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Met dit magazine wil de Nederlandse Vegetariërsbond mensen die pro-

fessioneel in de horeca en catering werken, wegwijs maken in alles wat 

met vegetarische voeding te maken heeft. Nederland telt ongeveer 

800.000 vegetariërs. Daarnaast is er een steeds grotere groep parttime 

vegetariërs, mensen die vlees en vis regelmatig laten staan. Koks, cate-

raars, obers en andere horecaprofessionals kunnen in deze gids lezen 

waarom vegetarische gerechten een troef  zijn op elke kaart, wat nu eigen-

lijk vegetarisch is en wat niet, hoe u lekkere vegetarische maaltijden kunt 

bereiden, welke ingrediënten u kunt gebruiken, waar die te koop zijn, 

enzovoort. Zo helpen we u tegemoet te komen aan de wensen van alle 

klanten die – af  en toe of  permanent – geen vlees of  vis willen eten.

Plantaardige voeding heeft de toekomst. Dat gelooft u misschien niet, 

maar vertrouw ons: vegetarische voeding zal in de komende jaren alleen 

maar populairder worden. Minder vlees eten is immers goed voor onze 

gezondheid, het klimaat, mensen in derdewereldlanden en voor dieren-

welzijn. Het aantal mensen dat vegetarisch eet, beperkt zich zeker niet tot 

de kleine groep vegetariërs zelf. Steeds meer mensen zijn parttime vege-

tariër of  noemen zich ‘flexitariër’.

Helaas laat de kennis van de vegetarische keuken onder professionals 

af  en toe nog te wensen over. Soms ontbreken vegetarische gerechten 

helemaal op de kaart en als ze er wel op staan, voldoen ze vaak niet. 

Klanten die geen vlees of  vis willen eten, zullen enorm balen als ze voor 

de zoveelste keer een armetierige salade voorgezet krijgen, de ober hen 

niet begrijpt of  wanneer ze toch weer vleesballetjes aantreffen in de 

groentesoep. 

Maar vegetarisch koken kan voor elke zichzelf  respecterende kok een 

leuke en spannende uitdaging zijn. In dit magazine openen we een 

geheel nieuwe wereld met ongekende geuren en smaken en nemen we u 

mee op een boeiende ontdekkingstocht!
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Gastvrij voor Vegetariërs

Een gerecht is vegetarisch wanneer het  
geen producten bevat die afkomstig zijn  
van gedode dieren. 
Met andere woorden: een vegetarisch gerecht (synoniem voor lacto- 

ovo-vegetarisch) bevat geen:

• vlees (inclusief  gevogelte)

• vis (inclusief  week- en schaaldieren)

•   andere ingrediënten afkomstig van gedode dieren, zoals  

gelatine, dierlijke bouillon, dierlijk vet (zoals reuzel en ganzenvet),  

dierlijke slachtvetten, enz.

Een vegetarisch gerecht mag dus wél zuivel (melkproducten als kaas, 

yochert, room) en/of  eieren bevatten, of  bestanddelen van zuivel of  

eieren. Een gerecht is veganistisch wanneer het géén enkel dierlijk pro-

duct bevat. Met andere woorden, naast bovenstaande ingrediënten bevat 

een veganistisch of  honderd procent plantaardig gerecht ook geen:

•  zuivel of  zuivelbestanddelen  

(melkproducten, boter, margarine, kaas, room)  

• eieren of  eierbestanddelen

• honing

Noot: ijs is doorgaans gemaakt van zuivel, maar in (fabrieks)ijs zit vaak gelatine als bindmiddel

Vegetarisch:  
wat is het en wat is het niet?

Geen vlees. Wel vis? Hoe zit het met kaas en eieren? En vallen biologisch, macrobio-
tisch en veganistisch onder vegetarisch? We helpen voor eens en voor altijd een aantal 
misverstanden uit de wereld met een paar duidelijke omschrijvingen.

Een paar opmerkingen
•   Dit zijn de meest gangbare definities van vegetarisme. In de praktijk 

zijn er mensen die zich vegetariër noemen, maar wel vis eten, maar de 

meest vegetariërs laten de vis gewoon zwemmen.

•    Om kaas te kunnen maken is er stremsel nodig, er zijn drie soorten:

 1 .  lebferment afkomstig van de kalfsmaag, bevat als werkzame stof  

chymosine

 2.  microbiëel stremsel gemaakt van genetisch gemodificeerde micro-

organismen, de chymosine wordt geproduceerd door bacteriën 

waarin een rundergen is ingebracht

 3.  stremsel op basis van plantenextracten van de wilde kardoen,  

kaasjeskruid, geel walstro maar ook van paddestoelen. Kaas met 

lebferment geproduceerd is niet vegetarisch, de andere twee soor-

ten van stremmen zijn wel vegetarisch waarbij je je af  kunt vragen 

of  het genetisch manipuleren (2) gewenst is. Maar veel vegetariërs 

letten niet erg op die verschillen.

•   Producten als suiker en alcohol zijn niet per defenitie vegetarisch: 

sommige wijnen, bieren of  andere dranken kunnen dierlijke produc-

ten bevatten of  zijn er mee geklaard.

•   Of  producten en gerechten biologisch zijn, staat in feite los van of  

ze vegetarisch zijn of  niet. Een biologisch product is geteeld op een 

bepaalde, milieuvriendelijke manier. Niet alle biologische producten 

zijn vegetarisch en niet alle vegetarische producten zijn biologisch. En 

er is natuurlijk ook biologisch vlees. Het is wel zo dat liefhebbers van 

vegetarisch eten vaak biologische producten kiezen en dat mensen die 

biologisch consumeren ook vaker vegetarisch eten (zie pag 46).

•   Macrobiotisch is niet hetzelfde als vegetarisch. Vlees en vis komen 

weliswaar bij uitzondering voor in de macrobiotische keuken maar 

zijn niet geheel uitgesloten. 
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1. Een nieuwe klantenkring aanboren
Er is een grote vraag naar een kwalitatief  en gevarieerd vegetarisch 

aanbod in restaurants. Die komt niet alleen van vegetariërs en flexita-

riërs, maar ook van ‘gewone’ klanten die steeds vaker wel eens iets 

anders willen dan vlees of  vis. Met één of  meerdere vegetarische 

gerechten zorgt u voor een welkome variatie en bereikt u een nieuwe, 

groeiende groep bewuste consumenten. 

2. Hoe maak ik het onderscheid
Eten is een zintuiglijke ervaring of  het nu gaat om een snelle lunch, 

een hapje in het vertrouwde eetcafé of  om een chic 5-gangendiner: 

behalve de maaltijd is ook de sfeer belangrijk. Dat geldt net zo goed 

voor vegetariërs. Vooral in de grote steden is het aantal horecazaken 

enorm en de concurrentie groot.

Wat voor zaak u ook heeft, u kunt uzelf  onderscheiden met een geva-

rieerd aanbod aan vegetarische gerechten. Elke keuken biedt wel lek-

kere mogelijkheden. Bijvoorbeeld een aantrekkelijk assortiment 

broodjes in een broodjeszaak, met verrassend beleg zoals gegrilde 

groentencombinaties, smaakvolle spreads op basis van groenten, noten, 

peulvruchten of  tofu.

3. Meer marge
Kostenbewaking is van groot belang in de horeca in het algemeen en 

voor de catering in het bijzonder. De introductie van meer vegetarische 

gerechten op het weekmenu kan een positieve bijdrage leveren aan de 

budgetbeheersing.

Veel vleesvervangers zijn (in grootverpakking) goedkoper dan vlees, 

dus ligt het rendement ook hoger. Let hier wel op kwaliteit: veel vlees-

vervangers zijn wel goedkoop maar niet erg gezond. Denk bij vleesver-

vangers dus niet alleen aan kant-en-klare vegetarische burgers, maar 

ook aan peulvruchten als bonen, kikkererwten en linzen, prachtige 

basisproducten die zich uitstekend lenen voor een keur aan vegetari-

sche maaltijden. U kunt ook de porties groenten vergroten. Varieer 

eens met samengestelde groentenmixen (kant-en-klaar in de diepvries) 

en maak deze af  met een kruidenmix. Of  zet een aantal verschillende 

soorten sauzen op het buffet zodat de klant zelf  kan kiezen welke 

smaak hij op zijn groenten wil. 

4. Het “veggie-effect”
Misschien komt dit als een verrassing, maar de ‘echte’ vegetariër vindt 

lekker eten heel erg belangrijk. En - misschien minder verrassend - hij 

drijft zijn zin nogal eens door. Wanneer een vegetariër uit eten gaat met 

een groep niet-vegetariërs, dan zal hij vaak de restaurantkeuze van de 

hele groep bepalen. In ieder geval zal de rest van de groep rekening hou-

den met de vegetariër-in-het-gezelschap. “Restaurant De Gezellige 

Dikzak? Nee, want daar staat niets vegetarisch op de kaart!” Met andere 

woorden, door een aantrekkelijk vegetarisch aanbod op het menu komen 

niet alleen meer vegetariërs naar uw zaak, maar ook hun familie en 

vrienden. En als u de ‘echte’ vegetariër tevreden stelt, zal hij bij u terug-

komen en uw trouwste klant worden. En dat niet alleen, hij zal gratis 

reclame maken voor uw zaak bij vrienden en kennissen. Het omge-

keerde is natuurlijk ook waar : wie slecht behandeld wordt, komt waar-

schijnlijk nooit meer terug en vertelt zijn slechte ervaringen door.

Wie eet er vegetarisch?

U zet een vegetarisch gerecht op uw kaart.  
Wie zijn uw potentiële klanten?

In principe natuurlijk iedereen die het gerecht lust. Een gerecht hoeft 

trouwens niet noodzakelijk als vegetarisch aangekondigd te staan; veel 

gerechten zijn vegetarisch zonder dat u of  uw klanten er bij stilstaan. 

Zoals een penne all’arrabbiata bijvoorbeeld. Of  u maakt een exotisch 

gerecht en trekt de mensen aan die eens iets nieuws willen proberen, of  

die een gezonde keuze willen.

Meer specifiek kunt u de volgende doelgroepen 
bereiken:

De ‘echte’ vegetariër
Er zijn ongeveer 800.000 full time vegetariërs in Nederland. Zij kiezen 

er bewust voor om geen vlees en vis te eten. Soms heeft die keus te 

maken met dierenwelzijn en milieu. Anderen kiezen voor vegetarisme 

vanwege gezondheidsredenen of  omdat ze vlees gewoon niet lekker 

vinden. De echte vegetariër is een kritische consument. Ze kiezen hun 

restaurant zorgvuldig op het aanbod aan vegetarische gerechten uit. 

Alhoewel redelijk beperkt in aantal zijn het wel opiniemakers. Pers en 

media besteden aandacht aan hun activiteiten en uitspraken. Bovendien 

bepalen ze in belangrijke mate waar een groep gaat eten.

De flexitariër of  parttime vegetariër
Er is een grote groep parttime vegetariërs. Zij kiezen regelmatig voor 

vegetarisch, maar eten ook vlees of  vis. Ze zullen niet klagen als ze niets 

vegetarisch op de kaart vinden, maar wanneer er bij u wél lekkere en 

creatieven gerechten zonder vlees en vis geserveerd worden, zullen ze 

aangenaam verrast zijn . Het is een snel groeiende groep bewuste con-

sumenten die rekening houdt met het milieu, gezondheid en dierenwel-

zijn maar die ook lekker wil eten.

Een groot deel van de Nederlandse bevolking - naar schatting meer dan 5 miljoen men-
sen- eet regelmatig vegetarisch, zonder meteen full time vegetariër te zijn. Zij zullen snel-
ler voor vegetarisch kiezen als het aanbod aantrekkelijk is. Daarnaast telt Nederland naar 
schatting zo’n 800 000 ‘echte’ vegetariërs. De markt voor vegetarisch eten, zowel in res-
taurants als in supermarkten en andere winkels valt dus niet te onderschatten! 

Religieuze groepen
Vegetarische (en soms veganistische) maaltijden zijn ook geschikt voor 

bepaalde religieuze groepen. Indiase bevolkingsgroepen bijvoorbeeld, 

vaak mensen met een Hindoe of  Jainreligie (oude Indiase religie) eten 

doorgaans vegetarisch. Ook voor Moslims die geen varkensvlees mogen 

eten, is een vegetarische schotel een ‘veilige’ optie. Orthodoxe Joden 

combineren geen zuivel en vlees in één maaltijd. Een vegetarisch of  

veganistisch gerecht is dan voor hen een goede keuze.

Wanneer mensen van andere culturen of  religies buiten de eigen 

gemeenschap gaan eten (vrijwillig of  onvrijwillig, bijvoorbeeld bij 

opname in een ziekenhuis), kiezen ze vaak voor vegetarische voeding 

om er zeker van te zijn niets “verkeerds” binnen te krijgen.

Mensen met allergieën
De bekendste allergieën in verband met dierlijke producten zijn koe-

melkallergie en lactose-intolerantie. Puur plantaardige (veganistische) 

producten zijn voor deze mensen dus ‘safe’. Daarnaast is er ook sprake 

van een stijgende intolerantie voor berwerkte dierlijke producten zoals 

vleeswaren of  paté’s, waarbij mensen allergisch reageren op hulpstof-

fen zoals MSG, kleurstoffen, smaakstoffen, enz. 

Waarom vegetarisch op uw kaart?
Van toprestaurants tot eetcafés en van bedrijfsrestaurants tot studentenmensa’s: elke 
horecazaak wil, behalve meer klanten aantrekken, ook trouwe en tevreden klanten behou-
den. Een aantal redenen om vegetarische gerechten op de kaart te zetten:
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Net zoals je gezonde en ongezonde vlees-en visgerechten hebt, heb je 

ook gezonde en ongezonde vegetarische gerechten. Uitspraken zoals 

‘vegetarisch is gezond’ of  ‘vegetarisch is ongezond’ zijn eigenlijk niets 

meer dan loze veralgemeniseringen, hetzelfde geldt voor ‘vegetarisch 

is lekker’ of  ‘vegetarisch is niet lekker’.

Of  u er naar streeft uw hele aanbod volwaardig en nutritioneel verant-

woord te koken, hangt wellicht samen met de aard van de zaak waar u 

werkt. Gelegenheden waar veel mensen elke dag eten (kantines e.d.), 

doen er goed aan op de gezondheid van hun maaltijden te letten. Res-

taurants die geen dagelijkse klanten ontvangen, hoeven dat niet te 

doen. De meeste mensen gaan immers slechts bij uitzondering echt uit 

eten. Voor hun evenwichtige voeding zorgen ze thuis en een etentje 

dient in de eerste plaats om te genieten.

Net zoals bij gezond eten in het algemeen, heeft men bij gezond vege-

tarisch eten aandacht voor de verschillende producten uit de, 

vegetarische,V-schijf. Hieronder vindt u de V-schijf  van de NVB, opge-

steld naar analogie van de gangbare schijf  van het Voedingscentrum.

Niet alles hoeft in één maaltijd te worden geconsumeerd, maar een 

gezonde en evenwichtige maaltijd bestaat doorgaans uit een zetmeel-

bron (granen of  aardappelen), een eiwitbron (vlees of  een vleesvervan-

ger) en groenten (bron van vitaminen en mineralen, en ook vezels). 

Wanneer uw maaltijden bestaan uit granen/aardappelen, groenten, 

peulvruchten en eventueel fruit (inclusief  noten en zaden), zijn ze in 

de meeste gevallen gezond. Het is daarbij goed om zoveel mogelijk te 

kiezen voor verse groenten en volwaardige (‘bruine’/’volkoren’) 

producten. 

Een vleesvervanger (sojaproducten, vegetarische burgers of  zelfs peul-

vruchten) hoeft niet in elke maaltijd aanwezig te zijn, maar vormt wel 

een goede eiwitbron.

Wat verwacht de klant?

Correctheid
In de eerste plaats wil de klant natuurlijk krijgen waar hij om vraagt. 

Vraagt hij om een vegetarische maaltijd, zet hem dan geen vis voor. 

Staat er geen puur vegetarische gerecht op uw menukaart, stel dan voor 

om iets buiten de kaart om, speciaal voor hem, te bereiden. Neem van 

ons aan: als er niets ‘fouts’ in het gerecht zit, dwz, niets dat afkomstig 

is van een gedood dier, heeft u al half  gewonnen. Als u laat zien dat u 

meedenkt en dat u op de hoogte bent wat vegetarisme precies inhoudt, 

dan krijgt u het respect van de klant. 

Smaak
Vegetariërs zijn geen geheelonthouders die zich alle plezier ontzeggen. 

Integendeel: het zijn over het algemeen levensgenieters en ze verdiepen 

zich graag in goed en lekker eten. Vegetariërs hebben thuis vaak een uit-

gebreid arsenaal aan kruiden en ingrediënten en ze zijn meestal goed op 

de hoogte van de laatste trends in alternatieven voor vlees en vis. Zorg 

er dus voor dat uw aanbod uit meer bestaat dan een salade, omelet of  

kaaskroket. Creativiteit wordt beloond en wie uw culinaire originaliteit 

ontdekt, zal dat doorvertellen. De eeuwige geitenkaas met honing heeft 

echt zijn beste tijd gehad.

Gezondheid 
Lang niet iedereen bestelt vegetarisch om gezondheidsredenen. Ga er dus 

niet bij voorbaat al van uit dat wie een gerecht zonder vlees of  vis bestelt, 

per sé hypergezond wil eten. Ook vegetariërs willen wel eens lekker en 

bourgondisch uit eten. Wel is het verstandig onderscheid te maken tussen 

een avondje uit en de dagelijkse kost zoals die in ziekenhuizen en bedrijfs-

kantines opgediend wordt. Voor de vegetarische keuken geldt, net als voor 

de ‘klassieke’ keuken dat bij de dagelijkse kost de nadruk veel meer ligt op 

een gezond en evenwichtig menu. Uit eten in een restaurant is toch veel 

meer een éénmalig feestelijk gebeuren (zie pag 7). 

Samenstelling
Er bestaat niet zoiets als hét vegetarische gerecht. De vegetarische keu-

ken is net zo veelzijdig en uitgebreid als de gebruikelijke keuken. U kunt 

een eenpansgerecht serveren maar ook maaltijden die bestaan uit ver-

schillende componenten. Vegetarische maaltijden kunnen , net zoals de 

‘gewone’ op de klassieke manier worden opgebouwd: met een zetmeel-

Het ene vegetarische gerecht is het andere niet. Wat verwacht de klant van een gerecht 
zonder vlees en vis?

bron, eiwitbron (normaal het vlees of  vis), en groenten, waarbij de 

vleesvervanger (de eiwitbron) een centrale plaats inneemt. In zijn alge-

meenheid geldt, net als bij de gewone keuken: heel veel variatie is moge-

lijk. Experimenteer en laat uw creativiteit de vrije loop!

Prijs
Een klant verwacht niet dat een vegetarisch gerecht per definitie goed-

koper is dan een vleesgerecht (bijvoorbeeld een spaghetti zonder vlees 

is niet per se goedkoper dan eentje met vlees). Hij gaat immers uit van 

dezelfde, hoogstaande kwaliteit en bereidingswijze. Hetzelfde prijsni-

veau is daarom normaal. Over het algemeen liggen de kosten voor vege-

tarische gerechten wel wat lager dan voor vleesgerechten. Bij een erg 

simpel vegetarische gerecht is het echter wel zo eerlijk om een lagere 

prijs te vragen. 

Verzadigd gevoel
Wanneer een klant betaalt voor een maaltijd, wil hij natuurlijk niet hon-

gerig naar huis. Het is mogelijk dat een vegetarische salade niet echt vult. 

Dat kunt u voorkomen door eiwitrijke ingrediënten zoals bonen, gebak-

ken tofureepjes of  noten toe te voegen. Ook avocado, een goede bron 

voor plantaardige vetten, zorgt voor een rijk gevulde salade. Daarnaast 

zijn volkoren producten (zoals bruine rijst, volkoren pasta’s of  -brood) 

een substantiële aanvulling en ze zijn bovendien gezonder dan geraffi-

neerde producten.

Keuze
Uiteraard stelt een klant die vegetarisch wil eten, het op prijs als ook hij 

kan kiezen uit diverse gerechten, net zoals de andere klanten. Als u hem 

keuze biedt uit verschillende lekkere gerechten, dan heeft u zeker een 

streepje voor. Maar het is niet voor elke branche praktisch even haalbaar 

om die variatie aan te brengen. Eén topgerecht dat regelmatig wordt 

gewisseld doet meer dan drie flauwe maaltijden. Kwaliteit is nog altijd 

belangrijker dan kwantiteit. Maak het de klant makkelijk en zet het vege-

tarische aanbod aantrekkelijk en overzichtelijk op de kaart. Bijvoorbeeld 

met een speciaal symbool (zoals een V) bij de voor-, hoofd-, en nage-

rechten die vegetarisch zijn en misschien zelfs veganistisch. Dat wordt 

zeker zeer gewaardeerd!

Gezond vegetarisch koken
Over gezond eten zijn al duizenden boeken geschreven. Hier volstaat de basis.
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1. Kijk wat u al in huis heeft
Een vegetarische pasta, kaaskroketten, salade, een groentelasagne,  

vaak staan er al heel wat vegetarische ‘klassiekers ‘ op de kaart, mis-

schien zonder dat u zich er van bewust bent. Zulke gerechten zijn vaak 

eenvoudig ‘op te waarderen’ . Vooral met sandwiches (zie pag 44) en 

een saladebar (zie pag 42) brengt u verrassend snel vernieuwende vege-

tarische variaties aan. 

2.  ‘Vegetariseer’: maak een plantaardige versie 
van vleesgerechten 

Van elk vlees- en visgerecht is een vegetarische variant te maken. Dat 

hoeft niet ingewikkeld te zijn. Met een minimale verandering zijn uw 

oude vertrouwde gerechten vegetarisch. Vervang bijvoorbeeld het 

gehakt in een spaghettisaus door tofu-, seitan- of  quorngehakt, het 

roerbakvlees door tofubakreepjes of  de hamburger door een vegetari-

sche burger. De meeste groothandelaren en supermarkten hebben 

tegenwoordig een heel assortiment aan vegetarische producten. Let wel 

op: vooral de als vlees uitziende kant-en-klare vleesvervangers worden 

wisselend, en soms minder, gewaardeerd door vegetariërs.

Enkele vegetarische kooktips:

•  Gebruik plantaardig vet om te bakken in plaats van dierlijk vet, 

alhoewel de meeste vegetariërs ook gewoon boter en ghee eten. 

•  Gebruik plantaardige bouillon voor soepen, sauzen en andere 

gerechten in plaats van kippen- of  runderbouillon. Deze zijn  

verkrijgbaar in de groothandel.

• Maak een vleesloze variant van uw pastasauzen.

•  Er zijn veel kant-en-klare vegetarische burgers in de groothandel 

verkrijgbaar maar u maakt ze ook makkelijk zelf  van groenten, 

granen, peulvruchten, aardappelen, tofu of  andere ingrediënten. 

 

3. Wees creatief
Als derde stap kunt u bestaande concepten loslaten. Experimenteer en 

vind totaal nieuwe recepten uit met nieuwe ingrediënten, nieuwe berei-

dingswijzen, nieuwe smaken: de vegetarische keuken biedt heel veel 

mogelijkheden. Ontdek de enorme veelzijdigheid van groenten en 

diverse vleesvervangende producten. Of  bedenk verrassende recepten 

waar vlees en vis makkelijk uit weggelaten kunnen worden. 

Terrines, groentetaarten, beignets en tempura, gevulde groenten, 

gevulde flensjes, pakketjes van filo- of  bladerdeeg, woks, pureetjes, gra-

tins….als je vlees of  vis niet langer centraal zet in een maaltijd, ont-

staat er een zee van mogelijkheden. Dit magazine maakt daar alvast een 

begin mee!

Kijk verderop voor vernieuwende recepten. En voor inspirerende vege-

tarische kookboeken en receptensites kunt u terecht op pag 48. 

Waarom vegetarisch?

Voor de smaak
Vegetarisch eten kan erg lekker zijn. Er valt veel te ontdekken in de 

vegetarische keuken; nieuwe producten, nieuwe smaken, nieuwe berei-

dingswijzen en nieuwe recepten. Uit alle delen van de wereld, in alle 

geuren en kleuren. Daarnaast zijn er ook mensen die geen vlees of  vis 

lusten en daarom voor vegetarisch kiezen.

Voor de gezondheid
Nederlanders eten over het algemeen te weinig groente en fruit en te 

veel vlees en andere dierlijke producten. Een overmatige vleescon-

sumptie verhoogt de kans op hart- en vaatziekten, sommige kankers, 

overgewicht en diabetes. Gezond vegetarisch eten betekent minder 

dierlijk vetten en cholesterol, meer vezels en meer groenten en fruit. 

Sommige mensen zijn bovendien allergisch voor vlees, vis of  andere 

dierlijke producten. 

Voor het milieu
De veeteelt is verantwoordelijk voor heel wat negatieve gevolgen voor 

het milieu. Zo valt achttien procent van de totale broeikasuitstoot toe 

te schrijven aan de mondiale veeteelt - dat is meer dan wat de wereld-

wijde transportsector en het verkeer veroorzaken. Steeds meer mensen 

worden zich bewust van dit verband. Om het milieu te sparen en de 

CO2-uitstoot te beperken, draaien ze ledlampen in en nemen vaker het 

openbaarvervoer, maar ze laten ook vaker vlees staan en kiezen voor 

een dagje vegetarisch.

Er zijn diverse redenen waarom mensen vlees en vis (soms) laten staan. De voornaam-
ste argumenten op een rij. 

Voor de dieren
In Nederland worden dagelijks ruim een miljoen dieren geslacht. Deze 

dieren worden voor het grootste deel gefokt in de bio-industrie in 

ellendige omstandigheden, Dat brengt niet alleen een hoop dierenleed 

met zich mee, maar ook de nodige gezondheidsrisico’s voor mens en 

dier. Denk aan de grote vleesschandalen (BSE, varkenspest, dioxine, 

vogelgriep, EHEC, ESBL en MRSA…). 

Voor andere mensen
Ook de honger in de wereld en de stijgende voedselprijzen zijn voor 

veel bewuste consumenten een argument om minder vlees te eten. Een 

groot deel van de mondiale graan- en sojaproductie wordt immers 

gebruikt voor voer voor ons vee, terwijl het efficiënter zou zijn deze 

gewassen rechtstreeks te gebruiken als voedsel voor de mensen in de 

gebieden waar het verbouwd wordt.

Beginnen met  
vegetarisch koken

Omdat er niet echt een ‘klassieke vegetarische keuken’ bestaat betekent dit soms 
uitproberen en experimenteren om de gewenste resultaten te krijgen. Dit maga-
zine geeft u alvast een goede basis om van start te gaan. 
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Vleesvervangers zijn producten die gebruikt 
kunnen worden in de plaats van vlees. Er zijn 
twee manieren om vleesvervangers te definiëren:

•  de smaak, textuur en vorm lijken op die van vlees

•   de voedingswaarde is gelijkwaardig aan die van vlees. In het  

laatste geval noemen we een product een vleesvervanger als het 

eiwitrijk is. Dus ook peulvruchten en noten kunnen in die zin  

dus dienst doen als vleesvervangers. Bedenk in dit geval wel dat 

vlees vaak nog andere voedingsstoffen bevat (ijzer, vitamine B12, 

zink…) die lang niet in alle vleesvervangers voorkomen.  

Vlees hoeft overigens niet altijd per se door een vleesvervanger 

te worden vervangen: alle voedingsstoffen die in vlees zitten, 

komen ook voor in allerlei (andere) plantaardige producten, 

behalve vitamine B12.

Vlees kun je op verschillende manieren vervangen. Van tofu tot seitan, 

van tempeh tot quorn, de mogelijkheden zijn onbegrensd. 

We onderscheiden twee soorten:

•    traditionele vleesvervangers zoals tofu, tempeh en seitan. 

Dit zijn eeuwenoude en weinig bewerkte producten. Ze zijn 

gezond (minder vet en minder zout) en zijn ook zeer goed 

bruikbaar voor verwerking in allerlei gerechten, want het zijn 

basisproducten waarmee u alle kanten uit kunt. 

•   nieuwe vleesvervangers: dat zijn meer bewerkte producten 

als vegetarische burgers, worsten (op basis van soja of  lupine)  

en Quorn. Vaak gaat het hier om kant-en-klaarproducten. 

Tofu
Tofu is gemaakt van gestremde sojamelk. In grote delen van Oost-Azië 

wordt het door zowel vegetariërs als niet-vegetariërs veel gegeten. Tofu 

heeft van zichzelf  een zachte, vrij neutrale smaak en wordt daarom 

meestal gemarineerd, gerookt of  flink gekruid. Daarnaast kan de tofu bij-

voorbeeld meegekookt worden in sauzen of  geroerbakt met groenten.

Tofu is heel veelzijdig in het gebruik. Het is geschikt voor zowel warme 

als koude gerechten en u kunt het zelfs als broodbeleg of  nagerecht 

gebruiken. Voor desserts wordt vaak de heel zachte ‘’zijden’’ (silken) 

tofu gebruikt. Tofu is naturel en in gerookte vorm verkrijgbaar (meestal 

in een blok), maar ook als gekruide reepjes, in gehaktvorm of  verwerkt 

in producten als burgers en worst. 

Tempeh
Tempeh wordt bereid uit gefermenteerde sojabonen. Het heeft een veel 

meer uitgesproken smaak dan tofu. Maar met een goede marinade of  de 

juiste kruidenmix zet u tempeh naar uw hand. Het is geschikt om te bak-

ken, te frituren, te wokken en te stoven. Tempeh is in diverse vromen 

verkrijgbaar, ook gerookt. 

Seitan
Seitan wordt gemaakt van eiwitten uit tarwe. De structuur van seitan 

lijkt sterk op die van vlees en het heeft een hartige smaak. U kunt het 

bakken, braden, grillen of  frituren. Seitan is verkrijgbaar in stukken, als 

blok of  in gehaktvorm. 

Quorn
Quorn is samengesteld op basis van een schimmel die rijk is aan eiwit-

ten, voedingsvezels, magnesium en zink. Aan Quorn komt ook kippen-

eiwit te pas (de smaak doet dan ook een beetje aan kip denken), sommige 

vegetariërs laten Quorn om die reden staan. Het is verkrijgbaar in kleine 

blokjes of  in de vorm van gehakt en in kant en klaarschotels. 

TVP (sojabrokken)
TVP, oftwel Textured Vegetable Protein, is gemaakt van soja. Door 

een speciaal bereidingsproces heeft het een heel eigen structuur gekre-

gen. Het is verkrijgbaar als fijne korrel of  als grove korrel. TVP weekt 

u eerst en vervolgens kunt u het verwerken in diverse schotels. Het 

voordeel van deze sojabrokken is dat u ze heel lang kunt bewaren, 

want ze zijn gedroogd. Zo is het eenvoudig om altijd een vleesvervan-

ger in huis te hebben. 

Lupine
De ontwikkelingen op het gebied van lupine voor de consument staan 

niet stil maar een ding is alvast duidelijk: lupine is een uitstekend plant-

aardig alternatief  voor vlees. Lupine is een Australisch vlinderbloem-

gewas, rijk aan eiwitten. De plant bevat nagenoeg alle aminozuren die 

een mens nodig heeft. Verder is het rijk aan gezonde voedingsvezels en 

bevat het bijna geen vet. Vooralsnog wordt lupine vooral in Australië 

geproduceerd maar uitbreiding van de teelt naar Noord-West Europa 

is in volle gang. Er zijn inmiddels enkele vleesvervangers op basis van 

lupine verkrijgbaar in een beperkt aantal supermarkten.

Een paar valkuilen...

Soep, bouillon of  velouté 
Deze zijn niet vegetarisch als de basis is gemaakt van vlees-, kippen- 

of  visbouillon of  één van die ingrediënten bevat. Laat uw klant liever 

wat langer wachten en maak in een handomdraai een heerlijke soep met 

wat groenten, kruiden en groentebouillon. Het zelfde geldt natuurlijk 

voor sauzen.

Gelatine
Gelatine wordt gemaakt van dierenhuiden en beendermeel van vooral 

varkens en koeien. Het wordt op grote schaal gebruikt als bindmiddel 

in snoepjes, gebak, geleien, sorbets, yoghurts, enz. In principe moet 

gelatine opgenomen worden op elke ingrediëntenlijst. Soms bevat deze 

lijst ‘geleermiddel’. Dan kunt u bij de E-nummers zien of  het al dan 

niet plantaardig is. E400 t/m E410 en E440 zijn plantaardig. 

Een plantaardige vervanger voor gelatine (met nog meer bindkracht) 

is het zeewier agar agar. Het is te vinden in de vorm van staafjes, vlok-

ken en poeder. Agar agar is smaakloos, bevat geen calorieën, maar is 

rijk aan calcium, ijzer en jodium. Agar agar moet meegekookt worden 

met het product dat u wil binden. Vooral de vlokken zijn erg gebruiks-

vriendelijk. Probeer ze eens en u staat versteld.

Kaas met dierlijk stremsel
Veel mensen denken dat kaas een puur vegetarisch product is. Toch wordt 

voor de meeste kazen een dierlijk product gebruikt. Tijdens de productie 

wordt in bijna alle gevallen namelijk de melk gestremd met dierlijk 

stremsel, afkomstig uit de maag van een kalf. Strenge vegetariërs eten 

daarom deze kazen niet, maar heel veel vegetariërs letten hier niet op.

Vegetariërs zijn kritische consumenten. Ze rekenen op uw professionaliteit. Wees dus 
zorgvuldig in het bereiden van vegetarische gerechten. Zeker als u op het laatste moment 
een vegetarisch gerecht moet improviseren, kunnen er foutjes in sluipen. Hoe goed uw 
bedoelingen ook zijn, deze missers laten een blijvende negatieve indruk achter. Een paar 
veel voorkomende valkuilen:

Verpakkingen bevatten zelden informatie over herkomst van het strem-

sel. Wilt u weten of  een kaas vegetarisch is, vraag er dan naar bij de 

producent of  kijk op de website van Vegatopia: www.vegatopia.com 

Op deze website vindt u een lijst met in Nederland verkrijgbare vege-

tarische kazen. Kazen met het Vegetarisch Keurmerk van de Neder-

landse Vegetariërsbond zijn sowieso altijd vegetarisch gestremd. 

Andere vaak gemaakte fouten
Ook als er geen ‘foute’ ingrediënten in uw gerecht zijn geslopen, is het 

nog steeds mogelijk dat het eten niet voldoet aan de wensen van de 

klant. Mogelijkheden zijn: het gerecht vult niet (de klant moet daarna 

nog langs de snackbar voor een patatje); het is niet origineel (u kunt 

ongetwijfeld meer uit uw koksmouw toveren dan een omelet met 

groenten of  een slaatje met geitenkaas); het gerecht is te duur of  het 

gerecht is gewoon zielig (wat sla met tomaten en komkommer: u ziet 

de klant nooit meer terug). Maar wanhoop niet, wij en tientallen kook-

boeken zijn er om u te helpen.

Vleesvervangers



Groenten

Aardpeer (topinamboer)
Relatief  onbekende groente die u kunt gebruiken zoals aardappelen, 

maar met een heel andere smaak. De meest gebruikte manier om aard-

peren klaar te maken, is om ze 15 à 20 minuten te koken in de schil en 

zo te serveren als groenten. Maar u kunt er ook chips, wijn of  zelfs 

sterke drank van maken. Aardperen zijn licht verteerbaar en bevatten 

een heleboel voedzame bestanddelen, waaronder calcium, silicium en 

ijzer. Bovendien bevatten de knollen zeer weinig glucose (suiker), wat 

deze groente bijzonder geschikt maakt voor diabetespatiënten. 

Paksoi
Paksoi is een knapperige, lichte koolsoort die familie is van de Chinese 

kool. De plant heeft dikke, brede, witte bladstelen, witte nerven en 

grote, groene bladeren. De groente kan zowel rauw als gekookt worden 

gegeten maar is rauw of  zeer kort gebakken op zijn best. Paksoi heeft 

een heerlijk aroma.

Pastinaak
De pastinaak is de voorganger van onze winterwortel. Het is een lange, 

witte wortel met een zoete, op anijs lijkende smaak. De wortel is iets 

minder stevig dan de winterwortel en dus kunt u hem het best met een 

dunschiller schillen. De pastinaak kunt u zowel rauw als gekookt eten 

maar hij is het lekkerst als u hem in plakjes stooft in een beetje boter of  

olie. Pastinaak moet u koud bewaren en beschermen tegen uitdroging. 

Hij is vanaf  september tot ongeveer januari verkrijgbaar.

Postelein
Postelein is een knapperige groene bladgroente die het beste smaakt 

als hij zo vers mogelijk gegeten wordt. Rauwe of  kort gekookte poste-

lein smelt in de mond. Een van de bekendste bereidingen met poste-

lein is posteleinmayonaise, perfect bij gegrilde paprika, aubergine of  

venkel. Postelein is volop verkrijgbaar in de maanden mei, juni, juli, 

augustus en september.

Zoete aardappel (bataat)
De bataat ziet eruit als een oranje of  witte aardappel maar is geen fami-

lie van de gewone aardappel. Er bestaan vele soorten die allemaal lang-

werpig zijn met een puntig uiteinde. De smaak is zachtzoet. In Amerika 

is de zoete aardappel een geliefd ingrediënt in taarten. In Indonesië 

wordt hij in blokjes gesneden en met suiker en kokosmelk gekookt. U 

kunt bataat ook frituren, bakken of  koken zoals de gewone aardappel. 

Groenten die ook zeer de moeite waard zijn om eens wat vaker in uw 

keuken te gebruiken zijn: aubergine, okra, pompoen, raapstelen, rucola, 

venkel, snijbiet, zilverstelen, wortelpeterselie,daikon (langwerpige witte 

wortel met de smaak van radijs) en nog veel meer. 

Er zijn heel wat groenten die geen introductie behoeven en die u al dagelijks gebruikt. 
Onderstaande soorten zijn echter minder bekend, terwijl ze uw aandacht zeker 
verdienen…

Granen

Bulgur
Bulgur is een Arabisch woord dat gestoomde, gedroogde en gebroken 

tarwe betekent. Het is een basisingrediënt in de Noord-Afrikaanse en 

Midden-Oosterse keuken. Niet te verwarren met couscous. Tabouleh, 

pilaf  en kibbeh zijn enkele van de typische gerechten waar bulgur in 

verwerkt wordt. Bulgur heeft een erg korte kooktijd.

Couscous
Couscous wordt net als Italiaanse pasta van tarwegriesmeel gemaakt, maar 

dan van de zachte tarwekorrel. Het wordt vooral gegeten in landen rond 

de Middellandse Zee. Qua uiterlijk en toepassingsmogelijkheden is cous-

cous het best te vergelijken met rijst. Er zijn verschillende soorten cous-

cous verkrijgbaar, waaronder snelkookcouscous en volkorencouscous.

In plaats van aardappelen of  rijst kunt u ook eens gebruik maken van een van onder-
staande graanproducten. U kunt ze apart bereiden of  als onderdeel van bijvoorbeeld 
een eenpansgerecht. 

Gierst
Gierst bevat meer eiwit, kiezelzuur en ijzer dan de meeste andere 

graansoorten en is verkrijgbaar in de vorm van graankorrels, vlokken 

en meel. In Afrika en Azië behoort gierst tot de belangrijkste voedings-

middelen. Bij ons vindt u het voornamelijk in natuurvoedingswinkels. 

Gierstkorrels zijn klein en rond en - afhankelijk van de soort - wit, grijs, 

geel of  roodbruin. Gierst wordt meestal gekookt, maar kan ook 

geroosterd worden. In het laatste geval krijgt het een nootachtige 

smaak. Het heeft een krachtig aroma en is een goed alternatief  voor 

andere graansoorten. Gierst kan gebruikt worden in soep als alterna-

tieve soepballetjes, in pudding of  muesli. Het is ook goed te gebruiken 

als basis voor hartige koekjes. Gierst is glutenvrij.

Quinoa
Quinoa wordt gebruikt als een graan maar is eigenlijk een aan spinazie 

verwante plant uit de Andes in Zuid-Amerika. De kracht zit in de zaden 

die meer eiwitten (vergelijkbaar met soja-eiwit), mineralen, vitaminen 

en plantaardige vetten bevatten dan andere graansoorten. Daarom 

wordt quinoa wel eens ‘superzaad’ genoemd. Het heeft een korte kook-

tijd van tien à vijftien minuten. In verband met saponinen moet quinoa 

altijd goed gespoeld worden met water.

Proef  ook eens amarant, gerst, haver, kamut, maïs, parelgerst, rogge, 

spelt…
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Noten, pitten en zaden

Cashewnoten
Een cashewnoot heeft een typische vorm (denk aan een halve maan) 

en is zoet en olieachtig. De meeste cashews komen uit India, Mozam-

bique, Tanzania en Brazilië en zijn o.a. familie van de mango en de pis-

tachenoot. Cashewnoten zitten boordevol vitaminen en mineralen. Ze 

zijn zacht van smaak en textuur en laten zich gemakkelijk verwerken in 

tal van gerechten. 

Hazelnoten
Gemalen hazelnoten zorgen voor een lossere textuur in gebak en 

graanschotels en worden soms gebruikt ter vervanging van eieren. 

Geroosterd krijgen hazelnoten een veel intensievere smaak. Een kijkje 

in de natuurvoedingswinkel maakt duidelijk hoe populair hazelnoten 

zijn: u vindt onder meer hazelnootrepen, -pasta en -wafels. Hazelno-

ten worden ook veelvuldig gebruikt in een heel scala aan vegetarische 

gerechten. En dan is er nog hazelnootolie, die voor een subtiel aroma 

zorgt in salades, rauwkost en gebak. 

Kokosnoten
Geraspte kokosnoot is een heel dankbaar ingrediënt voor de verwer-

king in allerlei gerechten. 

Pecannoten
Pecannoten zijn afkomstig uit Amerika. Ze zijn tamelijk groot, bruin en 

hebben inkepingen. De pecannoot lijkt een beetje op de walnoot, maar 

hij is langwerpiger en z’n smaak is zoeter. U kunt de noten bijvoorbeeld 

gebruiken in gebak en in salades. De pecannoten in de dop zijn onge-

veer zes maanden houdbaar op een droge, koele plaats. De gepelde 

noten kunt u maximaal negen maanden in de koelkast bewaren. De 

noten zijn vooral bekend van de naar hen genoemde pecannotentaart. 

Maanzaad
Maanzaad is bijzonder klein en zwart-blauw van kleur. Het is het zaad 

van de papaver. Maanzaad is een opiaat, maar je moet er wel heel veel 

van eten voor je daar iets van merkt. Het is te koop op de kruidenaf-

deling van winkels. Van de zaadjes wordt olie gemaakt en de zaden zelf  

worden gebruikt op en in brood. Strooi gerust wat op het brood voor 

u het bakt (doe er dan vooraf  wat water over, zodat de zaadjes er niet 

meteen weer afvallen). Ook voor sauzen, dressings en salades zijn ze 

zeer geschikt. 

Sesamzaad
Sesamzaad komt uit de peulen van een tropisch kruid. Het kan wit, geel, 

rood, bruin of  zwart van kleur zijn. Naast calcium bevat sesamzaad ook 

vele andere mineralen, eiwitten en vetzuren. Sesamzaad kunt u het beste 

roosteren op een laag vuur en is lekker om over rauwe of  gestoomde 

groenten te strooien. Het wordt ook verwerkt in brood en op broodjes. 

Tahin is een pasta van sesamzaad die je kan gebruiken in sauzen of  als 

broodbeleg. Sesamolie is rijk aan onverzadigde vetzuren. 

Pompoenpitten
Pompoenpitten of  pepita zijn de eetbare zaadjes van de pompoen. Ze 

worden gedroogd verkocht. Pompoenpitten hebben een hele fijne 

smaak en geroosterd komen ze heel goed tot hun recht. Gezouten kunt 

u ze toevoegen aan rijstschotels en salades. Door de combinatie geven 

de pompoenpitten iets extra aan deze gerechten. Pompoenpitten zijn 

ook erg lekker in pesto. U vervangt dan de pijnboompitten door 

pompoenpitten.

Noten, pitten en zaden kunnen dienen als lekkere en voedzame toevoegingen aan 
gerechten. En niet alleen als toevoeging: je kan er terrines van maken (cashewnoten-
terrine), of  balletjes (van o.a. zonnebloempitten, cashewnoten en pompoenpitten). Ze 
bevatten veel eiwitten en zullen de klant met een voller gevoel naar huis laten gaan. U 
kunt er ook sauzen, pasta’s en nagerechten van maken. Amandelen en walnoten kent 
u natuurlijk al, maar er zijn ook:

Bonen
Bonen geven extra voedingswaarde aan de maaltijd en helpen mee om een 

verzadigd gevoel te geven. Ze zijn gedroogd te koop of  in pot of  blik.  

Er zijn veel verschillende soorten bonen zoals kidneybonen (rode nier-

bonen), witte bonen, limabonen, zwarte bonen, azukibonen, zwartoog-

bonen, kievitsbonen, enzovoort. Bonen zijn ideaal voor verwerking in 

stoofpotten, wokschotels, ovenschotels, salades, soepen en sauzen.

Kikkererwten
De kikkererwt is een gelige ronde peulvrucht met een nootachtige 

smaak en is rijk aan vezels en eiwitten. U kunt ze gedroogd of  voorge-

kookt in glas of  blik kopen. Kikkererwten zijn lekker in stoofpotten, 

wokschotels, ovenschotels, salades, enz. Ze dienen ook als basisingre-

diënt voor vegetarische specialiteiten als falafel en humus:

Falafel

Falafel is een populaire vegetarische snack uit het Midden-Oosten, die 

bereid wordt met onder meer geplette (geweekte) kikkererwten, kori-

ander en knoflook. Van dit mengsel worden balletjes of  schijfjes 

gemaakt die in olie worden gefrituurd. In sommige supermarkten en 

natuurvoedingswinkels vindt u kant-en-klare falafel die u alleen nog 

hoeft te frituren of  bakken.

Humus

Humus is een smeuïge bereiding van kikkererwten, heerlijk als dipsaus 

maar vooral als broodbeleg en bovendien erg voedzaam. U kunt humus 

gemakkelijk zelf  maken (gekookte kikkererwten, olijfolie, citroensap, 

tahin, zout en peper en eventueel komijn in de blender) of  u kunt hem 

kant-en-klaar in de supermarkt of  natuurvoedingswinkel kopen. 

Peulvruchten
Aangezien peulvruchten veel eiwitten bevatten, zijn ze ook te gebruiken als vleesver-
vanger. We sommen een paar interessante producten op:

Linzen
Linzen zijn een vast onderdeel in onder andere de Indiase, Turkse en 

Marokkaanse keuken. Ze bestaan in vele soorten en kleuren (rode zijn 

al gaar in tien minuten). Linzen bevatten veel eiwitten, vitamines en 

mineralen. U hoeft ze niet te weken want ze absorberen een grote hoe-

veelheid water. Bewaar ze op een koele, droge plaats en uit het licht. 

Van linzen kunt u onder andere mousse, soep, saus of  broodbeleg 

maken. Ook goed voor verwerking in diverse eenpansgerechten.

Sojabonen
Sojabonen zijn ongetwijfeld een van de basisproducten in de vegetari-

sche keuken. Ze bevatten alle acht essentiële aminozuren (wat van soja-

eiwit een volwaardig eiwit maakt), en daarnaast zijn ze ook rijk aan 

vitaminen en mineralen. Gele of  witte sojabonen worden verwerkt tot 

sojamelk, tofu, tempeh, miso, sojasaus, sojapudding, soja-ijs, sojaslag-

room en zelfs sojababyvoeding.

Pinda
Pinda’s kennen we vooral als broodbeleg of  bij de borrel. Maar pinda’s 

kunnen ook, heel of  gemalen, goed in gerechten verwerkt worden. 

Wees er wel alert op dat er veel mensen zijn met een pinda-allergie.
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Verse smaakmakers

Algen 
Tegenwoordig kunt u vele soorten algen in verse of  gedroogde vorm 

kopen, denk bijvoorbeeld aan hiziki, aramé en nori. Ze zijn niet alleen 

gezond maar geven ook een lekkere zilte toets aan soepen en bouillons, 

sauzen en stoofpotten. U kunt ze ook, vers of  gedroogd, verwerken in 

slaatjes, pastagerechten en marinades.

Citrusvruchten
Net als azijn kunnen citrusvruchten helpen om smaken beter naar 

boven te brengen. Bovendien bevorderen ze de vertering – zeker van 

vetrijke gerechten. Voor een meer uitgesproken smaak kunt u ook wat 

geraspte schil van de citrusvruchten aan het gerecht toevoegen. 

Gebruik dan bij voorkeur biologische vruchten. Zo vermijdt u schade-

lijke stoffen die vaak ook een bittere smaak afgeven.

Onderstaande smaakmakers geven snel hun aroma’s af  aan marinades, in vinaigrettes, 
sauzen enzovoort. Let er wel op dat de smaak niet gaat overheersen.

Bouillon
Dierlijke bouillon is in vele gevallen overbodig en kan vaak makkelijk 

vervangen worden door een gezondere plantaardige bouillon. U kunt 

deze kopen in de winkel of  zelf  maken. Zie de recepten op pag 19.

Vetten: boter of  olie
Door boter te vervangen door olie, worden uw gerechten gezonder. 

Boter bevat veel verzadigde vetten, in tegenstelling tot de meeste olie, 

dat veel onverzadigde vetten bevat. Gebruik naast gangbare oliën, zoals 

olijfolie, maïsolie, arachideolie en zonnebloemolie, ook eens druiven-

pitolie, kokosvet, sesamolie, koolzaadolie, notenolie of  arganolie. In 

plaats van boter kunt u ook eens ghee, geklaarde boter, gebruiken.

Azijn en mirin
Naast gangbare soorten azijn zoals balsamico, witte en rode wijnazijn 

zijn er diverse, minder bekende maar ook lekkere azijnsoorten als Xérès 

azijn, appelazijn of  rijstazijn. Gebruik ook eens mirin (natuurvoedings-

winkel), een Japanse zoete rijstwijn met een heel laag alcoholpercen-

tage. U voegt hem toe aan het einde van de bereiding en gebruikt hem 

zoals u droge sherry zou gebruiken.

Sojasaus: shoyu en tamari
Sojasaus is een donkerbruine vloeistof  gemaakt van sojabonen die een 

gistingsproces hebben ondergaan. Er zijn twee types sojasaus: shoyu 

dat wordt gemaakt van een mengsel van sojabonen en tarwe en tamari 

dat wordt gemaakt van 100% sojabonen. U kunt ze gebruiken als zout-

middel, maar ook om de natuurlijke smaak van de ingrediënten te 

versterken. 

Shoyu heeft een laag alcoholpercentage vanwege de fermentatie van de 

tarwe. Hierdoor kan de saus niet tegen langdurige verhitting en voegt 

u shoyu dus pas op het allerlaatst toe. Tamari wordt traditioneel 

gebruikt voor gerechten met een langere kooktijd, zoals soepen en 

stoofpotjes.

In tegenstelling tot ketjap manis bevatten shoyu en tamari geen suiker 

of  ve-tsin (E 621).

Een aantal plantaardige 
smaakmakers

Denk verder dan peper en zout en breid uw assortiment smaakmakers uit. Niet alleen 
blijven deze producten (indien correct bewaard) heel lang goed, maar ze geven ook een 
enorme meerwaarde aan uw gerechten!

Miso
Miso is een dikke zoutige pasta en is een basisingrediënt in de Japanse 

keuken. De Japanners beginnen hun dag met een versterkende kom 

misosoep. Ze gebruiken miso om een groot aantal voedingsmiddelen 

op smaak te brengen. Om miso te maken worden sojabonen en soms 

een graansoort als rijst vermengd met zout en een gistcultuur. Dit 

mengsel laat men 1 tot 3 jaar rijpen in vaten van cederhout. Door de 

toevoeging van diverse ingrediënten en de verschillende rijpingstijden 

zijn er meerdere soorten miso. Zo zijn er een aantal varianten met een 

verschillende smaak, textuur, kleur en aroma. Miso kan gebruikt wor-

den om soepen, sauzen, dressings en marinades op smaak te brengen.

Kombu
Kombu is het vegetarische soepbot. Het is zeer aromatisch en smaak-

vol. Kombu is te gebruiken in soepen en sauzen en kan worden mee-

gekookt met granen en peulvruchten.

Gember
In de Aziatische keuken wordt gember meestal gebruikt in combinatie 

met knoflook of  bosuitjes – hun smaken zijn namelijk complementair. 

Gember kunt u gemakkelijk bewaren in olie. De geparfumeerde olie 

kunt u dan gebruiken om in te bakken, om te verwerken in marinades, 

vinaigrettes, enzovoort. Geraspte gember of  gembersap (dat krijgt u 

door de gemberrasp uit te knijpen) geeft daarnaast een pittig effect.

De knoflook familie
De meest bekende telg van de lookfamilie is knoflook, maar er is ook 

daslook, bieslook, sjalot, prei, ui en bosui… allemaal met een zeer eigen 

karakter en vooral variërend in sterkte. Prei en ui worden meer gebruikt 

als groentes terwijl knoflook, bieslook en sjalot als kruid of  smaakma-

ker toegevoegd worden. 

Andere interessante smaakmakers zijn citroengras, limoenblad, 

galangawortel...

Veggie voor Chefs 17



18 Veggie voor Chefs

basisgerechten

In de plaats van… Kunt u gebruiken… Opmerkingen

Niet veganistische ingrediënten

Gehakt Tofugehakt (s)

Seitangehakt (n)

Quorngehakt (s)

TVP (fijne versie) (n)

Quorngehakt bevat eieren en is dus niet volledig plantaardig

Vleesballetjes Falafel (s)

Gefrituurde tofuballetjes (zelf  te maken)

Falafel kunt u ook makkelijk zelf  maken. 

Vlees in 

stoofpotjes

Tofureepjes (s) 

Quornblokjes (s)

Seitan (n)

Seitan leent zich heel goed als vleesvervanger in donkere/winterse gerechten zoals stoverij. Tofu bevat op 

zichzelf  minder smaak dan de andere producten. U kunt het dus best goed kruiden of  marineren.

Gelatine Agar-agar (s) Sterk en smaakloos bindmiddel

Worst Sojaworst (s)

Seitanworst (n)

Tofuworstjes (n)

Vis vegetarische fishsticks (n) Voor een zeesmaak kunt u het best gebruik maken van diverse algen en zeewieren, of  groenten zoals  

zeekraal. In sommige natuurvoedingswinkels vind u ook vegetarische fishsticks. 

1 grof gesneden grote ui

2 grof gesneden wortels

2 grof gesneden stengels bleekselder

250 g grof gesneden witte champignons

1 bol knoflook

1,5 l water

2 laurierblaadjes

4 takjes verse tijm

2 eetlepels olijfolie

1 kg grof gesneden wortelen

1 kg grof gesneden uien

1 kg grof gesneden knolselderij + blad

1 bol knoflook verdeeld in ongepelde teentjes

3 l water

2 laurierblaadjes

4 takjes verse tijm

0,2 dl olijfolie

2 l water

1 stuk kombu (zeewier) van 15 cm

100 g gedroogde shiitake

1 grof gesneden stuk gemberwortel

1,5 dl biosojasaus

1 dl mirin

0,5 dl bruine rijstazijn

1/2 bosje koriander

1 bosje grof gesneden lente ui

4 teentjes knoflook

Basisgerechten

Breng alles aan de kook en zet het vuur op een laag pitje. Laat de bouillon zonder deksel  

1 uur trekken. Zeef  en bewaar.

Rooster twee derde van de groenten (zonder het selderijblad) en de knoflook met de olijf-

olie in een voorverwarmde oven van 200° tot alle groenten mooi gekarameliseerd zijn.

Doe de groenten in een grote pan en vul aan met water tot ze goed onderstaan. Breng aan 

de kook en laat 1 uur zachtjes trekken.

Zeef  de bouillon en voeg de overige groenten, het selderijblad, de sojasaus en alle kruiden toe.

Vul aan met water tot alles onderstaat en laat nog 1 uur zachtjes koken.

Zeef  de bouillon en bewaar.

Doe alle ingrediënten in een pan en laat dit 1 uur zonder deksel zachtjes trekken.

Zeef  en bewaar. Deze bouillon kunt u ook als soep serveren!

Groentebouillon

Fond van geroosterde groenten

Kruidenbouillon

Ook bij een vlees- of  visbouillon komt de smaak voornamelijk van de groenten en de 
kruiden die u eraan toevoegt. Het is dus heel goed mogelijk een heerlijke en goed 
smakende bouillon of  fond te maken zonder dierlijke ingrediënten. 

In plaats van...
Hieronder vindt u een handige tabel, waarop u de vegetarische alternatieven voor dier-
lijke producten kunt vinden. Een (n) achter het ingrediënt betekent dat het vooral ver-
krijgbaar is in de natuurvoedingswinkel, een (s) betekent dat het zowel in sommige 
supermarkten als in de natuurvoedingswinkel te vinden is. Ook zijn sommige ingre-
diënten in Indonesische of  Chinese toko’s te vinden.

Veggie voor Chefs 19



20 Veggie voor Chefs Veggie voor Chefs 21

3 dl neutrale olie

4 schijfjes gember

2 geperste knoflookteentjes

sap van 1 citroen

1 chilipeper

1 tl zeezout

1 l water

4 cm kombu (zeewier) 

1 shiitaké (gedroogd)

1 dadel

2 blaadjes laurier

1 stukje foelie

1 dl shoyu

5 dl rode wijn

3 laurierblaadjes

2 takjes tijm

2 geplette knoflookteentjes

1 el sesamolie of notenolie

1 grof gesneden ui

1 grof gesneden wortel

250 g silken tofu

sap van 1/2 citroen

2 dl neutrale olie

1 el mosterd

Meng alle ingrediënten en verwarm ze tot de gember en de knoflook beginnen te  

fruiten. Zet het vuur uit en laat afkoelen. Zet alles in de koeling tot gebruik.

Doe alle ingrediënten in een pan en kook dit 20-30 minuten. Zeef  de bouillon en 

bewaar koel of  gebruik direct. Breng zonodig op smaak met zout, miso of  tamari. 

Meng alle ingrediënten tot een marinade en laat de seitan minimaal 3 uur marineren.  

Tip: zeef  de overgebleven marinade en gebruik het als basis voor een saus.

Laat de tofu goed uitlekken en meng het met de mosterd en het citroensap (of  azijn). 

Voeg de olie al roerend geleidelijk toe tot gewenste dikte. Kruid met peper en zout.

Net zoals bij klassieke mayonaise kunt u ook aan dit basisrecept diverse kruiden en spece-

rijen toevoegen. Voor een luchtigere variant vervangt u 50 g tofu door 50 cl sojaroom.

Basis tofumarinade

Basisbouillon

Basis seitanmarinade

Veganaise

basisgerechten hapjes

Hapjes

Couscouskroketjes geparfumeerd met rozemarijn

300 g couscous

300 g gekookte aardappelen, geprakt

1,5 tl gemalen koriander

peterselie

verse rozemarijn

olijfolie

nootmuskaat

zout en peper

50 ml vers citroensap

2 el gehakte hazelnoten (optioneel)

1,5 el gistvlokken (optioneel)

Laat de couscous weken in voldoende water zodat alle couscous net onder water zit. 

Meng de geweekte couscous samen met de gekookte, geprakte aardappelen en de andere 

ingrediënten tot een ‘deeg’. Kneed het deeg in de gewenste vorm en bak in hete olie tot 

de kroketjes goudbruin zijn. 

In plaats van rozemarijn kunt u ook andere verse kruiden gebruiken zoals koriander en 

munt. Voeg voor extra smaak eens grof  gemalen noten toe, bijvoorbeeld gehakte hazel-

noten. Dit recept is genoeg voor ca. 15 personen.
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hapjes hapjes

Sashimi van tofu met sojagelei en sesam

200 g zachte tofu

2 dl sojasaus

1 dl water

4 g agar agar

2 el geroosterd sesamzaad

1 el sesamolie

1⁄2 el Japanse rijstazijn

verse koriander

Warm het water zachtjes op en voeg de agar aga toe. Doe er de sojasaus bij en breng aan 

de kook. Giet het geheel over een dienblad (max. 2,5 mm dik) en laat opstijven. Snijd de 

tofu in mooie blokjes en vermeng deze met de sesamolie, Japanse rijstazijn en het geroos-

terd sesamzaad. Snijd lange repen uit de sojagelei en rol hierin de tofublokjes. Serveer op 

een lepel en werk af  met een blaadje koriander.

Opgelegde radijsjes

1 dl ume su (Japanse pruimenazijn)

1 bosje radijsjes (inclusief blad)

Was de radijsjes goed maar verwijder niets. Doe de radijsjes met blad in een pannetje met 

de ume su. Laat zachtjes gaar sudderen met het deksel op de pan. Laat alles afkoelen.

Risottokroketjes met olijfjes en tijmbouillon

100 g risottorijst

30 g olijfjes (probeer de superieure 

Taggiasche olijven)

sojamelk

paneermeel

tempurabloem

1 glas witte wijn

1 sjalot

3 dl groentebouillon

2 el olijfolie

2 el gistvlokken

1 busseltje verse tijm

Laat de tijm minimaal één uur trekken in de groentebouillon. Stoof  de gesnipperde sjalot 

in de olijfolie, voeg er de rijst aan toe en laat even mee zweten. Blus af  met de witte wijn 

en voeg er lepel voor lepel de warme groentebouillon aan toe. Laat het geheel 20 minuten 

zachtjes gaar worden. Vermeng de risotto met de gistvlokken. Laat afkoelen en meng er de 

fijngesneden olijfjes aan toe. Vorm bolletjes van het risottomengsel en paneer met tempu-

rabloem, sojamelk en paneermeel. Fruit ze in de friteuse en serveer in papieren kuipjes.

Tortillapizza met tomatenpesto

1 tortilla

1 basilicumplantje

80 g pijnboompitjes

1 dl olijfolie

2 teentjes look

4 tomaten (Roma)

gemalen cashewnoten

Pel de tomaten, snijd ze in vieren en verwijder de pitjes. Leg ze op een ovenplaat en 

besprenkel met olijfolie. Laat de tomaten ca. 40 minuten in een oven op 150° drogen. 

Rooster de pijnboompitjes. Pluk de basilicum en doe deze in een blender samen met de 

pijnboompitten, tomaten, gepelde teentjes knoflook en olijfolie. Mix het geheel tot een 

gladde pesto. Bestrijk de tortilla met de pesto en snijd in kleine punten. Plaats ze op een 

bakplaat en garneer met wat gemalen cashewnoten. Bak de tortilla pizzapuntjes in een 

oven op 175°. Laat even afkoelen op een rooster en serveer.
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voorgerechten voorgerechten

Rodebietrisotto

500 g rode bieten, ongeschild

320 g Arborio of Carnaroli risottorijst

1 l groentebouillon

1/2 krop radicchiosla

30 cl rode wijn

1 rode ui

2 cl olijfolie

peper van de molen

zeezout

20 cl rijstroom (of mascarpone)

30 g fijngemalen cashewnoten 

(of Parmezaanse kaas)

Was de rode bieten goed onder koud stromend water. Kook ze gaar in de schil in kokend 

gezouten water (ongeveer 30 tot 40 minuten). Laat ze uitstomen en pel ze. Snijd de rode 

bieten in kleine blokjes en zet ze opzij. Snipper de rode ui fijn en stoof  hem glazig in de 

olijfolie. Voeg de rijst toe en stoof  hem 3 à 4 minuten mee op een laag vuur. Blus af  met 

de rode wijn en laat de wijn bijna volledig inkoken. Voeg nu geleidelijk aan de groente-

bouillon toe. De risotto is gaar in ongeveer 18 minuten. Schep de rode biet door de 

risotto en voeg de rijstroom en de fijngemalen cashewnoten toe. Kruid met peper van 

de molen en zeezout. Verdeel de risotto over de borden en garneer met fijngesnipperde 

radicchio die lichtjes gekruid en met olijfolie besprenkeld is. Eventueel opdienen met 

flinterdunne plakjes rode biet, gemarineerd in wat citroensap, peper en zout. 

Voorgerechten en soepen
‘Socca’ met gegrilde courgettes

Samosa met kruidige tofu, tomatencompote 
en crème van aubergine met kerrie

140 g kikkererwtenmeel

250 ml water

2 el extra vierge olijfolie

1 courgette

200 g kerstomaten

2 teentjes knoflook

2 takjes tijm

peper van de molen en zeezout

250 g tofu

1 rol filodeeg

10 romatomaten

4 aubergines

kerriepoeder

2 teentjes knoflook

cayennepeper

citroenschil, geraspt

dragon

komijnzaadjes

gemberpoeder

anijszaadjes

gedroogde koriander

3 el olijfolie

3 el rijstazijn

Een socca is een hartige pannenkoek van kikkererwtenmeel.
Verwarm de oven voor op 100°. Snijd de kerstomaatjes doormidden en leg ze op een oven-

plaat. Besprenkel met olijfolie en kruid met peper van de molen en zeezout. Plet de knof-

lookteentjes en strooi ze met de tijm over de tomaatjes. Bak het geheel ongeveer 30 min. 

in de oven. Snijd de courgette in dunne plakjes en grill ze zonder vetstof  in een grillpan. 

Besprenkel de gegrilde courgetteschijfjes met olijfolie en kruid met peper en zout. 

Meng het kikkererwtenmeel met het water, de olijfolie en wat peper en zout. Bak vier mooie 

pannenkoeken van het beslag. Beleg de pannenkoeken met de gegrilde courgettes en de 

tomaatjes. Warm de socca eventueel nog even op onder de grill (in de oven) of  serveer lauw. 

Besprenkel het geheel met wat goede olijfolie voor het serveren. 

Verwarm de oven voor op 170 C°. 

Rooster de komijn- en de gemberzaadjes zachtjes in een pan en doe ze samen met de citroen 

en de knoflook in een vijzel. Plet grondig en voeg er dan de olijfolie en de rijstazijn aan toe. 

Snijd de tofu in blokjes en bestrooi lichtjes met cayennepeper en gemberpoeder. Voeg er de 

kruidenolie aan toe en laat minstens vier uur marineren. 

Laat twee dl olijfolie en twee el kerriepoeder zachtjes opwarmen en laat het mengsel 

langzaam door een handdoek sijpelen. 

Snijd de aubergines in twee en maak er diepe groeven in. Bestrooi met een beetje zout en 

giet er wat olijfolie over. Plaats de aubergines anderhalf  uur in een oven op 170 C°. 

Haal de aubergines uit de oven, verwijder de pulp en mix dit in een blender met wat olijf-

olie, kerriepoeder en knoflook tot een romige puree. Breng verder op smaak en laat afkoe-

len. Ontvel de tomaten, verwijder de zaadlijsten en hak fijn. Doe wat olijfolie in een pan, 

voeg de tomaten toe en zet op een zacht vuurtje. Laat de tomaten mooi smelten en pers 

de zaadlijsten erover uit door een handdoek. Breng op smaak. 

Haal de tofu uit de marinade en bak deze in een hete pan of  wok met arachideolie. 

Spreid het filodeeg uit en bestrijk elk vel met arachideolie of  gesmolten plantaardige 

margarine. Leg vier vellen boven elkaar en verdeel in een gelijk aantal vierkantjes. Plaats 

op elk vierkantje wat tofu en een lepel auberginepuree. Vouw ze dicht in een vierkante 

vorm. Neem een ring en vul een bodempje met de tomatencompote. 

Bak de samosa’s in een oven op 185 C° gedurende 7 à 8 minuten of  tot ze mooi goud-

bruin zijn. Plaats ze vervolgens op de tomatencompote. Werk af  met een takje dragon, 

gefruite spaghetti en de kerrieolie.
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voorgerechten

Salade van venkel, vijgen en walnoten Vietnamese noedelsoep met tempeh

Risotto ‘al farro’ met geroosterde asperges Bloemkoolvelouté met geroosterde bloemkool

2 venkelknollen

4 verse vijgen

80 g licht geroosterde, grof gehakte walnoten

150 g tofu

1 bosje veldsla

sap van 1 citroen

4 el extra vierge olijfolie

peper van de molen en zeezout

100 g droge rijstnoedels

2,5 l stevige groentebouillon

100 ml sojasaus

1 tl geraspte verse gember

½ tl zeezout

1 Thaise chilipeper, fijn gesnipperd

225 g tempeh, in dunne sneetjes

80 g verse basilicum

10 g versnipperde verse koriander

100 g sojascheuten

4 witte uien, in fijne plakjes

4 partjes limoen

chilisaus (optioneel)

champignonsaus 

(optioneel, uit de Aziatische supermarkt)

500 g witte asperges

200 g farro (ofwel spelt)

1 witte ui

3 dl groentebouillon

2 el olijfolie

15 cl witte wijn (optioneel)

rucola

10 cl haver- of sojaroom

peper en zout

verse tuinkruiden (bieslook, dragon, 

kervel, peterselie, basilicum,…)

1 l water

1 bloemkool

3 lente-uitjes

1 ui

2 laurierblaadjes

2 takjes tijm

2 kruidnagels

1 eetlepel sesamolie

1 eetlepel sesamzaad

30 cl haver-, rijst- of sojaroom

Pers de tofu uit en snijd ze in blokjes. Laat de blokjes ca. een uur marineren in twee eet-

lepels olijfolie, drie eetlepels citroensap, een mespunt gemalen venkelzaad, peper van de 

molen en zeezout. Snijd het loof  van de venkel en schil de buitenste bladeren met een 

dunschiller. Snijd de venkel in flinterdunne plakjes (bijvoorbeeld met een groenteschaaf  

of  rasp). 

Zet een kom met ijswater klaar en doe de venkelplakjes erin. Laat minstens 15 min. staan 

zodat de venkel fris knapperig wordt. 

Schil de vijgen en snijd in partjes. Was de veldsla voorzichtig en laat deze goed uitlekken 

of  zwaai droog. Neem de tofublokjes uit de marinade en bak ze goudbruin in een voor-

verwarmde pan met wat olijfolie. Zwaai de venkel droog en meng ze met de veldsla, tofu, 

vijgen en walnoten. Roer de marinade van de tofu erdoor en dien op. 

Week de noedels 30 minuten in koud water. Laat ze uitlekken. Breng water aan de kook 

in een grote pan. Kook de noedels gaar in 3 tot 5 minuten (laat ze niet te lang koken!). 

Giet af  en spoel na met koud water. Zet apart.

Voeg ondertussen de sojasaus, de gember, het zout en de Thaise chilipeper aan de groen-

tebouillon toe. Breng aan de kook en laat ongeveer 15 minuten zachtjes trekken. Verdeel 

de noedels over 4 grote soepkommen, en leg er de schijfjes tempeh bovenop. Giet de hete 

bouillon over de noedels en tempeh. Werk af  met limoenpartjes, basilicumblaadjes, kori-

ander, sojascheuten en de plakjes witte ui. Serveer met de hete chilisaus en eventueel met 

de champignonsaus.

Farro is emmertarwe, ook wel tweekoren genoemd. Het is 
verkrijgbaar in de natuurvoedingswinkel. Farro is eventueel 
te vervangen door spelt.

Kook de farro twintig minuten in lichtgezouten water. Giet af  en zet opzij. Snipper de 

ui heel fijn en fruit in de olijfolie. Voeg de farro toe en laat kort meestoven. Blus af  met 

de witte wijn. Voeg de warme groentebouillon geleidelijk toe, totdat alle bouillon is opge-

nomen. Doe er tot slot de room toe en laat alles zachtjes verder garen tot romige risotto. 

Neem van het vuur en voeg de fijngesnipperde tuinkruiden toe. Kruid met peper en zout. 

Schil de asperges en snijd ze in schuine plakjes. Bak ze goudbruin in een beetje olijfolie. 

Besprenkel de rucola met wat olijfolie en kruid met peper en zout. Verdeel de farro over 

de borden, schik er de gebakken asperges op en garneer met de rucola.

Verwijder de bladeren van de bloemkool en was ze goed onder koud stromend water. 

Leg de bladeren in het water met wat zout en breng aan de kook. Steek de kruidnagel in 

de ui. Voeg de kruiden en de ui met kruidnagel toe aan de pan met het kokende bloem-

koolblad en laat het geheel 20 minuten trekken op een laag vuur. 

Snijd de kern uit de bloemkool en hak deze grof. Snijd de bloemkool doormidden en 

snijd één helft grof. 

Zeef  de bouillon. Voeg de grof  gesneden bloemkool toe aan de gezeefde bouillon en 

laat gedurende 20 minuten meekoken. Snijd de rest van de bloemkool in kleine roosjes.

Verhit de sesamolie en de arachideolie in een pan en bak hierin de bloemkoolroosjes 

goudbruin. Voeg het sesamzaad toe en bak even mee. Voeg tot slot de fijngesnipperde 

lente-uitjes toe en kruid met peper en zout.

Mix de bloemkoolsoep in een blender of  met de staafmixer, breng op smaak met peper 

en zout en warm de soep weer op tot aan het kookpunt. Roer er de room door en ser-

veer met de gebakken bloemkool als garnituur.

voorgerechten
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hoofdgerechten hoofdgerechten

250 g tofu, uitgelekt

zout en peper naar smaak

1 el maïzena 

2 el maïzena

1 ui, gesnipperd

4 pruimtomaten, in kleine partjes 

gesneden

350 g verse groene bonen, gedopt

100 g bamboescheuten, in reepjes

100 ml groentebouillon

3 el water

Saus: 

2 el rietsuiker

3 el sojasaus

100 ml droge witte wijn

600 ml groentebouillon

Meng de rietsuiker in een kleine kom met de sojasaus, witte wijn en 600 ml groentebouillon. 

Zet de saus apart. Droog de tofu met keukenpapier en snijd in blokjes. Kruid de blokjes 

met zout en peper. Strooi de eetlepel maïzena erover en meng. 

Verwarm de olie in een anti-aanbakpan en voeg de tofu eraan toe wanneer de olie warm 

is. Bak mooi bruin en laat de tofu vervolgens uitlekken op keukenpapier. 

Verwarm in een andere pan een eetlepel olie. Voeg de uien en groene bonen toe, en bak 

ze gedurende 3 tot 5 minuten. Kruid met zout en peper. Voeg er de tomaten aan toe en 

laat sudderen tot de tomaten gaar zijn (ongeveer 4 minuten). Voeg de bamboescheuten 

toe, en meng. 

Voeg de saus toe aan de pan met de bonen en breng aan de kook. Laat nog 5 minuten 

sudderen, roer af  en toe door de pan. Als er te veel vocht verdampt, doe er dan nog wat 

groentebouillon bij. Meng de resterende 2 eetlepels maïzena met water tot de maïzena is 

opgelost. Voeg dit toe aan de saus. Sudder nog even verder, al roerend, tot de saus indikt. 

Voeg de gebakken tofublokjes toe en meng met de saus.

Hoofdgerechten Gebakken seitan met cashewnoten, gekarameliseerde 
schorseneer en pastinaak met rozemarijn

250 g seitan

50 g cashewnoten

8 schorseneren

1 pastinaak

3 el ahornsiroop

1 el fijngehakte rozemarijn

enkele druppels citroensap

maïzena

Snijd de seitan in reepjes, houd de marinade uit het pakje seitan apart. Wentel de reepjes 

seitan licht in de maïzena. Hak de cashewnoten middelfijn. 

Schil de schorseneer en pastinaak en snijd ze in gelijke reepjes van vijf  centimeter. Bak 

deze in olijfolie en voeg de ahornsiroop toe als ze beginnen te kleuren. Laat de rozema-

rijn nog een minuutje meegaren. Breng op smaak met peper en zout. 

Bak de seitan in een beetje olie. Voeg de marinade en cashewnoten toe en laat even 

indikken. Verdeel de groenten op het bord, leg de seitan er boven op en schenk wat saus 

rondom. 

Gesmoorde groene bonen met gebakken tofu Gewokte groenten met Oosters 
geparfumeerde citroen-kokossaus

Kook het water met de shoyu, het citroengras en de helft van de kokosmelk gedurende 

10 à 15 minuten. 

Giet het geheel door een zeef  en doe het gezeefde mengsel terug in de pan. Voeg de rest 

van de ingrediënten toe en kook nog zo’n 5 à 10 minuten. Als allerlaatste wordt de 

geraspte citroenschil toegevoegd. 

Kook de rijst. Begin met de wilde rijst, voeg daarna de Thaise rijst toe (wilde rijst moet 

langer koken). Wanneer de rijst klaar is, moet hij een beetje plakken, maar het mag geen 

plakkerige brij worden. 

Blancheer de wortelen, paprika’s, peultjes en babymaïs apart. Let er op dat ze niet te zacht 

worden (paprika’s: 2 minuten, wortelen: 5 minuten, peultjes: 4 minuten en babymaïs:  

3 minuten). Laat goed uitlekken in een vergiet. Wok de groenten, indien mogelijk alle-

maal apart. Eventueel kunnen de courgette en peultjes samen gewokt worden, net als de 

paprika en de wortel. Wok de champignons en babymaïs in ieder geval apart! 

Maak om te serveren een bedje van de verschillende gewokte groenten: eerst de cour-

gette en peultjes, dan de paprika en wortel, rondom de champignons en maak af  met een 

stukje babymaïs. Plaats in het midden van het groentebedje een rijsttorentje. Schenk 

bovenop het torentje de saus en garneer met wat verse koriander (of  basilicum).

500 g Thaïse (of Basmati) rijst

65 g wilde rijst

2 mediumgrote courgettes, in reepjes

4 wortelen, in reepjes 

halve broccoli, alleen de roosjes

5 paprika’s (verschillende kleuren), in 

reepjes

2 bakjes peultjes

1 doosje champignons, in plakjes

1 bakje babymaïs, overlangs gesneden

verse koriander

120 ml shoyu

1 kop verse ananas in kleine blokjes

240 ml water

480 ml kokosmelk

2 stengels citroengras, fijn gesneden

2 tl verse gember

1 tl citroenbladeren (of geraspte 

citroenschil)

suiker of siroop indien nodig

beetje arrowroot opgelost in water
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Koolrolletjes met gerookte tempeh en mosterdsaus Vegetarische vol-au-vent

1 savooie kool

400 g gerookte tempeh

2 uien

1 koffielepel gemalen komijn

peper en zout

2 dl rijstroom

1 sjalot

1 flinke eetlepel mosterd

1 afgestreken eetlepel mosterdpoeder

3 dl groentebouillon

olie

4 wontonvellen of fillodeegvellen

300 g shiitake

200 g oesterzwammen

250 g kastanjepaddenstoelen

250 g Parijse champignons

5 cl shoyu

40 g bloem

30 g plantaardige margarine

1 sjalot, fijngesnipperd

1 citroen

2 takjes tijm

2 takjes peterselie

2 laurierblaadjes

2 teentjes knoflook

8 dl fond van geroosterde groenten

2 dl haverroom (of rijstroom)

Verwijder de grootste bladeren van de savooie kool en blancheer ze 3 minuten in kokend 

gezouten water. Laat dan onmiddellijk in ijskoud water schrikken en uitlekken op keu-

kenhanddoeken. Snijd de rest van de savooie kool in fijne reepjes. Snijd de uien in fijne 

ringen. Rasp de tempeh op een grove rasp. Verwarm een flinke scheut olie in een grote 

pan en stoof  hierin de uien glazig. Voeg de fijngesneden savooie kool en de komijn toe 

en laat alles 10 minuten zachtjes stoven met het deksel op de pan. Voeg vervolgens de 

tofu toe aan de groenten en kruid met peper en zout. Doe het geheel in een grote schaal 

en laat afkoelen.

Rol de vulling stevig op in de koolbladeren en maak er mooie pakketjes van. Snipper de 

sjalot fijn en fruit ze in een beetje olie. Voeg het mosterdpoeder toe en blus af  met de 

bouillon. Laat de saus inkoken tot de helft en voeg dan de rijstroom toe. Laat inkoken 

tot sausdikte en werk de saus af  met de mosterd. Breng op smaak met peper en zout.

Stoom de koolrolletjes in 10 minuten op 110° en snijd ze schuin doormidden. Serveer de 

koolrolletjes met de mosterdsaus. Lekker met gebakken of  gestoomde aardappeltjes.

Maak alle champignons schoon en snijd de shiitakes, oesterzwammen, Parijse champig-

nons en kastanjepaddenstoelen in stukjes. Breng ondertussen de bouillon aan de kook 

met de shoyu, tijm, laurier en de peterselie en laat dit 20 minuten zachtjes trekken. Zeef  

de bouillon en houd hem warm. Smelt de margarine in een pannetje en voeg er de bloem 

aan toe, blijf  roeren met een spatel tot er een biscuitgeur vrijkomt en voeg dan al roe-

rend en geleidelijk aan de warme bouillon toe. Bak alle paddenstoelen in een grote pan 

met een beetje vetstof, voeg de fijngesnipperde sjalotten en de knoflook toe. Voeg de 

bouillon en de haverroom toe en laat alles zachtjes inkoken tot sausdikte. Breng op smaak 

met peper en zout en voeg tot slot wat citroensap toe. Garneer met platte peterselie.

U kunt de vol-au-vent van paddenstoelen serveren in wonton of  filloedeegvellen door 

de vellen in ingevette vormen te drukken en ze te bakken op 200° tot ze goudbruin zijn. 

Neem ze uit de vormen en serveer hierin de vol-au-vent.

Witlof-tofutaart

1 vel kruimeldeeg

3 stronken witlof

150 g zijden tofu

1 el rijstmeel

1 sjalot

1 el notenolie

2 el arachideolie

nootmuskaat, vers geraspt

peper en zout

Prik in het kruimeldeeg met een vork en rol het uit in een taartvorm. Leg een vel bakpa-

pier op het deeg en vul op met bakbonen. Bak het deeg blind gedurende 5 à 6 minuten in 

een voorverwarmde oven van 200°. Verwijder de bakbonen en het bakpapier en bak het 

deeg nog 3 à 4 minuten verder. Neem de taartbodem uit de oven. Snipper de sjalot fijn en 

stoof  glazig in de notenolie. 

Voeg het rijstmeel toe en meng vervolgens de zijden tofu met de sjalot, peper en zout en 

de vers geraspte nootmuskaat. Verdeel dit mengsel over de taartbodem. Snipper de wit-

lof  fijn en bak het goudbruin in de arachideolie. Kruid met peper, zout en nootmuskaat. 

Voeg eventueel wat suiker toe als de witlof  te bitter smaakt. Verdeel de witlof  over de 

tofu en bak de taart nog 8 à 10 minuten in de oven waarvan de temperatuur is terugge-

bracht naar 180°. Serveer de taart warm of  lauw.

hoofdgerechten hoofdgerechten

700 ml water

50 g kombu (zeewier)

30 g verse dulse (zeewier)

2 venkelknollen

2 dikke wortelen

8 tomaten

1 el tomatenconcentraat

2 grote uien

4 cl olijfolie

1 kruidenboeketje met peterseliesten-

gels, laurier, tijm

2 teentjes knoflook

1 zakje saffraandraadjes

400 g vaste tofu

Spoel de dulse af  onder koud stromend water. Doe het water in een pan en voeg de dulse 

en de in stukjes gesneden kombu toe. Laat het geheel minimaal één uur trekken op een 

laag vuurtje. Zeef  de bouillon. Voeg de tofu toe aan de gezeefde bouillon en laat de tofu 

er ten minste twee uur in trekken. 

Snijd de venkel en de wortelen in kleine blokjes. Snipper de ui fijn. Pel de tomaten (verwij-

der de kroontjes en kruis ze in, dompel ze tien seconden in kokend water; zo pel je ze mak-

kelijk). Verwijder de zaadlijsten uit de tomaten en snijd het vruchtvlees in blokjes. 

Verhit een grote pan met de olijfolie en laat de geplette knoflookteentjes zachtjes frui-

ten, tot er een zachte knoflookgeur vrijkomt. Voeg de venkel, uien en wortelen toe en 

stoof  op een laag vuur tot alle groenten zacht zijn. 

Voeg de tomatenpuree toe en laat drie minuten meestoven. Voeg daarna de tomatenblokjes 

toe. Neem de tofu uit de bouillon en snijd deze in plakjes van ongeveer 1 cm dik. Voeg de 

bouillon bij de groenten met het kruidenboeketje en de saffraan en laat dit 30 minuten zacht-

jes sudderen. Haal het kruidenboeketje en de knoflookteentjes uit de bouillabaisse en voeg 

de tofu toe. Laat nog tien minuten zachtjes sudderen, voeg indien nodig wat water toe.

Vegetarische bouillabaisse 
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Gevulde paprika met pittig gemarineerde 
tofu, suikermaïs en Jalapeñopepertjes

8 kleine paprika’s

250 g tofu

2 suikermaïskolven

1 Jalapeñopeper

1 teentje look

5 druppels chiliolie

3 el maïsolie

1 ui

50 g ontpitte Kalamataolijven

schil van 1 limoen

Snijd de hoedjes van de paprika’s en haal de zaadlijsten eruit. Snijd de tofu in blokjes en 

marineer ze met de chiliolie, de fijngesnipperde ui, de Jalapeño (in fijne ringetjes), de 

limoenschil en de maïsolie. Snijd de maïskorrels van de kolven en stoof  ze in wat olijf-

olie tot ze zacht zijn. Verwijder de limoenschil uit de marinade en meng er de maïskor-

rels door. Voeg er de in stukjes gesneden olijven aan toe en vul er de paprika’s mee. Zet 

de hoedjes er weer op. Zet de paprika’s in een ovenvaste schaal en schenk de marinade 

er over. Plaats het geheel in een oven op 180°C gedurende een ca. 25 minuten. Lekker 

met wat gemengde sla en een frisse dressing! 

“Hamburger” van portobello met 
paprika, suikermaïs en seitan Tartaar van rode vruchten met peper 

uit Jamaica, anijs en vanille-ijs
8 portobellochampignons

2 maïskolven

1 rode paprika

125 g seitan

1 afgestreken eetlepel chiliflakes

1 witte ui

1 eetlepel shoyu

3 lente-uitjes

Snijd de maïskorrels van de kolven en snijd de paprika in kleine blokjes. Snipper de ui fijn 

en fruit ze samen met de maïs en de paprika in wat olijfolie. Snijd de seitan in blokjes en 

bak ze bruin in wat olijfolie. Voeg dit bij de maïs en paprika. Doe er de chiliflakes en de 

shoyu bij. Roer goed en breng verder op smaak met wat zeezout. Snipper de lente-uitjes 

fijn en voeg ze toe aan de maïs. Verwijder de steeltjes van de portobellochampignons en 

bak de champignons aan beide kanten in wat olijfolie. Doe wat van het groente-seitan-

mengsel op een portobello en leg er een tweede bovenop. Doe hetzelfde met de overige 

portobello’s. Serveer ze met wat sla. Ook lekker met een pittige ketchup!

hoofdgerechten nagerechten

1 bakje frambozen

1 bakje rode aalbessen

1 bakje braambessen

1 bakje zwarte, blauwe of bosbessen

1/2 bakje aardbeien

1 bakje kruisbessen

400 ml kokosmelk

50 ml olijfolie

50 ml sojaroom of slagroom

3 el maïzena of arrowroot

100 g ahornsiroop of glucosesiroop

4 vanillestokjes

1 mespunt saffraanpoeder

anijszaad en zwarte peper

Verwarm de kokosmelk met de ahorn of  glucosesiroop, de olijfolie en de room. Laat 

hierin de opengespleten vanillestokjes infuseren. Wanneer alles kookt, verwijder de stok-

jes, haal ze leeg met een mes en voeg het vanillemerg weer toe. Bind dit alles met de maï-

zena (en een beetje water). Laat één minuut doorkoken. Voeg er de saffraan aan toe, laat 

alles afkoelen en gedurende enkele uren rijpen in de koelkast. 

Maak het ijs volgens de instructies van de ijsmachine. Was alle rode vruchten en verwijder 

steeltjes waar nodig. Hak alle vruchten op een plank met een mes (niet in een blender of  

mixer!). Doe het anijszaad en de peper in een pepermolen en maal dit naar smaak boven de 

vruchten. Laat de vruchten uitlekken in een zeef  en kook het sap met wat citroenschil en 

twee eetlepels suiker in tot een siroop. Plaats een ring op een bord, doe hierin een mooie 

bodem met tartaar van rood fruit. Leg overal een mooie bol roomijs op en werk af  met de 

vruchtensiroop en eventueel een takje munt. Buiten het seizoen kunt u diepvriesfruit 

gebruiken. 

Nagerechten
Nagerechten zijn bijna altijd vegetarisch – tenzij u gelatine gebruikt. We geven hier 
een aantal opties voor puur plantaardige nagerechten (met soms een zuivelvariant tus-
sen haakjes). Allemaal goed geschikt voor gasten met een zuivelallergie, veganisten of  
gewoon voor mensen die van lichtere desserts houden.



34 Veggie voor Chefs Veggie voor Chefs 35

nagerechten

Panna cotta met aardbei en lavendel

Tiramisubrownie Bosbessentaart

1 l kokosmelk

150 g ruwe rietsuiker

25 g agavesiroop

3 el sesamzaadjes 

1 el rietsuiker

2 bakbananen

5 cl arachideolie

1 mespunt kaneel

1 el rijstsiroop

250 ml rijstmelk

250 ml kokosmelk

10 cl rijstsiroop 

(maïs- of tarwesiroop is ook goed)

50 g ruwe rietsuiker

2 afgestreken el lavendelbloemen 

3 g agar agar

1 vanillestok

250 g verse aardbeien

4 à 6 dessertschaaltjes

200 ml + 50 ml + 150 ml ahornsiroop  

(eventueel te vervangen door andere siroop 

of suiker)

1 el agar agar

2 el arrowroot

50 g cacao

50 ml olijfolie

1 el oploskoffie

scheutje amaretto of rum (of iets meer 

koffie, als je geen alcohol wil gebruiken)

650 ml (soja)melk

250 g tarwebloem of –meel

1 zakje vanillesuiker

15 g wijnsteenbakpoeder 

(of 7 gram gewoon bakpoeder)

1⁄2 tl zout

250 g boekweitbloem

250 g zelfrijzende bakmeel

100 g zijden tofu

100 ml rijstmelk

200 g fijne rietsuiker

125 g plantaardige margarine 

of roomboter

150 g bosbessen

Warm de helft van de kokosmelk op met de rietsuiker en de agave siroop, zonder te laten 

koken! Voeg de rest van de kokosmelk toe en laat alles goed afkoelen. Draai de kokossor-

bet volgens de instructies van de ijsmachine. Rooster ondertussen de sesamzaadjes in een 

droge pan samen met de rietsuiker. Neem de pan van het vuur wanneer de suiker begint 

te karameliseren en de zaadjes aan elkaar beginnen te plakken. Laat de sesamzaadjes uit 

de pan glijden op een bord of  op bakpapier. Voeg de helft van de sesamzaadjes toe aan 

de sorbet wanneer deze bijna volledig bevroren is. Zet de sorbet in de diepvries. 

Pel de bakbananen en snijd ze in fijne plakjes van ongeveer een halve cm dik. Fruit de 

banaanschijfjes in de olie tot ze goudbruin zijn, giet vervolgens de olie af  en doe de rijst-

siroop bij de banaanschijfjes. Laat ze nog even kort karameliseren in de pan en bestrooi 

met de kaneel. Laat ze uitlekken op keukenpapier. Serveer de gebakken banaan met de 

kokossorbet en garneer met wat gekarameliseerde sesamzaadjes. 

Maak de aardbeien schoon. Warm de kokosmelk op met de suiker en de rijstsiroop. Laat 

er de gespleten vanillestok en de lavendelbloemen in trekken. Zeef  de kokosmelk. Warm 

de kokosmelk opnieuw lichtjes op met de agar agar (goed mengen!) en breng zachtjes 

aan de kook. Mix de aardbeien met de rijstmelk en voeg het mengsel toe aan de kokos-

melk. Verdeel de crème over de dessertschaaltjes en laat opstijven in de koeling. Serveer 

koud met een blaadje munt.

Verwarm de oven voor op 210°C. Vet een schaal in met olie. Maak het cakebeslag van de 

bloem, zout, bakpoeder, olijfolie, 200 ml ahornsiroop en 100 ml water. Giet het beslag 

in een schaal. Bak de cake goudbruin (30 à 45 minuten). Laat de cake even afkoelen en 

snijd hem dan in reepjes van een centimeter breed. Maak een mengsel van 50 ml ahorn-

siroop, koffie en rum en wat water. Maak de vanillecrème van (soja)melk, 150 ml ahorn-

siroop, vanillesuiker, agar agar en arrowroot. Breng onder voortdurend roeren aan de 

kook. Laat een minuutje koken en dan 5 minuten afkoelen. Doe een beetje van de crème 

onderin de schaal, daar de cakestukjes op en giet met een lepeltje wat van het koffiemeng-

sel op de cakestukjes zodat ze bedekt zijn. Nu nog een laag crème, dan weer een laag cake 

met koffiemengsel en eindig met een laag crème. Zet een nacht in de koelkast. Bestrooi 

volledig met cacaopoeder en schud de overtollige cacao eraf. Serveer de tiramisu op 

bordjes of  in een glas. 

Meng de bosbessen met de tofu en de rijstmelk. Klop de margarine of  roomboter los 

met de suiker tot een romige massa en zeef  de bloem en het bakmeel erbij. Meng goed 

en roer er vervolgens de bosbessencrème door. Doe het beslag in een ingevette taart-

vorm, met bloem bestuift. Bak af  in een voorverwarmde oven van 180° gedurende 20 à 

25 minuten. Laat de taart afkoelen en bestrooi met bloemsuiker. Serveer de taart met een 

compote van bosbessen. 

nagerechten

Kokossorbet met gekarameliseerde sesam-
zaadjes en gebakken bakbanaan (plataan)
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nagerechten

Twyla’s chocoladetaart

2 bananen

100 g ruwe rietsuiker

plantaardige margarine of roomboter

200 ml amandelmelk

100 ml kokosmelk

50 g pindakaas

Chocoladesorbet:

500 ml mineraalwater

100 g agavesiroop

3 g stabilisator (optioneel)

200 g chocolade

Voor de taartbodem:

350 g verkruimelde koekjes

125 g margarine of roomboter

Voor de vulling:

250 g zijden tofu

300 g donkere chocolade (gesmolten)

100-150 g hazelnootpasta 

(het kan ook met andere notenpasta, 

of zelfs met pindakaas)

enkele el sojamelk/room

Warm mineraalwater op met de agavesiroop, voeg er eventueel de stabilisator bij en breng 

net niet aan de kook. Giet dit over de chocolade en roer voorzichtig. Laat alles gedurende 

één nacht in de koeling rijpen en maak dan de sorbet volgens de instructies van de room-

ijsmachine. Warm de amandelmelk en de kokosmelk op tot ongeveer 60 C° en voeg er 

de pindakaas bij. Laat de rietsuiker smelten in een pannetje met een weinig water, tot hij 

een mooie bruine kleur krijgt. Voeg er voorzichtig nog een beetje water bij om de kara-

mel weer licht vloeibaar te maken en doe er nog een klontje margarine of  roomboter bij. 

Pel de bananen, snijd ze doormidden en bak ze in een tefalpan met margarine of  room-

boter tot ze goudbruin zijn. Strooi wat gehakte pindanoten op een bord, plaats er een 

bolletje chocoladesorbet op. Maak de pinda-emulsie schuimig met behulp van een staaf-

mixer en plaats een wolkje schuim naast de sorbet. Doe de banaan erbij en werk alles af  

met de karamelsaus.

Meng de ingrediënten voor de taartbodem en bak gedurende 10 – 15 minuten op 175°C. 

Laat afkoelen. U kunt ook kant-en-klare kruimeldeeg gebruiken. Meng alle overige ingre-

diënten en giet het mengsel in de taartbodem. Laat minstens 1 uur afkoelen in de koel-

kast alvorens de taart te serveren. Werk af  met chocoladeschilfers of  amandelen.

Gekarameliseerde banaan met chocolade-
sorbet, karamel en pindaschuim

snacks

Snacks

Pastinaakfrietjes met kruidenveganaise

1 kg pastinaak

4 takjes dragon

3 takjes platte peterselie

1 teentje knoflook

1,5 dl olijfolie

125 g zijden tofu

peper en zout

1 el mosterd

2 el citroensap

Pluk de kruiden en meng de olie met de knoflook en de kruiden tot een emulsie. Doe de 

zijden tofu, het citroensap en de mosterd in een mixbeker en mix er geleidelijk de krui-

denolie door totdat een ‘mayonaise’ (de veganaise) ontstaat. Schil de pastinaken en snijd 

ze in frietjes. Bak de pastinaakfrietjes in een frituurpan op 170° of  in olijfolie in een grote 

pan, tot ze goudbruin en krokant zijn. Serveer met de kruidenveganaise.



38 Veggie voor Chefs Veggie voor Chefs 39

snacks

Spaghetti met champignonroomsausLasagne

Gegrilde ratte aardappelen met tempeh-tartare

12 vellen lasagne

2 aubergines

olijfolie

zout en peper

400 ml tomatensaus (naar keuze)

250 ml bechamelsaus (

roomboter, bloem, melk)

handjevol pijnboompitten

handje broodkruimels of polenta

eventueel een overschotje spinazie

300 g spaghetti

500 g champignons

2 dl (soja)room

peper en zout

2 sjalotten (gesnipperd)

1 teentje knoflook

25 g roomboter

250 g ratte of krielardappelen, in schijfjes

100 g tempeh

1 bosje bieslook

enkele takjes peterselie

1 el kappertjes

1 el augurken

1 sjalot

2 dl olijfolie

sap van een halve citroen

peper, zeezout

Kook de lasagnevellen licht gaar (indien nodig: zie verpakking). Maak intussen de becha-

melsaus klaar door roomboter en bloem te mengen en er daarna melk aan toe te voegen 

tot een dikke maar vloeibare saus ontstaat. Kruid stevig. Warm de oven voor op 200°. 

Schil de aubergine en snij hem in dunne plakken. Rooster de plakken in een pan met een 

beetje margarine. Doe een laag (koude) tomatensaus in een ovenschotel. Leg er een laag 

lasagnevellen bovenop. Daarna een laag bechamelsaus, dan een laagje aubergineplakken 

en daarboven weer tomatensaus en lasagnevellen. Ga zo door tot de sauzen op zijn. U 

kunt er ook een laag spinazie tussen leggen. Zorg dat de bovenste laag bechamelsaus is. 

Plet de pijnboompitten en roer er broodkruimels of  polentakorrels bij. Verspreid dat 

mengsel over de bovenste laag bechamelsaus. Zet een half  uurtje in de oven. Je kan de 

lasagne nog garneren met enkele hele pijnboompitten voor je die opdient. Serveer even-

tueel met brood en salade.

Kook de spaghetti volgens de verpakking. Maak intussen de saus klaar: smelt de room-

boter en bak er de gesnipperde sjalotjes en look in. Voeg de schijfjes champignons toe 

en bak ze goudbruin. Kruid ze met zout en peper. Zet het vuur uit en voeg room toe 

naar smaak totdat u een mooie saus hebt. Doe er nog peper bij voor een sterkere smaak. 

Voeg de saus bij de pasta, roer goed en dien op, eventueel met geroosterd brood, een 

vleesvervanger, een slaatje… Tip: gebruik voor een fijnere smaak gedroogde paddenstoe-

len die u vooraf  hebt laten weken. Gebruik een beetje ‘weekvocht’ in de saus. Ook een 

scheutje witte wijn geeft extra smaak aan het gerecht.

Bestrijk de nieuwe aardappeltjes met een beetje olie en gril ze langs beide zijden. Snijd 

de tempeh in blokjes en doe ze in een mixerbeker of  blender. Voeg er het citroensap bij 

en doe er geleidelijk aan de olijfolie bij totdat een smeuïge crème ontstaat. Snipper de 

sjalot en de bieslook, hak de augurken en peterselie fijn en meng dit alles en de kapper-

tjes door de tempehcrème. Breng verder op smaak met peper en zout. U kunt de aard-

appelen ook in partjes snijden om ze te frituren. Serveer de aardappeltjes met de 

tempehtartare. Heerlijk als aperitief !

snacks

Fettucine met noten en basilicum

400 g fettucine

250 g walnoten, fijngehakt

olijfolie

een handvol verse basilicum, 

fijngesnipperd

200 ml (soja- of haver)room

zout

Kook de fettucine en voeg er de rest van de ingrediënten aan toe. Warm het geheel nog 

even op.



Vegetarisch  
in de grootkeuken

Voorbeeld van vegetarische 
maaltijdopbouw 
Om een creatieve vegetarische maaltijd samen te stellen kan het vol-

gende stappenplan behulpzaam zijn. Hierbij worden eerst de basisingre-

diënten bij elkaar gezocht en vervolgens de bereidingswijzen bepaald. 

Het kan ook andersom. Toets de maaltijd of  gerechten die u in gedach-

ten had aan deze criteria en voeg toe wat er mist.

1. Kies (minimaal) drie groenten van het seizoen

Let daarbij op kleur, consistentie en vorm. Een handige manier om 

groenten uit te kiezen is om naar de groeiwijze te kijken. Het kan een 

wortelgroente zijn, een blad-stengelgroente of  een bloem-vrucht-

groente. Kiest u van elke groeiwijze iets dan klopt het meestal qua 

kleur, smaak, consistentie en vorm. Daarbij bevat elke groente weer 

andere voedingsstoffen en zal deze gevarieerde combinatie zorgen voor 

een goede verzadigingswaarde. 

2. Kies vervolgens een graan of  graanproduct

Een graan kiezen betekent niet dat het altijd gaat om de volle graankorrel. 

U kunt kiezen voor hele rijst of  quinoa als bestanddeel van de maaltijd of  

maak gebruik van havervlokken of  gerstemeel. Maar ook deegwaren van 

andere granen dan tarwe zijn aan te bevelen zoals udon, soba, of  rijstnoo-

dles. Gerechten op basis van brood zijn hier ook toepasbaar.

3. Kies een eiwitbestanddeel

U kunt hier voor een kant-en-klare vleesvervanger kiezen, maar het uit-

gangspunt in dit stappenplan is een vegetarisch samengestelde maaltijd 

derhalve worden de vleesvervangers even buiten beschouwing gelaten. 

Kies uit één of  meerdere producten als peulvruchten, noten, zaden of  

pitten, zuivel, eieren, tofu/tempeh of  seitan. Wanneer een bepaald graan 

gecombineerd wordt met een bepaalde peulvrucht ‘passen’ de eiwitten 

goed bij elkaar en ontstaat er een volwaardig aanbod van aminozuren.

4. Kies een vet

Voor de smaak kiest u een bepaald vet. Vetten zijn roomboter, ghee, 

kokosvet, olijfolie, sesamolie, notenoliën en pittenoliën. Let erop dat 

de noten-pitten oliën nooit verhit mogen worden.

5. Kies kruiden en specerijen

Door de juiste hoeveelheid en soort kruiden en specerijen in een 

gerecht te gebruiken ontstaat er een specifieke smaak. Door hiermee 

te variëren kunt u uw eigen signature-dish ontwikkelen. 

6.Kies bereidingswijze

Let hierbij op temperatuur, consistentie en vochtigheid. Denk dan aan 

warme of  koude gerechten, droog of  vochtig, korrelig of  glad etc.

7. Aandacht 

Iedere kok weet het maar het staat hier toch even apart. Verzint, koopt en 

kookt u met aandacht, dan zal de klant dat zeker waarderen. Soms worden 

vegetarische maaltijden in alle hectiek ‘afgeraffeld’ en dat proef  je. 

Zoek het niet te ver: u heeft al potentieel een heleboel vegetarische 

gerechten en ingrediënten op de kaart staan: salades, brood, soep met 

groentebouillon, bepaalde pasta’s, misschien zelfs een pasta of  pizza 

zonder vlees.

Wanneer u een klassiek gerecht aanbiedt met aardappelen/rijst, groen-

ten en vlees, kunt u het vlees eenvoudig vervangen door een vleesver-

vanger. Er zijn steeds meer variaties verkrijgbaar, en de kwaliteit ervan 

neemt toe. De bereidingswijze is vaak dezelfde als die van vlees. Ga 

even na wat uw leverancier aanbiedt.

Een vleesloze saus voor pasta’s of  stoofpotten is een makkie. Vervang 

het gehakt door Quorn-, tofu- of  seitangehakt en kip door bijvoor-

beeld tofureepjes. Deze sauzen zijn makkelijk in te vriezen wanneer u 

over heeft. Ook bonen, kikkererwten of  linzen zijn goede vleesvervan-

gers die u kunt gebruiken in dergelijke schotels.

Laat het vlees weg waar het niet nodig is: tomatensoep zonder bal-

letjes, erwtensoep zonder ham. Waarom niet, want we eten sowieso toch 

al te veel vlees… 

Ook de grootkeukens krijgen meer en meer vraag naar vegetarische gerechten. De 
vegetarische grootkeuken heeft natuurlijk haar eigen specifieke uitdagingen. Nog niet 
alle vegetarische producten bijvoorbeeld zijn verkrijgbaar in grootverpakking. We som-
men een paar korte tips op.

Een inspirerend voorbeeld:

1:  rode biet, paksoi, courgette

2:  gierst

3:  zuivel 

4:  olijfolie en roomboter

5:  peper, anijs, karwij, tijm

6:  soep, salade, stomen, balletjes frituren

Kan het volgende menu geven: 

•  Soep van rode biet met anijs geserveerd met karwijbrood en 

citrusroomboter.

•  Gebakken gierst-kaasballetjes met mosterddip.

•  Salade van geroosterde courgette met daslookdressing,  

rucola en tomatenjam.

•  Gestoomde paksoi met roomboter en balsamico.

Granen/eiwitcombinaties 

Van granen zijn te gebruiken: Volle korrel, graanvlokken, meel, pasta of  

broodproducten. De genoemde peulvruchten zorgen voor een goede eiwit-

combinatie. Wat niet betekent dat granen altijd gecombineerd hoeven te 

worden met een peulvrucht. Alleen granen (of  alleen peulvruchten) 

behoort ook tot de mogelijkheden. Enkele voorbeelden van combinaties 

staan hieronder:

Tarwe + erwten:  ravioli met doperwten-munt vulling, 

Rijst + soja:   basmatirijst met gefrituurde plakjes 

tempeh.

Gerst/gort  + kikkererwten:   gerstrisotto met een salade waar  

kikkererwten in zitten.

Gierst + linzen:  gierstkoekjes met rode linzensaus. 

Rogge + adukibonen:   soep van adukibonen en een cruesli 

van roggevlokken in een dessert.

Haver  + bruine bonen:   havervlokken in het deeg van een har-

tig taartje met een stoofpot  

van bruine bonen.

Maïs/polenta  + witte bonen:   gebakken polentablokjes met  

een favetta van witte bonen.

Boekweit  + kapucijners:   boekweitpannenkoekjes met 

kapucijnercréme.

Kamut/spelt + nierbonen:  speltspaghetti met nierbonenballetjes.

Quinoa/amarant  + zwarte bonen:  quinoa in de soep als ‘vermicelli’  

en een zwartebonenpuree in het 

hoofdgerecht.

Zorg voor voldoende vers fruit. 

Zet iedere dag een vegetarische soep op de kaart. Met salade en 

brood biedt u de klanten een gezonde en voedzame maaltijd. Durf  

eens af  te wijken van de tomatensoep en overweeg eens een linzen-

soep, een vichyssoise, een soep van zoete aardappel, een ui-appelsoep 

enzovoort.

Bied dagelijks een vleesloze salademix aan die toch goed vult. 

Gebruik eiwitrijke ingrediënten zoals bonen, linzen of  kikkerewten. 

Bereid een eenvoudige salade, aangemaakt met wat olie/azijn, mosterd 

of  mayonaise, uitjes en kruiden. Interessant voor iedereen! Zie pag 42.

Zorg voor minstens één degelijk vegetarisch broodje: zie pag 44.

Tip: Zorg ook voor een plantaardige melk, zoals sojamelk of  rijstmelk, 

voor bij ontbijtgranen, als warme dranken enz. Steeds meer mensen heb-

ben deze alternatieven ondertussen leren kennen en waarderen.
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Salades: opwaardering  
van de saladbar

•  Als er alleen gekozen kan worden uit een aantal groenten, overweeg 

dan om uw saladbar uit te breiden met een zetmeelproduct. Aard-

appelsalade ligt natuurlijk voor de hand maar u kunt ook verschil-

lende soorten granen gebruiken. Bulgur, quinoa, rijst of  couscous 

bijvoorbeeld, doen uitstekend dienst. Die kunt u verrijken met 

stukjes groenten (zoals wortel, ui en tomaten), noten en zaden, 

rozijnen, bonen (erwten of  andere peulvruchten), en olijven om ze 

volwaardiger en meer vullend te maken.

•  Doe niet overal mayonaise door want zo gaan gerechten op elkaar 

lijken. Wissel regelmatig af  met olie en/of  (kruiden)azijn. 

•  Hetzelfde geldt voor kleine stukjes vlees: als ze er niet per se in 

hoeven, laat ze er dan uit. Zo blijft uw gerecht toegankelijk voor 

iedereen. U kunt natuurlijk ook twee versies maken: één salade 

zonder stukjes spek of  blokjes ham, en eentje met. 

•  Eventueel kunt u met een klein vlaggetje aangeven wat vegetarisch 

is en wat niet. De klant zal dat zeker waarderen. 

•  Als u brood aanbiedt bij uw saladbar, zorg dan voor een gevariëerd 

broodbeleg, zoals humus, bietenspread, linzen-puree, tahina of  

guacamole (zie ook pag 44).

•  Denk ook eens aan een paar ‘eiwitrijke’ salades. Deze vullen goed 

en zorgen samen met de groenten en het brood voor een volwaar-

dige maaltijd. Heel voordelig is dat vrijwel alle basisingrediënten 

voor dergelijke salades kant en klaar in blik verkrijgbaar zijn: kik-

kererwten, linzen, verschillende soorten bonen etc. U hoeft ze 

alleen nog af  te gieten en met kruiden en eventueel een dressing 

op smaak te brengen. Kies voor producten zoals erwtjes, maïs, 

stukjes paprika, tomaatjes. U kunt er ook nog stukjes gedroogd en 

geweld fruit of  nootjes aan toevoegen als extraatje. Of  in olie 

gebakken croutons. 

Hiernaast volgen een paar ideetjes voor salades. Bij de meeste zijn de 

bonen/linzen en kikkererwten onderling inwisselbaar. Tip: meng de 

warme bonen/linzen of  kikkererwten met de dressing of  laat de salade 

een tijdje ‘trekken’ voor een nog betere en vollere smaak.

Griekse salade
Gebruik reuzebonen en citroensap in plaats van azijn en sjalotjes. Voeg 

tomatenconcentraat toe aan de dressing samen met een eetlepel knof-

look. Lekker hierbij zijn stukjes gaargekookte wortel en walnoten. 

Marokkaanse salade:
Gebruik kikkererwten en vervang de azijn door citroensap. Geef  de 

dressing extra smaak door er komijnpoeder en gesnipperde knoflook 

door te mengen. Wat harissapasta maakt het een beetje pikanter. 

Gebruik naast de platte peterselie een handje gesnipperde koriander 

en werk de salade af  met stukjes paprika, granaatappel, komkommer 

en tomaat. 

Granensalades: tabouleh
Als men in Frankrijk, toch niet meteen het meest vegetariërs vriende-

lijke land, overal - zelfs tot in tankstations toe – lekkere tabouleh kan 

vinden, dan kunt u er zeker van zijn dat deze salade ook in uw salad-

bar een hit wordt!

Tip: vervang de couscous eens door bulgur (iets grovere korrel) of  

door quinoa, deze laatste twee moet je wel koken.

• 150 g couscous

• 150 ml olijfolie

• 100 ml citroensap

• zout en peper

• 4 grote handen vol met gesnipperde platte peterselie

• 2 handen vol gesnipperde munt

• 100 gr gesnipperde lente-ui

• 8 middelgrote tomaten, in stukjes zonder de zaadjes en sap

Zet de couscous onder kokend water en laat hem vijftien minuutjes 

staan tot al het water is opgenomen. Meng alle andere ingrediënten 

door de couscous. Om het helemaal luxe te maken kunt u pistache-

nootjes en stukjes gedroogde en gewelde abrikoos of  rozijnen toevoe-

gen. Laat in dat geval de peterselie en de ui weg en geef  de salade extra 

smaak met wat kaneel.

Een saladbar is alvast één gebied waar vooral grootkeukens snelle winst kunnen boeken. 
Vaak gaan mensen die geen vlees eten, daar het eerst kijken. En vaak zijn ze dan ontgoo-
cheld door het karige aanbod. Maar dat hoeft natuurlijk niet! Met een paar eenvoudige 
toevoegingen kan de klant heel makkelijk een volwaardige, vegetarische en lekkere salade 
samenstellen.

Basisrecept:
• 4-5 kopjes gare bonen ( linzen of kikkererwten)

• 1-2 el rode wijnazijn

• 2-4 el gesnipperde rode ui, sjalotjes of lente-ui

• 60 ml olijfolie, naar smaak

• Handje versnipperde platte peterselie

• Zout en peper

Meng de ingrediënten voor de dressing en giet ze over de bonen. Strooi 

de gehakte peterselie erover en meng goed. 

Italiaanse salade
Gebruik cannellinibonen, vervang de azijn door balsamico-azijn, en 

geef  de dressing extra smaak door er rozemarijn of  basilicum aan toe 

te voegen. Wat knoflook geeft extra pit. Stukjes tomaat of  stukje hazel-

noot maken de salade af.

Engelse salade
Gebruik gemengde bonen, vervang de azijn door citroen of  limoensap 

en strooi in plaats van platte peterselie, verse munt over de salade. Lek-

ker met erwtjes erdoor.

Franse salade
Gebruik linzen (Du Puy linzen), gesnipperde sjalotjes, en vervang de 

platte peterselie door verse dragon. Lekker met stukjes sperzieboon 

erdoor gemengd en stukjes amandel. 

Aziatische salade
Gebruik sojabonen, mungbonen of  adzuki bonen, vervang de rode wijn-

azijn door rijstazijn en gebruik een neutraal smakende olie. Neem gesnip-

perde lente-uitjes en geef  de dressing wat extra pit door er een eetlepel 

gehakte gember en een eetlepel knoflook heen te roeren. Breng de salade 

op smaak met sojasaus in de plaats van zout. Als extra’s kunt u er gehakte 

pindanootjes of  sesamzaadjes aan toe voegen. Verse spinazie of  gesnip-

perde Chinese kool passen hier ook goed bij. 

salades salades

Veggie voor Chefs 43

Nog een paar andere snelle combinaties voor salades: 

1 veldsla, tomaat, jonge geitenkaas, sesamzaadjes

2  gekookte rode bietjes, ui, augurk, appel

3 gekookte rijst, gare bruine bonen, gemengde kiemen, geraspte wortel

4 knolselderij, bleekselderij, sinaasappel, walnoten, dadels

5 komkommer, paprika, maanzaad, rode ui

6 ijsbergsla, radijs, kikkererwten, pompoenpitten

En een aantal snelle lekkere dressings: 

1 olijfolie, appelazijn, mosterd, peper/kruidenzout, (honing)

2. mayonaise, tuinkruiden, peper/zout

3. slagroom, yoghurt, citroensap, Italiaanse kruiden, gembersap/rasp

4.  sesamolie, azijn, tamari, gomasio (geroosterde,gezoute, peper/zout, 

sesamzaadjes)

5.  zonnebloemolie , citroensap, mosterdpoeder, knoflook, peterselie 

peper/zout

6. walnootolie, wijnazijn, tomatenpuree (kort gebakken)

 basilicum, paprikapoeder, peper/zout

7.  pompoenpitolie, kruidenazijn, notenmoes, ui, 

 bieslook/nootmuskaat, peper/zout

8. zure room, appeldiksap, appelmoes, peper/zout
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Een wereld van smaak

Vreemdgaan kan heel goed met de wok, een van de helden in de vege-

tarische keuken. Dankzij z’n speciale vorm zijn groentes snel gaar en 

verliezen ze minder van hun vitaminen en mineralen. Er zal weinig in 

uw keuken te vinden zijn dat u niet kunt roerbakken in een wok, maar 

begin eens met een aantal verschillende soorten groentes, zoals cour-

gette, broccoli, wortels of  bloemkool. Champignons, tofublokjes (even-

tueel voorgebakken), tempeh of  seitan zijn goed voor de variatie in de 

textuur van uw gerecht. Kokosroom is hierbij fantastisch lekker.

Verder kunt u heel veel variëren met kruiden en het gerecht afwerken 

met aromatische oliën en geurige sauzen uit alle delen van de wereld. 

Hieronder volgen een paar ideeën voor een etnische touch van uw 

wokgerecht.

De doordringende geur van Indiase curry’s is een rijke mix van ver-

schillende specerijen en kruidenmengsels of  masala’s. De meest 

bekende versie bij ons is misschien de garam masala, bereid met onder 

meer komijn, koriander, kardemom, zwarte peperbolletjes, kruidnagel, 

foelie, laurier en kaneel. Naast die kruiden kunt u voor een heerlijke 

curry ook onder meer turmeriek, fenegriek, mosterdzaad, saffraan, 

gember of  currybladen gebruiken. U krijgt een exotisch-romige nuance 

door kokosmelk door uw curry te mengen. Serveren met rijst of  naan-

brood (Indiaas brood).

 

Italiaans betekent paprika’s in diverse kleuren, olijven en zonge-

droogde tomaten. Die eindigen regelmatig in een tomatensaus (het lek-

kerst met verse trostomaten). Voeg andere groenten naar believen toe. 

Geen Italiaans gerecht is echt af  zonder de aroma’s van kruiden als 

oregano, marjolein, basilicum, (citroen)tijm, dragon, rozemarijn, cayen-

nepeper of  salie. Italiaanse gewokte groenten smaken heerlijk door de 

pasta, maar ook in calzones of  op ovenverse focaccia.

In de Afrikaanse keuken zijn bonen de baas. Ook zij kunnen de wok 

in, maar moeten dan wel van te voren goed gekookt zijn. In Afrikaanse 

voedingswinkels vindt u tal van ingrediënten om uw voorraadkast mee 

uit te breiden. Bakbananen zijn te heerlijk om te laten liggen, maar let 

In veel culturen en godsdiensten is vegetarische voeding dagelijkse kost. De grotere 
steden hebben hun eigen Aziatische, Turkse, Marokkaanse of  Joodse winkels of  super-
markten. Ga daar eens op ontdekkingsreis. U vindt er falafel, gekruide tofu, zeewier, 
en nog veel meer echte vegetarische delicatessen. Soms ziet een en ander er misschien 
wat vreemd uit, maar wees dapper: proeven is de boodschap!

Broodje Tapenade
Tapenade kunt u kopen of  makkelijk zelf  maken. Doe een portie ont-

pitte olijven met een scheutje olijfolie in de blender en u heeft een 

smeuïge, smeerbare tapenade. Versier uw broodje met geroosterde 

auberginerepen, stukjes artisjokhart en tomaatjes. 

Broodje Avocado
Een zomers broodje met: enkele schijfjes avocado, tomaten, ijsbergsla, 

waterkers, komkommer en een beetje mosterd. Het zachte aroma van 

de avocado en het pittige van de mosterd maken van dit broodje een 

knaller. Van avocado kunt u ook heerlijke guacamole maken.

Broodje Rode Pesto
Als basis voor dit broodje maakt of  koopt u rode pesto. Rode pesto is 

een mix van gedroogde tomaten, pijnboompitten, verse basilicum en 

olijfolie. U kunt het broodje naar wens garneren met artisjokharten, 

noten en gebakken champignons.

Broodje Balsamico
Als basis gebruikt u schijfjes avocado. Daarbovenop legt u stukjes 

tomaat die gemarineerd zijn in olijfolie, balsamico-azijn en verse basi-

licum. U kunt het broodje afwerken met verse kaas, eventueel met 

knoflook.

Vegetarische Hawaï
Voor dit broodje zijn vooral groenten nodig die meestal standaard aan-

wezig zijn, zoals sla, tomaat en komkommer. Voeg verder reepjes rode 

paprika en stukjes ananas toe en wat cocktailsaus of  maak een sausje 

op basis van (soja)yoghurt.

Belegde broodjes
Het aanbod aan vegetarische broodjes beperkt zich meestal tot weinig originele cre-
aties met eiersalade of  kaas. Wie een zuiver plantaardig broodje wil, moet het doen 
met wat sla, tomaten en wortel. Maar er zijn zoveel meer mogelijkheden! Vooral in 
natuurvoedingswinkels of  bij diverse leveranciers zijn vele soorten vegetarisch brood-
beleg te verkrijgen, maar u kunt uw broodjes ook helemaal zelf  maken. Een paar 
smakelijke voorbeelden.

Broodje Humus
Humus, een vegetarische spread van kikkererwten, is makkelijk in grote 

hoeveelheden te krijgen. Wilt u hem zelf  maken, kijk dan op pag 14. 

Smeer de humus op een broodje en beleg het broodje verder met 

schijfjes komkommer, wat sla, een beetje mosterd en stukjes tomaat. 

Varieer door de hummus te mixen met geroosterde pompoen, geroos-

terde paprika, zongedroogde tomaatjes, olijven, avocado, currypoeder, 

de mogelijkheden zijn eindeloos! 

Broodje Pindakaas
Nog altijd een populair broodje. U smeert simpelweg een dikke laag 

pindakaas op een broodje en legt er wat stukjes banaan bovenop.

er wel op dat ze helemaal rijp (zwart!) zijn. Karakteristieke kruiden zijn 

hier vers geraspte gember, pili-pili (soort Spaanse peper), saffraan, mos-

terdzaadjes, egusi (meloenzaadjes), munt, fenegriek, nootmuskaat, tijm 

en natuurlijk… currypoeder! Roerbakken in palm- of  kokosolie geeft 

een romig effect. Citroensap toevoegen op het einde kan de pikante 

kruiden enigszins blussen. Serveer uw wokgerecht met rijst, maniok, 

zoete aardappel of  yams.

Ook in Mexico staan bonen centraal, naast maïs, paprika’s en tomaten. 

Veel gebruikte kruiden zijn chilipoeder, paprika, laurier en jalapeñope-

pers. Gewokte groenten kunt u serveren in een stijlvolle wrap (om bij-

voorbeeld enchillada te maken) of  u kunt er taco’s mee vullen.

Met de zoet-pikante Thaise keuken verleidt u iedereen. Voeg aan uw 

geroekbakte groenten kleine blokjes ananas of  mango toe. Laat alles 

stoven in een heerlijke saus van geraspte verse gember, fijngehakt 

citroengras, rode peper, kaffirlimoenblaadjes, shoyu, droge witte wijn en 

bijvoorbeeld rijststroop om te zoeten. Kokosmelk maakt het helemaal 

af. Serveren met basmati-rijst. Opgelet met sommige currypasta’s die in 

de handel te verkrijgen zijn: zij kunnen visingrediënten bevatten.

Voor de Chinese keuken maakt u gebruik van bamboescheuten, pak-

soi en oosterse paddenstoelen zoals shiitake. Ook tofublokjes (liefst al 

voorgebakken) of  tempehschijfjes smaken hier prima bij. Voor het 

roerbakken gebruikt u een mix van sesamolie, tamari, geraspte gember 

en geroosterde sesamzaadjes. Andere veelgebruikte specerijen zijn 

komijn, steranijs en cayennepeper. Serveren met noedels.
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Vegetarische producten vinden

Leveranciers
Ting Balanced Food:  www.tingbalancedfood.nl

De Nieuwe Band:  www.nieuweband.nl

Udea:  www.udea.nl

Hanos:  www.hanos.nl

Sligro:  www.sligro.nl

Natudis:  www.natudis.nl 

De zaai-ster:  www.zaai-ster.nl

Biologisch in het Schap:  www.biologischinhetschap.nl

Odin:  www.odin.nl

Biologisch Goed van eigen Erf:  www.biologischgoed.nl

Bio Next: www.bionext.nl

Estafette de biologische eetwinkel:  www.estafettewinkel.nl

Van Haver tot Gort:  www.vanhavertotgort.nl

Biofresh:  www.biofresh.be

Florentin:  www.florentin-bio.com

BD-Totaal:  www.bdtotaal.nl

De Vegetarische Slager:  www.devegetarischeslager.nl

Veggie Deli:  www.veggiedeli.nl

Hof  webwinkel:  www.hofwebwinkel.nl

Lindenhoff   www.lindenhoff.nl

De Kroon, groothandel biologische verswaren, 

Nieuwegein 030-2899376

De professional kan al bij heel wat verdelers en groothandels vegetarische producten 
kopen. Hieronder volgt een lijst van de belangrijkste.

Hier zijn nog een aantal goede redenen 
om voor meer biologisch te kiezen:

Goed voor je lijf ! 
Onderzoek toont aan dat biologische producten vaak meer vitamines 

en mineralen bevatten. En ook meer anti-oxidanten. Die spelen een 

belangrijke rol bij de preventie tegen kanker. 

Lekker puur 
In biologische voeding vindt u veel minder kunstmatige toevoegingen en 

conserveringsmiddelen. Bij biologische teelt worden vooral natuurlijke 

middelen gebruikt of  men houdt het puur. Groenten en fruit krijgen tijd 

om te groeien, in hun natuurlijke omgeving tijdens het juiste seizoen. 

Biologische producten smaken daardoor heerlijk en dat proef  je. 

Biologisch en vegetarisch: 
partners van nature

Biologisch en vegetarisch is niet hetzelfde. Niet alle vegetarische producten of  gerech-
ten zijn biologisch en omgekeerd geldt hetzelfde. Wel is het zo dat de meeste mensen die 
(regelmatig) vegetarisch eten, ook vaak voor biologische producten kiezen. Wilt u een 
gezondheids- en milieubewust publiek aantrekken, dan is het dus geen slecht idee om 
wat aandacht te schenken aan het gebruik van biologische producten en ingrediënten.

Veggie voor Chefs 47

Meer schone akkers 
Biologische boeren gebruiken geen chemische middelen om onkruid en 

schadelijke insecten te bestrijden. En er komt ook geen kunstmest aan 

te pas. De biologische teelt verloopt meer harmonisch met de natuur. 

 

Mijn natuur 
Op en rond biologische bedrijven krijgt de natuur meer kans: u vindt er 

meer wilde planten en dieren. De biologische teelt produceert ook minder 

koolstofdioxide, de belangrijkste boosdoener voor klimaatverandering.

Meer info over biologische voeding:
www.biologischestartpagina.nl

www.lekkerbiologisch.nl

www.puuruiteten.nl
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Over EatGreen

Onder deze vlag werd in 2009 de campagne EatGreen Together 

gestart. Doel van de campagne is om mensen te inspireren om met 

anderen gezellige vegetarische kookavonden te organiseren: samen 

vegetarisch eten doet goed! Via de site www.eatgreen.nl kunnen 

mensen afspraken maken, kookavonden organiseren en recepten uit-

wisselen. Van Maastricht tot Amsterdam door heel Nederland vinden 

EatGreen Together’s plaats.

In navolging van EatGreen Together werd in februari 2011 EatGreen 

at Work gelanceerd. Met deze campagne wil de NVB op een leuke en 

positieve manier één dag per week zonder vlees en vis promoten in de 

bedrijfsrestaurants en op de werkvloer. Een dagje vegetarisch is lekker, 

hip, gezond en goed voor mens, dier en milieu. Inmiddels zijn er al 

ruim vijf  miljoen mensen die af  en toe geen vlees eten. Gewoon omdat 

ze er zich beter bij voelen of  omdat de bio-industrie hen steeds meer 

tegen gaat staan. Er is dus een grote behoefte aan lekkere vegetarische 

gerechten op het werk.

Maar het is ook belangrijk om informatie te geven waarom het nood-

zakelijk is om onze vlees- en visconsumptie te minderen. De NVB zet 

zich in om te informeren over de gevolgen van vlees- en visconsump-

tie op dierenwelzijn, milieu, gezondheid en een eerlijke voedselverde-

ling wereldwijd. Zo hebben de gevolgen van een hoge vlees- en 

visconsumptie een enorme impact op ons milieu, waterverbruik, eer-

lijke voedselverdeling en CO2 uitstoot. 

Samen op een simpele, lekkere en effectieve manier bijdragen aan een beter leefklimaat 
door (soms) geen vlees en vis te eten. Dat is wat de Nederlandse Vegetariërsbond (NVB) 
beoogt met de campagne EatGreen. 

Websites
www.vegetariërs.nl

www.vegatopia.com

www.eatgreenatwork.nl

www.devegetarier.nl

Kookboeken

De Dikke Vegetarier

Het nieuwe standaardwerk met ruim 2.000 vegetarische recepten 

en veel productinformatie, door Mark Bittman, dé culinaire auteur

van de VS. ISBN 9789061129479

Puur Natuurlijk

Het vegetarisch kookboek van Jonnie Boer van sterrenrestaurant 

De Librije. ISBN 9789040088131

Puur vegetarisch

Standaardwerk voor de vegetarische keuken, van de Amerikaan 

Peter Berley. ISBN 9076685231

Plenty

Uitgebalanceerd, verrassend, lekker, voedzaam en heel goed uit te voe-

ren door de in Londen wonende chef-kok Yotam Ottolenghi.

Ottolenghi. ISBN 9780091933685

Vers uit de tuin

Boordevol goede vegetarische recepten. Door Sarha Raven. 

ISBN 9789058978936

Non*Fish*A*Li*cious:

De smaak van zee maar dan zonder vis. Door Lisette Kreisher. 

ISBN 9789079872299

Diverse titels van Rose Elliot:

Vegetarische kookboekkoningin biedt scala aan gerechten van eenvou-

dig tot superchic. 

Diverse titels van Karakter Uitgevers (www.karakteruitgevers.nl), zoals:

Vegeterranean, ISBN 9789061128861

De Kleine Vegetarier, ISBN 9789061128090

Websites, kookboeken en 
kookcursussen

Eigentijds vegetarisch

Door Maria Elia. ISBN 9789059562950

Collage et recettes

De absolute top door Alain Passard. ISBN 9782862275970

Smaakvrienden

Inspirerend, handig en must have voor elke kok. 

Door Angelique Schmeinck. ISBN 9789089101860

Kooklessen

Variatie op de Kaart

Mocht u enthousiast zijn geworden door dit magazine: speciaal voor 

(chef-)koks en bedrijfsleiders biedt Variatie op de Kaart workshops vol 

inspiratie, kennis en trends over vegetarisch koken. Samen met de beste 

chefs van Nederland, die hun kennis en ervaring graag delen.

Variatie op de Kaart biedt:

•  Professionele workshops over  

vegetarisch koken

•  Door chefs ontwikkelde  

vegetarische recepten

•  Advies over de wensen van vegetariërs  

en parttime vegetariërs (flexitariërs)

Zie ook de advertentie verderop in het magazine 

of  www.variatieopdekaart.nl.

Birgit Flüg Kok-aan-huis

T 0595 - 557035

M 06 - 46242431

E birgitflug@orange.nl

I www.kok-aan-huis.com

Marion Pluimes

Vegetarisch koken voor professionals.

I www.pluimes.nl

De campagne maakt mensen dan ook bewust van het verband tussen 

(af  en toe) vegetarisch eten en duurzaamheid. Als iedereen één dag per 

week vlees of  vis laat staan, levert dit al een enorme bijdrage aan de 

vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en aan het behoud 

van biodiversiteit. EatGreen at Work maakt de lunch duurzaam.

Sinds de start van de campagne zijn er al meer dan 220.000 folders 

verspreid in meer dan 1700 bedrijfsrestaurants. Op de speciale web-

site www.eatgreenatwork.nl staat de laatste informatie, kan men pro-

motiemateriaal bestellen en is te lezen welke organisaties allemaal 

meedoen.
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Gastvrij voor Vegetariërs

Nederlandse Vegetariërsbond

Om het keurmerk te verkrijgen, moet het restaurant minimaal 2 vege-

tarische hoofdschotels op de kaart hebben staan. Deze schotels zijn 

bereid zonder dierlijk vet en bevatten geen ingrediënten, zoals dier-

lijke bouillon of  gelatine. Gebruikte eieren zijn scharreleieren, vrije 

uitloopeieren of  biologische eieren. Keurmerkhouders worden ver-

meld op de website van de NVB, www.vegetariers.nl en op de web-

site van Dinnersite www.dinnersite.nl, in de restaurantgids Gastvrij 

voor Vegetariërs, in het blad “Leven” en op tal van andere websites. 

De NVB geeft het magazine Leven uit: vol met tips over producten, 

achtergrondartikelen over dierenwelzijn, natuur, milieu, gezondheid en 

lekker eten en heeft een uitgebreide site, www.vegetariers.nl, met infor-

matie over gezondheid, voeding en de eigen activiteiten.. Daarnaast 

beheert NVB het Vegetarisch Keurmerk voor producten, het officiële 

V-keur dat duidelijk aangeeft of  het product geschikt is voor vegetari-

ers. Het Gastvrij voor Vegetariërs logo op restaurants geeft aan waar 

vegetariërs en vleesminderaars met een gerust hart kunnen eten. 

Hoofddoel van de NVB is het vegetarisme verspreiden en daarmee de 

wereld een beetje mooier maken. Dat doen we door:

’Gastvrij voor Vegetariërs’ is een door de NVB uitgegeven en gecontroleerd beeldmerk. 
Horeca-bedrijven die gebruik maken van dit symbool geven de zekerheid dat hun kaart 
ook culinaire mogelijkheden biedt voor de consument die (eens) vegetarisch wil eten. 
Het restaurant garandeert dat de betreffende gerechten helemaal vegetarisch zijn. De 
NVB houdt een oogje in het zeil.

De NVB is dé autoriteit in Nederland op het gebied van vegetarisme. Wij zijn de enige 
Nederlandse consumentenorganisatie van en voor vegetariërs en we zijn daarmee voor-
vechters voor dier, mens en milieu. Wij behartigen de belangen van die honderddui-
zenden mensen die geen vlees willen eten omdat zij respect voor dieren, milieu, 
mensen en zichzelf  hebben. 

De restaurantgids wordt verspreid bij 

ruim 250 VVV kantoren in Nederland. 

Tevens zijn deelnemende restaurants 

beter vindbaar bij Google en worden ze 

beter gevonden op het thema “vegeta-

risch uit eten”. 

• het geven van informatie aan consumenten

•  het informeren van producenten en restaurants over vegetarische 

alternatieven

•  het voeren van een actief  communicatiebeleid gericht tegen  

diegenen die respectloos met mens, dier en natuur omgaan

• het lobbyen bij de overheid voor betere wet- en regelgeving

Meer info? 
Kijk op www.vegetariers.nl of  mail naar info@vegetariers.nl 

Meld je nu online aan voor de gratis nieuwsbrief vol inspiratie en recepten!

Jonnie Boer 

“Ik heb het koken met 

groenten altijd geweldig 

gevonden. Eigenlijk is  

de vegetarische keuken  

de mooiste keuken”   

Oud-deelnemer Willem 

Weijers, chef-kok van 

restaurant Symphony’s 

in Amsterdam:  

“De workshop Variatie  

op de Kaart was erg  

inspirerend en leverde  

mij heel wat nieuwe  

ideeën op voor in mijn  

eigen keuken. Dit jaar 

doe ik graag weer mee!”

Dat kunnen wij ons voorstellen. Naar goede vegetarische gerechten is name-

lijk steeds meer vraag onder Nederlanders. Maar wat houdt lekker en crea-

tief vegetarisch koken in? Speciaal voor (chef-)koks en bedrijfsleiders biedt 

Variatie op de Kaart workshops vol inspiratie, kennis en trends over vegetarisch 

koken. Samen met de beste chefs van Nederland, die hun kennis en ervaring 

graag delen. 

Variatie op de Kaart biedt:
•  Professionele workshops over vegetarisch koken

•  Door chef-koks ontwikkelde vegetarische recepten

• �Advies over de wensen van vegetariërs en parttime vegetariërs (flexitariërs)

Variatie op de Kaart is er voor koks en restaurants: 
We organiseren workshops om nieuwe ingrediënten te ontdekken en ge-

rechten te bedenken, bieden ondersteuning op weg naar een gevarieerde 

menukaart en geven advies over wat vegetariërs én parttime vegetariërs in 

restaurants graag willen. We adviseren u dan ook graag hoe u deze doel-

groep (van bijna 4 miljoen mensen) het beste kunt bedienen en laten u graag 

zien hoe u uw winstmarge kunt vergroten door de menukaart te verrijken 

met aantrekkelijke vegetarische gerechten. 

Meer informatie:
Website:  www.variatieopdekaart.nl

E-mail:  info@variatieopdekaart.nl 

Telefoon:  020-2600206

Wilt u ook meer variatie 
op de menukaart?



“Vegetarisch koken heeft toekomst. Ik 
denk dat over tien tot vijftien jaar minstens 
de helft van onze gasten daarop is over-
geschakeld. De vlees- en visindustrie kan  
zo niet doorgaan, er zal een grote schaarste 
komen aan hoge kwaliteit.”

Jonnie Boer, De Librije, driesterrenrestaurant

‘Ik heb me als kok altijd bovengemiddeld 
ingezet om de vegetarische maaltijd meer 
allure te geven ondanks dat ik zelf  geen 
vegetariër ben. Want ook vegetariërs hebben 
recht op culinair genot.’

Pierre Wind, experimenteel topkok

‘Vegetarisch koken is een feest, koks  
van mij staan gewoon te juichen als er  
vegetarische gasten binnen komen’

Jonnie Boer, De Librije, driesterrenrestaurant

“De vegetarische keuken leek mij aan-
vankelijk heel beperkt maar ondertussen  
heb ik ontdekt dat ik mijn creativiteit in  
de plantaardige keuken onbegrensd kan  
bot-vieren en dat ik met mijn plantaardige 
culinaire creaties zelfs de meest overtuigde 
vleeseters kan bekoren...”

Philippe Van den Bulck, EVA huischef

 “We kunnen gewoon niet meer verant-
woorden waarom we tegenwoordig zoveel 
vlees en vis eten, en dat zal alleen maar  
erger worden.”

Mark Bittman, Amerikaanse celebrity chef

 “Groenten worden nu gelukkig niet  
meer gezien als het “behang van het 
hoofdingrediënt”. Meer en meer staan  
ze als gerecht op zich. Het schitterende  
aanbod van seizoensgroenten levert  
ons meteen de fantasie om heerlijke  
gerechten in de borden te toveren.” 

Guy Van Cauteren, Laurierblad

“De rijke aroma’s en prachtige kleuren 
{van groenten en fruit} brengen een  
heel andere sfeer in de keuken dan dood 
vlees. Het is veel vreedzamer en rustiger 
geworden in de keuken”

 Alain Passard, l’Arpège, driesterrenrestaurant  

dat sinds 2001 groenten centraal plaatst

”Ook wij worden in onze banketzaal meer 
en meer geconfronteerd met vegetariërs. Waar 
er vroeger nogal eens grapjes over werden 
gemaakt, proberen wij ze nu een volwaardig 
alternatief  voor vlees en andere dierlijke  
producten aan te bieden. Ook in mijn kook-
boeken hou ik er rekening mee dat er steeds 
een aantal recepten waar uitsluitend groenten 
in verwerkt zijn, opgenomen worden. 

Felix Alen, Hof  ter Hode

 
“De gastronomische keuken heeft de laat-

ste jaren de vegetarische keuken ontdekt,  
en omgekeerd. De synergieën die ontstaan, 
zullen ervoor zorgen dat meer en meer vege-
tarische en veganistische recepten op een  
creatieve en gastronomische manier uitge-
werkt worden. De gewone klant zal tevens ter 
afwisseling meer en meer vegetarische maaltij-
den gaan gebruiken, vooral vanuit een verlan-
gen om gezonder en evenwichtiger te eten.”

Frank Fol, Groentekok 

“Fruit is het enige product dat, bijna 
altijd, twee basissmaken bevat: zuur en zoet. 
En het kan nog beter. Een roze pompel-
moes met grof  zout bijvoorbeeld, geeft je 
alle basissmaken: bitter, zoet, zuur en zout. 
Moeilijk te overtreffen!”

Ferran Adria, El Bulli – ‘beste restaurant ter wereld’

“Ik ben een grote groente-eter, temeer 
omdat wij er van kind af  aan mee opge-
groeid zijn. Mijn ouders hadden een grote 
groentetuin en men kocht praktisch geen 
groenten, alles kwam van eigen kweek. In 
het restaurant heb ik altijd de vegetariërs 
goed verzorgd. Men kan met groenten fan-
tastische gerechten maken. Ik heb daarom 
altijd vegetarische gerechten op de kaart”

Geert Van Hecke, Karmeliet

“ Uiteraard is vlees allang niet meer nood-
zakelijk in de keuken –niettegenstaande ik 
graag vlees eet.  Maar groenten hebben 
zoveel parfum en smaak, en we kunnen ze 
op zoveel verschillende manieren klaar 
maken met al de nieuwe technieken die we 
in de keuken toepassen, dat ze alleen maar 
meer aandacht krijgen in onze keuken.”

Wout Bru, Chez Bru


