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Laat anderen meegenieten van jouw 
veggie ontdekkingen. Neem een foto 
van je ‘herontdekt’ plantaardig recept 
en deel het via facebook, pinterest of 
mail het naar je vrienden. 
Zo kan iedereen meegenieten!

Je staat er misschien niet bij stil, 
maar soms kook je onbewust veggie. 
Denk eens na over jouw 
keukenrepertoire. Bak je af en toe een 
groentetaart? Kun je echt genieten van 
een pasta pesto of een groentepizza?  
Of houd je meer van maaltijdsoepen?   

tomaat-basilicumpasta

Kun je niet meteen een volledig  
plantaardig gerecht bedenken? 

Probeer dan dit recept eens! 

TIP 1 (Her)ontdek je veggie kookkunsten

to do:

https://www.facebook.com/evavzw
http://www.pinterest.com/evaveggies/
http://donderdagveggiedag.be/recepten/romige-tomaat-basilicumpasta/


Meer vegetarisch eten is niet alleen goed voor je gezondheid, maar het is ook beter voor het 
klimaat. Je zorgt ook mee voor een betere voedselverdeling in de wereld en je redt het leven 
van enkele dieren. De wereld veranderen was nog nooit zo makkelijk. En lekker!

Vleesvergeters BASICS

Veggie balletjes of wokblokjes zijn verkrijgbaar in 
vele varianten en smaken. Even bakken en klaar!

Tofu: op basis van soja, eiwitrijk. 
Oorspronkelijk uit Azië, heeft en zachte, 
vrij neutrale smaak en moet dus altijd 
goed gekruid of gemarineerd worden. 

Seitan: op basis van tarwegluten. 
Hartige smaak, ideaal om te bakken, 
braden, grillen of frituren. 

Tempé: op basis van gefermenteerde 
sojabonen. Gerookte tempé heeft een 
uitgesproken vleesachtige smaak en is 
het meest toegankelijk. Lekker in stoverij. 

De jongste generatie ‘vleesvervangers’ zijn qua smaak en textuur amper 
van vlees te onderscheiden. Je vindt deze in gespecialiseerde winkels, 
maar net zo goed in de koel- of vriesafdeling van de supermarkt. 

Met deze basisproducten kun je nog alle 
kanten uit. Je kunt ze marineren, in blokjes 
bakken, verwerken in spreads of salades ...

Sojagehakt (bijvoorbeeld van Alpro) doet 
het goed in spaghetti of ovenschotels.

Nieuw zijn de producten op basis van beeter.nl, zoals 
de Chick’Pieces en of het Smoked Bacon van Greenway 
en de producten van De Vegetarische Slager.

Producten op basis van Quorn zijn niet helemaal plantaardig  
en dus niet geschikt voor veganisten.weetje

Schrijf op wat je vandaag of gisteren hebt gegeten. Stond er veel vlees of vis op je menu  
en weet je niet goed hoe je dit kunt vervangen? Geen nood, we lijsten er enkele voor je op:

TIP 2 Weet wat je eet

to do:



Je bent niet altijd thuis om te eten. En vaak is er niet veel tijd om een brooddoos te vullen. 
Hier enkele suggesties voor een originele, smakelijke en verkwikkende lunch.  

Een eenvoudig en superlekker broodje belegd met 
hummus op basis van witte bonen en kruiden

Broodje met  
frisse hummus

Alle ingrediënten in een potje

DIY-noedels uit een potje

200 g witte bonen 

1 dl olijfolie

peper en zout

sap van een  
halve citroen

verse kruiden  

naar keuze

snelkooknoedels
1 tl groentebouillonpoeder
enkele fijngesneden lente-uitjes, worteltjes en een blad groene kool 

enkele diepvrieserwtjes
wat versgeraspte gember,  ½ teentje knoflook,  ¼ chilipeper (zonder zaadjes)

2 tl sojasaus
sap van ½ limoen

Overgiet de bonen met olijfolie, citroensap, peper en 
zout en mix alles fijn. Hak de kruiden fijn en meng ze 
door de bonenpuree. Voeg eventueel nog wat water  
toe voor een smeuïger effect. 

Geen zin om  
zelf broodbeleg 
te maken? 
In de supermarkt 
vind je in de 
koelafdeling een 
heel arsenaal aan 
veggie spreads. 
Van klassieker 
hummus 
tot veggie 
américain en 
auberginekaviaar. 
Het aanbod blijft 
groeien. Ook in 
de biowinkel kun 
je terecht voor 
kant-en-klaar 
broodbeleg.

Doe alle ingrediënten, behalve de sojasaus en limoen, in 
een ‘pot’. Schenk er net genoeg kokend water overheen tot 
alles onderstaat, waarbij je de ingrediënten wat aandrukt. 
Deksel erop en laat 8 tot 10 minuten staan. Roer 1 of twee 
keer om. Voeg sojasaus en limoensap toe. Smakelijk!

recept uit VEG! van Hugh Fearnley-Whittingstall

TIP 3 Veggie on the go

to do:



In de restaurantdatabase van EVA vind je gemakkelijk een 
veggievriendelijk restaurantje in je buurt. EVA’s veggieplannen 
wijzen je de weg naar de hotspots in Gent, Brussel, Antwerpen 
en Hasselt.  
Deze stadsplannen zijn online beschikbaar.  
Papieren exemplaren kun je opvragen in het Veggiehuis.  
En er is ook de EVA-restaurantapp ‘Veggie op restaurant’ voor 
Android en iPhone. Zo vind je alles nog gemakkelijker!

Geen tijd om zelf te koken?  
Of is er een reden tot feest?  
Ook in heel wat restaurants  
kun je lekker veggie eten!

TIP 4 Ga eens vreemd

Check het aanbod van je favoriete  
restaurant of probeer een nieuw adresje.

to do:

http://evavzw.be/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=400
http://www.evavzw.be/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=574
http://www.evavzw.be/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=574
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eva.restaurant
https://itunes.apple.com/us/app/veggie-op-restaurant-by-eva/id821613043?l=nl&ls=1&mt=8


Veggie eten is goed voor je gezondheid en 
je hoeft er niet veel speciaals voor te doen. 
Wil je volledig of hoofdzakelijk vegetarisch 
eten? Dan moet je er een beetje op letten 
dat je steeds evenwichtig eet. Een veggie 
voedingsdriehoek kan hierbij helpen!

  

Meer info? Bestel hier je plantaardige voedingsposter

TIP 5 Check je plantpower 

Vragen over plantaardige voeding?  
Stuur een mailtje naar dietiste@evavzw.be.  
EVA-diëtiste Evelyne geeft je graag antwoord. 

Vragen over
plantaardige voeding?

http://www.evavzw.be/index.php?option=com_content&view=article&id=131&ID=89&Itemid=353
mailto:dietiste%40evavzw.be?subject=


Een goed gevulde voorraadkast maakt veggie koken en eten een stuk makkelijker. 
Daarom: een boodschappenlijstje met ‘veggie essentials’. Met deze ingrediënten 
tover je - ook zonder plannen - een lekkere en originele maaltijd op tafel.  

Wat zit er in je voorraadkast? Wat haal je vers in huis?

 Vetstoffen (extra vergine olijfolie, zonnebloemolie, soja bakken en braden) 

 Ingeblikte peulvruchten (kikkererwten, erwten, witte bonen, kidneybonen, flageolets ...) 

 Droge linzen 

 Groentebouillon

 Granen (rijst, couscous, pasta, noedels, quinoa ...)

 Noten (cashewnoten, amandelnoten, okkernoten ...)

 Zaden en pitten (sesamzaad, zonnebloempitten, pijnboompitten, pompoenpitten)

   Specerijen (zwarte peper, paprikapoeder, cayennepeper, chilipoeder,  
kaneel, komijn, gemalen korianderzaad, curry ... )

 Smaakmakers (sojasaus, witte wijnazijn, balsamicoazijn mosterd, gember, tomatenpuree, ...)

 Gedroogde kruiden (oregano, tijm, dille, laurier- en salieblaadjes ...) 

 Knoflook, uien & aardappelen 

 Kokosmelk

 Soja- of rijstroom, soja-, haver- of rijstmelk

 Seizoensgroenten- en fruit

 citroen en/of limoen

  Verse tuinkruiden (basilicum, koriander,  
peterselie, dille, munt, bieslook, ...)

  Vleesvervangers uit de koeling van de  
supermarkt  of de natuurvoedingswinkel 
(veggie gehakt, wokblokjes, balletjes, tofu, 
(gerookte) tempé, seitan, quorn...) 

*  De meeste zaken uit dit lijstje vind je gewoon in 
de supermarkt. In de natuurvoedingswinkel vind je 
een groter aanbod aan veggie producten.

TIP 6 Vul je voorraadkast



Nu je je voorraadkast hebt aangevuld, heb je alles in huis om jezelf en je tafelgenoten te 
verrassen met snelle, lekkere maaltijden. Experimenteren, improviseren en repeteren is de 
boodschap. Laat je leiden door je gevoel of ga aan de slag met de volgende recepten.

Marokkaanse wortel- 
kikkererwtensalade

Oosterse wok met  
kokosmelk en tofu

Orecchiette met broccoli  
en pijnboompitten

Italiaanse bonenschotel 
met oesterzwammen en prei

TIP 7 Veggie in 15 minuten

Breng op smaak met wat mosterd, sinaasappelsap,  
verse koriander en sesamzaadjes. 

Breng op smaak met fijngesneden look, 
peper en zout.

Breng op smaak met look, gember, kerriepoeder  
en sojasaus. Serveer met koriander. 

Breng op smaak salie, rozemarijn  
en verse peterselie.

wortels

noedles tofu

kokosmelkspinazie

aubergine paprika

orecchiette

flageolets  
(of andere bonen) uit blik

oesterzwammen

kikkerertwten

 broccoli

 wit van prei

sojaroom

pijnboompitten 

appel

olijven
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http://donderdagveggiedag.be/recepten/marokkaanse-wortel-kikkererwtensalade/
http://donderdagveggiedag.be/recepten/orecchiette-met-broccoli-en-pijnboompitten/
http://www.evavzw.be/index.php?option=com_content&view=article&id=91:recept&catid=57:culinair&Itemid=91&ID=818


EVA Magazine
Donderdag Veggiedag 

kookboek Veg! groeneprinses.be

earlydew.com/blog

TIP 8 Laat je inspireren 

Blader eens in een veggie kookboek, of neem 
eten kijkje op een blog. Wedden dat je snel enkele 
recepten vindt die je wil uitproberen?

to do:

EVA Magazine biedt een driemaandelijkse 
dosis recepten, interviews en lifestyle-tips. 

Abonneer je nu. 

De meeste openbare bibliotheken 
hebben een (ruim) aanbod plantaardige 

kookboeken. En al wat je daar niet vindt, vind 
je wel in de bibliotheek van het Veggiehuis. 

TIPS

kookeetleef. 
wordpress.com

fiekefatjerietjes. 
wordpress.com jongesla.com

�

© Ivan Put

http://evavzw.be/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=594
http://www.evavzw.be/index.php?option=com_content&view=article&id=131&ID=65&Itemid=353
http://www.evavzw.be/index.php?option=com_content&view=article&id=131&ID=103&Itemid=353
www.groeneprinses.be
http://earlydew.com/blog
http://evavzw.be/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=594
http://www.evavzw.be/index.php?option=com_content&view=article&id=131&ID=103&Itemid=353
http://kookeetleef.wordpress.com
http://fiekefatjerietjes.wordpress.com
http://jongesla.com


Verras je vrienden (of je kroost) op een veggie 
picknick, tuinfeest of bbq met een veggie 
menu waarin groenten de hoofdrol spelen

Groentechips 
uit de oven

Zoete aardappel- 
bonenburgers met  

limoen en koriander 

Pompoen-
rozijnenkoekjes

Groenten waar je 

dunne plakjes van 

kunt snijden. 

(rode biet, pastinaak, 

zoete aardappel, 

knolselder…)

Olijfolie

Zeezout 

Verwarm de oven voor op 180 
graden. Gebruik een dunschiller 
of een mandoline om heel dunne 
plakjes van je groenten te snijden. 
Leg de groenteschijfjes op bakpapier 
en besprenkel met olijfolie. Werk af 
met zeezout. Bak de groentechips 
ongeveer 15 minuten in de oven. 
Controleer regelmatig of de chips 
knapperig zijn. Laat even afkoelen 
en serveer met bijvoorbeeld een 
yoghurtdressing. 

TIP 9 Trakteer je vrienden

m e n u

Daag je vriendinnen uit voor een veggie challenge. 
Spreek enkele data af waarop jullie elkaar – om beurt – 
een heerlijke veggie menu voorschotelen. Je hoeft 
maar 1 keer om de zoveel tijd te koken, je kunt lekker 
bijpraten, je inspireert en je doet inspiratie op. Ook de 
dieren en onze planeet zullen jullie dankbaar zijn.

to do:
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Nog meer creatieve 
groentegerechten?

�
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http://www.evavzw.be/index.php?option=com_content&view=article&id=53:recepten&catid=57:culinair&Itemid=142
http://www.evavzw.be/index.php?option=com_content&view=article&id=53:recepten&catid=57:culinair&Itemid=142
http://www.evavzw.be/index.php?option=com_content&view=article&id=91:recept&catid=57:culinair&Itemid=396&ID=1069
http://www.evavzw.be/index.php?option=com_content&view=article&id=53:recepten&catid=57:culinair&Itemid=142


Verras je vrienden (of je kroost) 
met een heerlijk menu waarin 
groenten de hoofdrol spelen. 

Italiaanse bonenschotelMAANDAG

PompoenlasagneDINSDAG

Kindvriendelijke ovenschotelWOENSDAG

Gevulde auberginesDONDERDAG

Gezonde fastfood VRIJDAG

Feestelijke groentetaartZATERDAG

Seitanstoverij met frietjes ZONDAG

TIPS

TIP 10 Plan plantaardig

Maak je eigen 
veggie weekmenu.

to do:

Kook een dubbele portie,  
die kun je de volgende dag  
opeten of invriezen voor later! 

Houd een wekelijkse ‘restjesdag’  
en ga aan de slag gaat met wat  
er nog in de koelkast zit. 
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http://donderdagveggiedag.be/recepten/italiaanse-bonenschotel-met-oesterzwammen-prei-en-salie/
http://donderdagveggiedag.be/recepten/pompoenlasagne/
http://evavzw.be/index.php?option=com_content&view=article&id=91:recept&catid=57:culinair&Itemid=396&ID=1060
http://donderdagveggiedag.be/recepten/gevulde-aubergines/
http://donderdagveggiedag.be/recepten/portobelloburgers-met-groentefrietjes-en-tartaarsaus/
http://donderdagveggiedag.be/recepten/tarte-tatin-van-witloof-en-bataat/
http://evavzw.be/index.php?option=com_content&view=article&id=91:recept&catid=57:culinair&Itemid=396&ID=993


Je hebt de veggie checklist afgewerkt!
Door 1 dag per week vegetarisch te eten, zorg je niet alleen voor je eigen gezondheid:

Zin in meer?
Van plan om een wekelijkse veggiedag in te lassen? Schrijf je dan in op de  
Donderdag Veggiedagnieuwsbrief. Zo krijg je iedere week een nieuw recept in je mailbox.  
Of volg een van de Donderdag Veggiedag kookworkshops!

Als je lid wordt van EVA krijg je om de drie maanden het EVA Magazine vol heerlijke recepten, 
weetjes en interviews in je brievenbus. En met de kortingskaart krijg je voordelen in talrijke 
restaurants en winkels. Abonneer je vandaag nog.

Per jaar verminder je je broeikasuitstoot evenveel als wanneer je 

1250 kilometer zou fietsen in plaats van de auto te nemen. 

Bovendien zorg je voor een betere voedselverdeling in de wereld.

En spaar je het leven van ruim 20 dieren. 
De wereld veranderen was nog nooit zo makkelijk!

Proficiat!

http://donderdagveggiedag.be/doe-mee/thuis/
http://www.evavzw.be/index.php?option=com_agenda&view=items&Itemid=601
http://evavzw.be/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=594
http://evavzw.be/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=594


maakt het plantaardig
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amai!
wij vinden jou

super tof!


