verdraagzaam patriottisme. In dit beeld is veganisme 
onmannelijk, een elitaire modegril. En volgens de dominante 
logica van president Bush - “Either you are with us, or you 
are with the terrorists” – betekent dit dat veganisme zelfs in 
de reuk van terrorisme komt te staan. Aan de andere kant 
ontstaan beelden van veganisten als slanke, sexy vrouwen 
(Pamela Anderson), gespierde vechtmachines (Mike Tyson) 
of succesvolle mannen die na een ongezond en zondig 
leven tot inkeer komen (Bill Clinton). In Wrights boeiende 
analyse zijn al deze beelden problematisch. Dit omdat zij 
losgekoppeld worden van een dierenrechtenethiek óf deze 
dierenrechtenethiek losgekoppeld wordt van een bredere 
ethiek die zich teweerstelt tegen racisme en seksisme. 
Interessant genoeg laat ze daarbij zien dat veganisme, als 
consistente keuze voor een diervriendelijk leven, helpt om 
eetstoornissen te boven te komen.  

The vegan studies project, food, animals and gender in the age 
of terror, Laura Wright. ISBN13-9780820348568, 
University of Georgia Press, € 26,50.

boeken.

  PLEIDOOI
ELK KWARTAAL BESPREKEN WE HIER OPZIENBARENDE 

EN VERNIEUWENDE BOEKEN. 

WETENSCHAP
MET BESSENSAP

Er was eens een professor 
Die at betonnen pap 

Dat deed hij niet uit honger
Maar voor de wetenschap

Zijn vrouw stond luid te huilen 
En riep bij ied’re hap: 

‘Ach, Hendrik neem tenminste
Een beetje bessensap.’

Daan Zonderland, De blikken fluit, 1948

historie.

In kringen van vegetariërs staat het belang van bessensap van meet af aan buiten 
kijf, wat de wetenschap daar ook over mocht beweren. Bessen en andere vruchten 
zijn goed – en dus ook hun sap. In een van zijn boekjes tegen dierproeven, Hoe 
staan de vivisectiebestrijders tegenover de serum- en vaccintherapie? (1926), geeft Felix 
Ortt een behandelmethode die een alternatief vormt voor de op serum (en dus 
dierenleed) gebaseerde therapie tegen difterie. Die bestaat er uit elk uur te gorgelen 
met een mengsel van witte pijpaarde, water en bessensap. Dit zou de keel- en 
mondholte ‘mechanisch reinigen’ door de bacteriën te omhullen en de giftstoffen 
te absorberen – hoewel, toegegeven, deze werking eerder aan de pijpaarde moest 
worden toegeschreven dan aan de bessensap. Niettemin, dat bessensap een gezonde 
werking had, staat volgens tegenwoordige voedingsinzichten toch wel vast: voor de 
vooroorlogse vegetariërs was het namelijk een veelgebruikt alternatief voor wijn.

Een recept met bessensap uit het niet-vegetarische Calvé-Delft’s Zomerboekje uit 1925 
van Martine Wittop-Koning, die haar commerciële belangen zelden verloochende 
voor haar vegetarische principes. 

TURFJES MET BESSENSAP
• 6 sneetjes oud brood (ongeveer 2 c.m. dik)
• Frituurpannetje met Delftsche slaolie, Delfrite of Delfia
• 2 ½ d.l. bessensap
• 1 d.l. water
• 50 gr. (3 afgestreken eetlepels) suiker
• 10 gr. (1 afgestreken eetlepel) aardappelmeel of sago

Neem van de sneetjes (liefst sandwichbrood) de korstjes weg, verdeel dan elk sneetje 
in twee gelijke stukjes en bak die in dampend heete Delfstche Slaolie of Delfrite of iets 
minder heete Delfia vlug even bruin: stapel ze pyramidevormig op een schotel.
Breng het bessensap met het water en de suiker aan de kook, bind het vocht met de 
aangemengde sago en giet het sausje warm over de ‘turfjes’.  
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JENEVERBES

JENEVERBESSEN KENNEN WE VOORAL VAN DE DRANK DIE ERNAAR VERNOEMD IS. 
MAAR DE JENEVERBES KOMT OOK IN DE KEUKEN TOT Z’N RECHT.
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De jeneverbes (Juniperus communis) is een van de weinige 
coniferen die van nature in Nederland voorkomen. Het 
zijn stekelige struiken die tot wel tien meter hoog kunnen 
worden. Anders dan de naam doet vermoeden is de vrucht 
geen echte bes, maar een kegelbes; een schijnvrucht, die 
bestaat uit de dikke, vlezige schubben van de kegel van de 
plant. De vruchten verkleuren in twee jaar van lichtgroen naar 
zwartblauw. Er hangen dus altijd rijpe en onrijpe vruchten 
tegelijk aan de struik. Dit verklaart meteen de naam, die een 
verbastering is van het Latijnse Juniperus. 

Dat is samengesteld uit ‘junior’ (de jongere) en ‘parere’ 
(verschijnen); jonge bessen verschijnen voor de oude 
afvallen. In Nederland is het een beschermde plant en bessen 
mogen dan ook niet worden geplukt. De jeneverbes werd 
vroeger gebruikt als medicijn tegen allerlei aandoeningen. 
Tegenwoordig gebruikt men de bessen vooral bij de bereiding 
van jenever en gin. De gedroogde bessen kunnen echter ook 
worden verwerkt in marinades en stoofschotels, waaraan ze 
langzaam hun zoetige, aromatische smaak afgeven.


