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VOLUIT LEVEN

BIO ETEN
Sinds het begin verdedigt Lima de waarden van de biologische 
landbouw en deelt die met de winkels binnen het bio-kanaal.
Het labo Lima Expert legde de fundamenten voor het Europese 
lastenboek voor bio-voeding. 

KWALITATIEF ETEN
Vandaag willen we meer dan ooit weten wat er op ons bord ligt.
Onze kwaliteitsdienst superviseert al onze producten, zonder 
enig compromis rond kwaliteit. Naast de standaard analyses 
voeren zij ook systematisch pesticide-analyses uit en, waar van 
toepassing, GGO-analyses om u steeds de beste kwaliteit te 
garanderen. 

ERVARINGEN PROEVEN
Beter eten, dat is ook nieuwe smaken ontdekken.
Lima is altijd trouw gebleven aan zijn oorspronkelijke 
voedingsprincipes. Geïnspireerd door de macrobiotiek kiezen 
we steeds voor plantaardige en volkoren voedingsmiddelen, 
zonder toegevoegde suikers en zonder in te boeten aan smaak!

MET RESPECT VOOR AL HET LEVEN
Door vis en vlees van ons menu te schrappen, halveren we onze 
ecologische voetafdruk.
Daarom moedigen we elke dag opnieuw iedereen aan om 
plantaardig te eten. 

EEN WERELD VOL SMAKEN
Iedereen heeft het recht om te kunnen genieten van lekkere en 
gezonde voeding.  
Daarom vindt u in ons gamma ook heel wat gluten- en lactosevrije 
producten en producten die rijk zijn aan plantaardige eiwitten. 

60 jaar
toegewijd 
aan bio

Meer weten? www.limafood.com
Heeft u nog vragen?

 info@limafood.com

Sinds 1957
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Bedankt!
In het vorige magazine kondigden we het met 
veel trots aan. Donderdag Veggiedag wordt een 
Boodschap van Algemeen Nut. Een dag per 
week geen vlees of vis eten is een boodschap 
van algemeen nut voor iedereen op deze 
planeet. Eén week lang zou de boodschap te 
zien zijn op de vrt. Eén week maar? Ja, één 
week maar. Dat kan beter dachten we, dus we 
zetten een crowdfunding op poten. Dit is een 
manier om geld in te zamelen waarbij iedereen 
een steen(tje) kan bijdragen. Misschien heb jij 
wel gesteund op die manier, of heb je erover 
verteld tegen een vriend. Hoe dan ook hebben 
meer dan 270 mensen gestort en hebben we 
het beoogde bedrag bereikt! Dit wil zeggen 
dat we de zendtijd kunnen verdubbelen en 
nóg meer mensen kunnen bereiken. Zonder 
jullie steun was dit niet gelukt, een oprechte 
dankjewel hiervoor!
 
Zo zie je maar wat er allemaal mogelijk is 
wanneer we al die steentjes bij elkaar leggen. 
Dit geldt voor veel dingen, denk bijvoorbeeld 
aan de klimaatopwarming. Kunnen we daar 
als gewone sterveling iets aan doen? Of ligt 
de verantwoordelijkheid bij hogere instanties 
en grote bedrijven? De ongrijpbaarheid 
van deze problemen kunnen een gevoel 
van onmacht opwekken. Terwijl het soms 
eenvoudiger is dan je denkt om er iets aan 
te doen. Door bijvoorbeeld meer plantaardig 
te eten, zorgen we samen voor een lagere 
belasting op het milieu. Er zijn namelijk veel 

minder grondstoffen, landoppervlakte, water 
én energie nodig om plantaardige voeding te 
verbouwen dan dierlijke. We investeren in onze 
eigen gezondheid en het leed van de dieren 
daalt aanzienlijk. Door elke dag te kiezen voor 
een zo plantaardig mogelijke optie, kunnen we 
samen ver geraken. Belangrijke noot hierbij 
is: doe wat je kan, begin daarmee bij jezelf 
en inspireer anderen om hetzelfde te doen. 

Ontdek nieuwe restaurants, spreek af om 
samen te koken, organiseer een docu-avond 
bij je thuis,... de mogelijkheden zijn eindeloos 
dus laat je creativiteit de vrije loop.
 
Op die manier kan je op jouw beurt mensen 
inspireren om meer plantaardig te gaan eten, 
simpel en effectief!

Edito

Anna 
Bernburg

”Meer dan 270 mensen hebben 
gestort. Dit wil zeggen dat we de 
zendtijd voor Donderdag Veggiedag 
kunnen verdubbelen en nóg veel meer 
mensen kunnen bereiken. Zonder 
jullie steun was dit niet gelukt, een 
oprechte dankjewel hiervoor!"
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Tekst Lisa Roeyaert
Foto’s  Els Deventer

Groot interview

VOOR MIJ ZIJN HET 
NU EIGENLIJK MEER 

MAANDEN ZONDER PITA
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JONAS, JIJ HEBT DIT JAAR 

DEELGENOMEN AAN DAGEN ZONDER 

VLEES, MAAR DAT WAS NIET DE 

EERSTE KEER VOOR JOU.

“Nee dat klopt. Voor de eerste editie 
in 2011 hadden ze mij gevraagd 
om het gezicht van de campagne 
te worden. Lang geleden heb ik 
ook eens mijn kop laten plakken 
op Donderdag Veggiedag, dus ik 
denk dat ze op die manier bij mij 
terechtgekomen zijn. Ik vind het 
allebei schitterende initiatieven 
en heb dan ook geen moment 
getwijfeld. ” 

KIJK JE DAN OOK ECHT UIT NAAR DIE 

40 DAGEN ZONDER VLEES OF VIS?

“Goh, op voorhand denk ik altijd 
dat het lastig zal zijn, want ik kook 
eigenlijk schandalig weinig. Als 
het dan toch echt moet, ga ik voor 
eenvoudige kost zoals worst met 
patatten en appelmoes. Pas op, ik 

ben ervan overtuigd dat vegetarisch 
eten niet moeilijker is, maar ik ben 
een jongen van op den boerenbuiten 
hé. Gelukkig kan onze buurvrouw 
Sien echt fantastisch koken en 
maakt ze geregeld vegetarische 
gerechten klaar. Wanneer ze vraagt 
of we mee-eten, schuif ik met plezier 
mijn beentjes onder tafel. Nu, dit 

jaar zat ik ook volop in de opnames 
voor ‘De dag’, de nieuwe fictiereeks 
van mijn vriendin en ik. Tijdens 
Dagen Zonder Vlees had ik me bij de 
catering als vegetariër opgegeven. 
Zo was het niet zo moeilijk om elke 
dag vegetarisch te eten. Ik heb vijf 
dagen gezondigd, denk ik. In het 
weekend maakt mijn schoonvader 
graag vlees klaar. Ik maak daar dan 
ook geen probleem van.”

WAT MIS JIJ HET MEEST TIJDENS 

DAGEN ZONDER VLEES?

“Pita! Al van in mijn studententijd 
ben ik daar zot van. Je vond me 
toen minstens een keer per week 
in de pitazaak. Nu ik eraan denk, 
het is alweer een hele tijd geleden 
dat ik bij de pita ben langsgegaan 

ben. Eigenlijk is het dus een beetje 
‘Maanden Zonder Pita’ aan het 
worden voor mij. Hamburgers mis 
ik ook wel. Toch mag ik met trots 
zeggen dat ik na DZV nog een tijdje 
veggie ben blijven eten op de set. 
We filmden bijna altijd ’s nachts, 
dus was er naast de hoofdmaaltijd 
ook een midnight snack voorzien. 
Onlangs waren dat hamburgers en 
die smaakten me totaal niet, terwijl 
ik dat heel graag eet. Misschien was 
dat omdat ik onbewust bezig was 

met het ethische? Ofwel waren het 
gewoon echt slechte hamburgers 
(lacht).”

JE HEBT DIT JAAR TWEE RECEPTEN 

MOGEN TOEVOEGEN AAN HET DZV-

KOOKBOEK. WAREN DAT EEN EIGEN 

RECEPTEN?

“Wel… Ik heb ze allebei gepikt. De 
ovenschotel is een recept van Sien. 
Natuurlijk volgt zij geen recept. Ze 
improviseert er gewoon op los en 
dat resulteert in geweldig lekkere 
gerechten. Ik daarentegen heb een 
zo duidelijk mogelijk stappenplan 
nodig. Nu, toen ik haar het recept 
vroeg, wist ze niet meer hoe ze dat 
had klaargemaakt. Ik heb dan maar 
gewoon een aantal ingrediënten 
doorgegeven aan de redactrice 
van Dagen Zonder Vlees en zij 
heeft daarmee iets gelijkaardigs 
gecreëerd. Het tweede recept, de 
Kaukasische kaaskoek, heb ik 
leren kennen door vrienden van 
mijn ouders. Dat zijn mensen uit 
Ossetië die zeventien jaar geleden 
naar België gevlucht zijn. Ze kunnen 
echt goed koken en die kaaskoek 
wordt daar zo goed als elke maaltijd 
gegeten. Mijn broer organiseerde 
onlangs een Russische thema-
avond. Daar kon de kaaskoek 
natuurlijk niet ontbreken en daar 
heb ik dat gerecht leren kennen.”

ZOU JE EEN FULLTIME VEGETARIËR 

KUNNEN WORDEN?

“Hmm…Ik denk het niet. Ik 
eet gewoon te graag vlees. Vis 
daarentegen zal je me niet snel 
zien bestellen op restaurant. Lang 
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Jonas Geirnaert eet graag vlees, vooral pita kan zijn hartje bekoren. Toch schrikt de 
creatieve duizendpoot niet terug voor een vegetarisch gerecht. Sterker nog, hoewel hij 
naar eigen zeggen geen keukenprinses is, werd hij gevraagd om twee veggie recepten toe 
te voegen aan het nieuwe Dagen Zonder Vlees-kookboek. “Allebei gepikt natuurlijk!”.

“Pas op, ik ben ervan 

overtuigd dat vegetarisch 

eten niet moeilijker is, 

maar ik ben een jongen 

van op den boerenbuiten 

hé.”

“Onlangs at ik hamburgers 

en die smaakten me totaal 

niet. Misschien omdat ik 

onbewust bezig was met 

het ethische? Ofwel waren 

het gewoon echt slechte 

hamburgers…”
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geleden was ik op een lezing van 
Dos Winkel, de onderwaterfotograaf 
en oceaanbeschermer. Wat ik daar 
hoorde vond ik tamelijk onthutsend. 
Sindsdien ben ik me ervan bewust 
dat de industriële visvangst heel 
wat kapotmaakt en dus zeker geen 
alternatief is voor vlees.”

WAT IS VOOR JOU DAN DE 

BELANGRIJKSTE BEWEEGREDEN 

OM WEL AF EN TOE VLEES EN VIS TE 

LATEN STAAN?

Dierenwelzijn vind ik erg belangrijk. 
Stel dat we in een utopische 
maatschappij leven waarin dieren op 
biologische wijze wordt gekweekt, 
met voldoende bewegingsvrijheid 
en de garantie dat ze op een zo’n 
pijnloze manier mogelijk geslacht 
worden, dan zou ik daar anders 
naar kijken. Maar dat is niet het 
geval. In de vleesindustrie moet 
alles zo snel en goedkoop mogelijk 
in de supermarkt terechtkomen, 

dierenwelzijn is dan iets wat heel 
snel sneuvelt. Anderzijds heb je 
het klimaat natuurlijk. De impact 
die de veeteelt heeft op de wereld 
is redelijk gigantisch. Eigenlijk zijn 
er alleen maar goede redenen om 
minder vlees te eten. Daarom steun 
ik campagnes zoals Donderdag 
Veggiedag en Dagen Zonder Vlees 
graag. Door op een laagdrempelige 
manier aan te tonen dat veggie ook 
lekker en gevarieerd kan zijn, bereik 
je veel meer dan door te zeggen 
dat vlees eten onethisch of ronduit 
gruwelijk is.”

VIND JE DAT HET DE TAAK IS VAN 

EEN BV OM MENSEN OP EEN AANTAL 

DINGEN TE WIJZEN?

“Iedereen moet dat voor zichzelf 
beslissen, maar ik vind dat wel 
belangrijk. Onlangs heb ik enkele 
filmpjes gemaakt voor Hart Boven 
Hard en ook voor 11.11.11 heb ik 
een promofilmpje gemaakt. Als ik 
met mijn bekende kop dat soort 
initiatieven kan steunen, dan doe ik 
dat met veel plezier. 

MAAR ZELF GA JE NIET PROBEREN 

OM EEN BEPAALDE BOODSCHAP MEE 

TE GEVEN IN JOUW PRODUCTIES.

“Neen, af en toe gebeurt dat maar 
ik vind niet dat het overal nodig 
is.  Het beste voorbeeld waarin dat 
wel het geval is, is Basta. In dat 
programma hebben we echt vanuit 
oprechte frustratie een aantal 
situaties op een humoristische 
manier aan de kaak gesteld. De 
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te goed bewust dat de 

industriële visvangst heel 

wat kapotmaakt en dus 

zeker geen alternatief is 

voor vlees.”
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fictiereeks die ik nu aan het maken 
ben moet spannend worden, daar 
zit geen onderliggende boodschap 
in en dat vind ik ook niet erg. Ik 
denk ook niet dat het zou werken 
moest ik nu opeens in alles 
boodschappen probeer mee te 
geven.”

JE WORDT IN INTERVIEWS WEL 

VAKER NAAR VOREN GEBRACHT 

ALS DUURZAME EN GEËNGAGEERDE 

JONGEN. WORDT JE DAT NIET BEU?

“Beu niet, maar soms heb ik het 
gevoel dat mensen mij groener zien 
dan dat ik eigenlijk ben. Ik schaar 
me wel achter heel wat initiatieven, 
maar ik ga niet eigenhandig de 
handen uit de mouwen steken. 
Ik geef wel elke maand een klein 
bedrag aan verschillende goede 
doelen maar ik denk dat er heel 
wat voorbeelden zijn van mensen 
die bewuster in het leven staan 
dan ik.”

VANWAAR KOMT DAT ENGAGEMENT?

“Dat is zeker iets wat ik heb 
meegekregen van thuis. Mijn 
ouders zijn begaan met van alles 
en nog wat. Dat komt voor een deel 

omdat ze gelovig zijn en elke week 
naar de kerk gaan, maar ze zijn wel 
heel progressief en ruimdenkend. 
Mijn moeder heeft lesgegeven in 
een school in Gent waar ze heel 
vaak in contact gekomen is met 
kansarmoede. Als een van die 
kinderen werd buitengezet, dan 
nam ze die gasten gewoon mee 
naar ons huis voor een dag, een 
week of zelfs enkele maanden.”

NOG EEN LAATSTE VRAAGJE, JE 

BENT BLIJKBAAR GOED IN HET 

ORGANISEREN IN THEMAWEKEN?

“Ja dat klopt. Een jaar of vijf 
geleden organiseerden mijn 
vriendin en ik geregeld ‘een week 
zonder alcohol’, ‘een week zonder 
schermen’… We hebben ook 
een week veganistisch proberen 
te eten, maar dat vond ik echt 
moeilijk. Ik kan me voorstellen dat 
het na een tijdje eenvoudiger wordt 
maar wij hebben echt afgezien in 
de supermarkt om al die producten 
te controleren. Wat we nooit meer 
gaan doen, is de rijstweek. Iemand 
had ons dat aangeraden omdat 

rijst uw lichaam zou ontgiften. 
Na vier dagen hebben we moeten 
stoppen want wij functioneerden 
niet meer. Mijn denken was niet 
meer coherent, waarschijnlijk 

omdat ik te weinig voedingsstoffen 
binnen had. Je mag zoveel eten als 
je wilt, maar rijst met gewoon wat 
kruiden steekt nogal snel tegen. 
Neen, dat was geen aanrader.”
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“Wat we nooit meer gaan 

doen, is de rijstweek. 

Iemand had ons dat 

aangeraden omdat rijst 

uw lichaam zou ontgiften.“

“Mijn ouders zijn begaan 

met van alles en nog wat. 

Ze zijn heel progressief 

en ruimdenkend.”
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Om duidelijk te maken dat alle ingrediënten van een product 
vegetarisch of helemaal plantaardig zijn, is er het internationale 
V-label. Dit geeft aan dat een product geschikt is voor wie vegetarisch 
of veganistisch eet. Dit label is niet verplicht en staat bij gevolg niet 
op alle veggie en vegan producten.

Het V-label kent twee varianten zoals je hiernaast kunt zien: een 
voor veggie producten en een voor vegan producten. Eet je volledig 
plantaardig? Dan staat er duidelijk ‘VEGAN’ op het label, anders 
is het product vegetarisch en kan het wel nog dierlijke producten 
bevatten.
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Enkele producten met het V-label:

Vind snel de producten die je  
zoekt, dankzij het V-label!

Alpro Go On is een plantaardig 
alternatief voor plattekaas. Dit 
tussendoortje bevat hoogwaar-
dige sojaproteïnen, je vindt ze 
in meeneemformaat en in vier 
smaken: Mango, Aardbei-Fram-
boos, Passievrucht & Zwarte 
bes.

Alpro  
Go On

Premium frituurolie Orabella 
is een frituurolie op basis van 
zuivere zonnebloem en is hon-
derd procent plantaardig. De 
olie is rijk aan onverzadigde 
vetzuren en is uiterst geschikt 
voor het frituren. Het is aan te 
raden de olie niet te verhitten 
boven de 175 graden.

Orabella 
frituurolie

Deze in zonnebloemolie voor-
gebakken frietjes van wortel 
en pastinaak zijn heerlijk knap-
perig. De groenten geven een 
lichtzoete smaak aan de frieten 
en kunnen in de friteuse of de 
oven worden bereid. Een leuk 
alternatief voor de klassieke 
aardappelfriet!

Ardo 
groente-
frietjes



Het wordt steeds gemakkelijker om ook op reis een 

volwaardig plantaardige maaltijd voorgeschoteld te 

krijgen. Je kan nu zelfs 100% plantaardig reizen met 

gelijkgezinden. 

Er waren al de Vegan River Cruises, waarover we 

eerder schreven. Dezelfde Duitse organisatie heeft 

nu ook een allereerste cruise over zee. De keuken aan 

boord van de MS Columbus bereidt doorheen de dag 

gastronomische plantaardige maaltijden, gedeeltelijk 

aangepast aan de regio die het schip doorkruist. Ook 

alle andere producten die aan boord te vinden zijn, 

zijn plantaardig. Voor elke locatie waar het schip halt 

houdt, krijg je aanbevelingen voor restaurants en 

de mogelijkheid met een gids doorheen de stad te 

trekken. 

Uiteraard is iedereen welkom om mee te varen. Zo 

krijgen ook zij de kans om te ervaren hoe heerlijk het 

plantaardige leven kan zijn. 

Je hoeft voor deze ervaring niet naar het einde van de 

wereld: de MS Columbus vaart eind september vanuit 

Londen naar de Noorse fjorden. 

WWW.VEGANCRUISES.EU

WHAT THE HEALTH

KORTE
KNIPSELS

Alweer een nieuwe docu die het vermelden waard 

is. What the health is de nieuwe worp van het team 

achter Cowspiracy. De film volgt Kip Andersen in zijn 

zoektocht naar de waarheid achter de belangrijkste 

welvaartsziekten in de Verenigde Staten. Andersen 

zoekt uit waarom Amerikaanse gezondheids- en 

liefdadigheidsorganisaties de grote schuldigen niet met 

de vinger wijzen. 

De voornaamste doodsoorzaken in Amerika zijn 

hartziekten en kanker. Diabetes kent een enorme 

opmars in het land en daarbuiten. Zoals wel meer 

problemen in de Amerikaanse samenleving, 

heeft ook dit te maken met belangenvermenging.  

De macht van lobbygroepen die de grote bedrijven 

vertegenwoordigen bij de regering is enorm. Ook de rol 

van de farmaceutische industrie wordt belicht. 

Niet alleen de geldkost van dit belangenconflict 

is gigantisch, ook de menselijke kost is niet in te 

schatten. Ondanks de groeiende bewijslast, blijft 

het tot vandaag stil over de grote oorzaken van de  

gezondheidsproblemen van het land. 

WWW.WHATTHEHEALTH.COM

Tekst Lisa Roeyaert  
en Babs Carpentier

CRUISIN’ VOOR VEGANS
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LANNOO

OPMARS VEGGIE  
DOET SLAGERS  

DE DEUREN SLUITEN

Goed nieuws! Uit recent onderzoek blijkt dat meer plantaardig eten voordelig zou zijn 

voor onze overheid. Professor Annemans, Hoogleraar Gezondheidseconomie aan de 

UGent, nam allerlei studies onder de loep en onderzocht twee situaties: of de mensen 

blijven eten hoe ze nu eten, of meer mensen schakelen over naar een meer plantaardig 

dieet. En wat blijkt? Als 10% van de Belgische volwassenen zou overschakelen naar een 

meer plantaardig voedingspatroon, zou de overheid na 20 jaar 1,3 miljard euro kunnen 

besparen. Daarnaast kent een plantaardig dieet heel wat gezondheidsvoordelen. Zo daalt 

bijvoorbeeld de kans op diabetes type 2 en borstkanker en krijg je meer mineralen binnen. 

En een betere gezondheid betekent dus minder kosten voor de overheid!

De Belg at nog nooit zo weinig vlees en die 

trend is duidelijk zichtbaar in het aantal 

slagerijen. Elke week sluit er in België een 

slager als gevolg van het dalend verbruik van 

vlees en het toenemend aantal flexitariërs 

en vegetariërs. Slagers die willen overleven, 

moeten hun aanbod uitbreiden. “De tijd dat 

je bij de slager enkel vlees en charcuterie 

kon kopen, is al lang voorbij”, zegt Christine 

Mattheeuws van het Neutraal Syndicaat 

voor Zelfstandigen (NSZ) “Slagerijen zijn 

geëvolueerd naar allround voedingswinkels 

die inspelen op onze veranderde en bredere 

voedingspatronen. Toch bieden vandaag nog 

maar vier op de tien slagerijen in ons land 

dagelijks een vegetarisch alternatief aan (zoals 

groentequiches of pastaschotels). 

EVA heeft al veel vrienden, en er komen er steeds 

meer bij. Ditkeer de uitgeverij Lannoo. EVA-leden 

krijgen nu op een aantal kookboeken tien procent 

korting én gratis verzending aangeboden. Meer 

informatie vind je op www.lannoo.be/nl/eva. De 

nieuwste aanwinst is “Easy Vegan met Julie,” waarin 

Julie Van den Kerchove plantaardige en bovendien 

gluten- en lactosevrije recepten presenteert. 

WWW.LANNOO.BE/EVA

MEER PLANTAARDIG ETEN IS GOED 
VOOR IEDEREEN
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Leafs is ingedeeld op basis van de vier seizoenen. 
Aan de start van elk hoofdstuk geeft Carola een 
woordje uitleg over de groenten en fruit die aan 
dat bepaald seizoen gebonden zijn. Elk seizoen 
heeft zijn eigen moestuinkalender en een lijstje 
met zaai- en oogsttips. Er is geen onderverdeling 
in voor-, hoofd- of nagerechten. De gerechten zijn 
allemaal te combineren, ideaal dus wanneer je graag 
verschillende smaken op één bord hebt!
 
Dit is geen zoveelste kookboek met mooie maar 
onhaalbare recepten.  Veel van de gerechten zijn 
heel eenvoudig en oh zo lekker, denk maar aan 
groene minikroketjes, homemade granola of een 
frisse tomaat-walnootspread. Ga je graag eens 
vreemd? Probeer dan zeker de pulled jackfruit in 
steamed buns of risotto van kasha (geroosterde 
boekweit), look en notencrumble. 
 
Koken met groenten en fruit is niet alleen heel erg 
gezond, ook je portomonnee zal je dankbaar zijn. Het 

overgrote deel van de ingrediënten zijn eigen 
geteelde groenten, fruit en kruiden. De rest vind je 
gewoon bij de supermarkt of op de wekelijkse markt. 
 
De gerechten in dit boek zijn geschikt voor 
vegetariërs, maar zijn niet altijd volledig plantaardig. 
Kaas en mayonaise passeren geregeld de revue. Toch 
zijn de gerechten, mits een kleine aanpassing, zeer 
eenvoudig 100% plantaardig te maken. Dit boek is 
de hemel op aarde voor iedereen die graag kookt, en 
tuiniert.

Leafs

Eva 
beveelt 
aan !

Niets zo zalig als gerechten klaarmaken met groentjes uit je eigen moestuin. De 
Nederlandse TV-kok Carola De Kanter ontwikkelt al jaren verrassende veggie 
gerechten met ingrediënten uit haar eigen kas en tuin en heeft nu het boek ‘Leafs’ 
uitgebracht. Geen tuin? Geen zorgen, zelfs met een hangbak op het terras kom je 
al een heel eind!

LEAFS
Carola De Kanter, 
Good Cook, 
ISBN 9789461431622 
29,95 EUR

Tekst Lisa Roeyaert
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Crossroads
 

Wie ooit al in Los Angeles geweest is, zal het beamen: Crossroads 
is het vegan restaurant waar je moet gegeten hebben. Om nog 
meer mensen te laten meegenieten van zijn heerlijke mediterrane 
gerechten, schreef chef-kok Tal Ronnen het kookboek ‘Crossroads’. 
Met deze recepten waan je je zo in het warme L.A.

CROSSROADS
Tal Ronnen, Karakter 
Uitgevers, ISBN 
9789045215419
29,99 EUR

Eva 
beveelt 
aan !

Tal Ronnen groeide op in Israël. Scot, de uitvoerende chef van het gelijknamige restaurant 
Crossroads, is opgeleid in de Noord-Italiaanse keuken. Voeg die twee elementen samen en je 
krijgt een kookboek vol pan-mediterraanse gerechten. Het boek is heel simpel ingedeeld en 
net zoals in het restaurant vind je hier geen uitgebreide hoofdgerechten. Wel kun je allerlei 
snacks, soepen, salades, pasta’s en kleine gerechten combineren tot een smakelijke maaltijd. 
 

Je hoeft geen masterchef te zijn om de gerechten van Ronnen klaar te maken. 
Veel van de recepten in het kookboek zijn erg eenvoudig, denk maar aan 
aardappelchips met harissa, een romige tuinbonen-erwtensoep of lasagne 
met gegrilde groenten en puttanescasaus. Wie houdt van een ‘specialleke’ 
kan gaan voor latkes (soort krokante pannenkoekjes) van zoete aardappel met 
‘dronken’ appelmoes of een spinaziesalade met zwarte knoflookvinaigrette. 
Laat je niet afschrikken door de soms lange ingrediëntenlijst, want Ronnen 
gebruikt vaak een hele hoop verse kruiden. Daarbij is vrijwel alles gewoon in 
de supermarkt te verkrijgen.
 
In de inleiding vermeldt hij duidelijk dat dit geen dieetboek is. Schrik 
van koolhydraten heeft hij niet, hij wijdt zelfs een volledig hoofdstuk aan 
zowel platbrood als aan pasta. Het leuke aan dit kookboek is dat je, naast 
een heleboel lekkere recepten, ook allerlei tips krijgt over hoe je dingen 
zelf maakt. Stap voor stap leert Ronnen je hoe eenvoudig het is om zelf 
knapperig platbrood of verse pasta te maken. Verder vind je in dit kookboek 
ook informatie over minder bekende ingrediënten die gebruikt worden in de 
recepten.
 

Wie graag lekker en goed eet, houdt meestal ook wel van een drankje vooraf. 
Naast de hemelse mediterraanse gerechten onderscheidt restaurant Crossroads zich ook 
van andere vegan restaurants dankzij hun bar. Alle drankjes worden gemaakt met verse 
ingrediënten en plantaardige alcohol, en zijn heel makkelijk te maken. Hou je van zoet? 
Probeer dan zeker eens de Happy Harlequin met Blackberry Hibiscus, of een chiazaaddrank 
met munt. Zin in iets stevigs? Ga dan voor de Hard Times, een cocktail met bourbon, 
appelcognac en ras-el-hanout. 
 
De cocktails als extraatje maken het echt af. Crossroads is zonder meer een parel van een 
kookboek en een must-have voor iedereen die van plantaardig eten én drinken houdt.

Tekst Lisa Roeyaert
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Toen ik nog een kind was, betekende zondagavond steevast ‘frietjes van de frituur’. Vandaag is 
een bezoek aan de frituur eerder een uitzondering, maar ook veggies zoals ik hebben af en toe last 
van die fastfood cravings. Dat heeft Frituur Royal in Brugge goed begrepen! 

FRITUUR & VEGGIE 
EETBOETIEK ROYAL
Langestraat 181
8000 Brugge
www.frituur-royal.be 

Frituur Royal

Eva 
beveelt 
aan !

Na een middagje rondslenteren in het mooie Brugge 
passeerde ik Frituur Royal, waar het aanbod aan plantaardige 
snacks verder gaat dan een verlepte veggieburger of een 
bakje saaie miniloempiaatjes.
 
Het was een prachtige dag voor Frituur Royal, maar ik had 
minder geluk. Er was markt geweest en die had veel volk naar 
de frituur gelokt.  “Frietjes zijn op”, blokletterde een blad aan 
de deur. Ik twijfelde even maar ging dan toch naar binnen. 
Uitbaatster Ann kwam al snel tevoorschijn, maar ik had even 
tijd nodig om het grote aanbod aan veggie en vegan snacks 
te bekijken. Vegan samosa’s, springrolls, nasiballetjes en zelfs 
oma’s groentekroket was verkrijgbaar.
 
Ik koos uiteindelijk voor de Lente Seizoensburger van La Vie 
est Belle met jonge erwtjes, frisse groene groenten, couscous 
en sojayoghurt. Daarnaast bestelde ik een Vleeskroket 
van de Vegetarische Slager, ook vegan. Twee snacks waren 
veroorloofd nu ik geen frietjes kon eten, toch? Ik schrok wel 

een beetje van de prijs. Zeven euro voor twee stukjes ‘vlees’, 
dit kan maar beter lekker zijn!
 
De bankjes aan het terras waren al opgeplooid dus besloot 
ik mijn uitgebreide, honderd procent plantaardig diner op 
te eten in een parkje in de zon. De vleeskroket vond ik heel 
erg lekker. Vroeger was ik grote fan van bitterballen en de 
vulling van de kroket valt daarmee te vergelijken. De Lente 
Seizoensburger was daarentegen een teleurstelling. Een 
slap wit broodje met twee blaadjes sla, een verdwaalde 
tomaat en wat ketchup. Van een frituur met zoveel aandacht 
voor veggies, vegans en mensen met een glutenallergie of 
-intolerantie had ik meer verwacht. 
 
Ondanks de wat teleurstellende burger en het ontbreken 
van frietjes zou ik hier toch opnieuw komen. Het assortiment 
plantaardige snacks is heel groot en uitbaatster zorgt ervoor 
dat iedereen hier zijn gading kan vinden. Bij Frituur Royal in 
Brugge is alles mogelijk.

Tekst en foto’s: Lisa Roeyaert

16 



Souvenir
Tijdens Jong Keukengeweld maken we een reser-
vatie bij Souvenir in Ieper. Jong Keukengeweld is 
een initiatief van Toerisme Vlaanderen waarbij 
jongeren tot en met 30 jaar in maart en oktober bij 
jonge Vlaamse topchefs kunnen aanschuiven aan 
een zeer voordelige prijs. 

SOUVENIR
Surmont de Volsbergestraat 12  

8900 Ieper

057 36 06 06
www.souvenir-restaurant.be 

Chefs hebben tegenwoordig het imago van rocksterren en een 
reservatie maken heeft meer en meer weg van festivaltickets 
bestellen. Wanneer de reservatietool van Jong Keukengeweld 
door al die hongerige jongeren overbelast is en het laat 
afweten, krijg ik even het Werchter- of Tomorrowlandgevoel. 
Maar het is gelukt. Op een vrijdagavond eind maart zijn we 
welkom bij Souvenir in Ieper. Gastvrouw Joke belt me nog 
even op ter bevestiging en ik krijg enkele dagen op voorhand 
een herinneringsmailtje. Geen overbodige luxe als je lang op 
voorhand je reservatie hebt gemaakt.  
 
We schuiven de benen onder tafel om 21 uur. Ik geef toe, 
we hebben vooraf al wat geaperitiefd en de sfeer zit er goed 
in. Toch blijven we heel benieuwd naar de aperitief van 
het huis die bestaat uit een mix van vlierbloesem en gin. 
Vlierbloesem kan nogal overheersen in een aperitief, maar 
hier is dat niet het geval. Het is zelfs verrassend pittig qua 
smaak. 
 
Voor mij is er een veggie menu voorzien. Als hapjes zijn 
er krokante boerenkool, een rolletje van warmoes en een 
kussentje van knolselder. Het tempo ligt hoog. Nog voor 
ons aperitief op is, krijgen we het voorgerecht met prei en 
jonge paarse broccoli voorgeschoteld. De groenten zijn licht 
gebakken, waardoor je er nog flink aan moet knabbelen. 
Broccoli heb ik nog nooit zo gegeten. Meestal ga ik op zoek 
naar zoveel mogelijk broccoliroosjes, maar hier krijgen de 
jonge stengels alle aandacht. Het bord is afgewerkt met 
een soort van gebrand poeder en de enige manier om 
dat helemaal op te eten, is door  - met lak aan alle regels 
van de tafeletiquette - het met je vingers op te likken. De 
aangepaste wijnen en het brood zijn trouwens zeker ook het 
vermelden waard. 

Als hoofdgerecht krijg ik een bordje 
met rode biet en warmoes. Mijn 
tafelgenoten, die geen veggie menu 
hebben gekozen, krijgen aardpeer 
bij hun hoofdgerecht en daar ben ik 
toch een beetje jaloers op. Gelukkig 
zijn ze vrijgevig en kan ik van de heerlijke aardpeer proeven. 
 
Het dessert is voor iedereen hetzelfde en voor mij het 
meest verrassende gerecht van de avond. We krijgen 
een bordje met brandnetelsorbet, knolseldercrème en 
gekarameliseerde appel. Het lijken eerder de ingrediënten 
voor een salade, maar komen uitstekend tot hun recht als 
dessert. Vooral de combinatie van de brandnetelsorbet met 
de knolselder is geweldig. 
 
Net voor we willen betalen, laat de elektriciteit het even 
afweten. Maar dat euvel wordt snel verholpen. De kok met 
IJslandse roots, Vilhjalmur Sigurdarson, komt nog even een 
praatje slaan. Hij vertelt ons dat het niet altijd evident is 
om te definiëren wat voor soort keuken hij heeft. Mensen 
hebben de neiging om het in een hokje te willen steken, 
terwijl dat er niet is. Groenten krijgen bij Souvenir een 
glansrol, maar het is geen volledig vegetarisch restaurant. 
Als je veggie of vegan wil, laat je dit dus best weten bij je 
reservatie. 
 
Een bezoekje aan Souvenir is meteen ook de ideale 
gelegenheid om er een weekendje in de Westhoek van 
te maken. De volgende dag gingen we wandelen in 
provinciedomein De Palingbeek in Zillebeke, vlakbij Ieper. 
Zeker een aanrader!
 
Meer info over Jong Keukengeweld op jongkeukengeweld.be. 
Vanaf 18 september kun je een tafeltje reserveren voor oktober. 

Tekst en foto’s Fien Louwagie

Eva 
beveelt 
aan !
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EVAeva

cucinaverde
La 

Een tripje naar Italië is altijd een goed idee. Ontwaken met de zon op je 
gezicht, slenteren door kleine straatjes en vooral heel veel lekker eten. 

Ook Miki Duerinck en Kristin Leybaert verloren hun hart aan de Italiaanse 
keuken en schreven daarom samen ‘La Cucina Verde’. Het boek barst van 

de lekkere recepten en is volledig vegetarisch, van antipasti tot de zaligste 
zoetigheden. Klaar om de zomer in huis te halen? Deze vijf recepten uit 

‘La Cucina Verde’ zetten je alvast goed op weg.

Type      VEGAN UITGEVER     M-BOOKS

# Prijs.

€ 24,99

Auteur      MIKI DUERINCK & KRISTIN 
LEYBAERT

Titel          LA CUCINA VERDE, 176 blz. 

Culinair
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200 g tagliatelle
300 g bloemkoolroosjes
100 g erwtjes
1 dl sojaroom
1 bosje basilicum
zeste van 1 biocitroen
4 eetlepels ‘vegan 
parmezaan’ (recept hieronder)
olijfolie
peper en zout

{ INGREDIËNTEN }Tagliatelle met romige  
bloemkoolsaus,  
basilicum en erwtjes
1. Breng gezouten water aan de kook en kook de helft van 

de bloemkoolroosjes gaar.

2. Haal ze uit de pan met een schuimspaan en mix ze met 
de sojaroom, de citroenzeste, de helft van het basilicum, 
peper en zout.

3. Kook de erwtjes in 3 minuten gaar en giet ze af.

4. Breng gezouten water aan de kook en kook de tagliatelle 
gaar.

5. Snijd de overige rauwe bloemkoolroosjes in plakjes en 
bak ze in wat olijfolie.

6. Giet de tagliatelle af. Verwarm de bloemkoolsaus en 
roer de tagliatelle, de erwtjes en de gebakken bloemkool 
erdoor.

7. Roer de ‘vegan parmezaan’ erdoor.

8. Versier de tagliatelle met de overige fijngesneden 
basilicumblaadjes.

Type       DINNER Bereidingstijd     35 min

# Pers.

02
Moeilijkheidsgraad    MAKKELIJK

Allergenen      GLUTEN / NOTEN 

Vegan parmezaan
100 g cashewnoten • 3 eetlepels 
edelgistvlokken • peper en zout

1. Maal de cashewnoten samen  
met de edelgistvlokken.

2. Breng het strooisel op smaak  
met peper en flink wat zout.
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Voor het pastadeeg:
225 g tipo 00-bloem + wat 

extra om te bestuiven
1 mespuntje kurkuma

1,5 dl warm water
zout

Voor de vulling:
100 g zongedroogde tomaat

50 g zonnebloempitten

Voor de saus:
1/2 dl olijfolie

1 teentje knoflook, gehakt
1 tomaat, in kleine stukjes

1 koffielepel kappertjes
20 g raketsla, grof gehakt

peper en zout

{ INGREDIËNTEN }

Zelfgemaakte 
 ravioli gevuld  
met zongedroogde 
tomaat

Bereiding pastadeeg

1. Roer de kurkuma en het zout door de 
bloem.

2. Zeef de bloem.

3. Voeg het warme water toe en kneed 
het deeg tot het mooi egaal is.

4. Bestuif het werkvlak met wat bloem.

5. Rol het deeg uit op het werkvlak tot 
een vierkant van ongeveer 50 x 50 cm.

6. Dat gaat het best als je het deeg 
regelmatig keert en telkens weer 
bestuift met bloem.

Bereiding vulling

1. Hak de zongedroogde tomaten.

2. Maal de zonnebloempitjes, voeg de 
zongedroogde tomaten toe en maal 
alles goed fijn.

Bereiding saus

1. Verwarm in een klein pannetje de 
olijfolie en bak de knoflook.

2. Voeg de tomaat, de kappertjes en de 
raketsla toe en kruid de saus met 
peper en zout.

Afwerking

1. Snijd het deeg in repen van 6 cm 
breed.

2. Beleg een reep pasta om de 6 cm 
met een koffielepeltje van de vulling.

3. Leg er een tweede reep over en snijd 
de pasta in vierkantjes. Sluit ze door de 
randen aan te drukken met een vork.

4. Ga zo door met de rest van het deeg.

5. Breng in een grote pan een ruime 
hoeveelheid water aan de kook. Kook 
de ravioli 2 minuten. Neem ze uit de 
pan met een schuimspaan.

6. Giet er wat saus over.

Type       DINER Bereidingstijd     45 min

# Pers.

04
Moeilijkheidsgraad     MAKKELIJK

Allergenen       SOJA / GLUTEN
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{ INGREDIËNTEN }

Zomers stoofpotje met aardappelgnocchi

Voor 4 personen
150 g prinsessenboontjes, in tweeën
1 ui, in ringen
2 teentjes knoflook, gesnipperd
1 venkel zonder stelen, in stukken
1 gele paprika, in reepjes
4 tomaten, in kleine stukjes
150 g bloemkool, in roosjes
150 g courgette, in stukken
1 chilipepertje, gehakt en eventueel ontpit
150 g gare witte of rode bonen (mag uit blik)
400 g aardappelgnocchi (mag vacuüm verpakt)
10 ontpitte zwarte olijven, gehalveerd
1 portie saffraan
scheutje witte wijn
olijfolie
peper en zout

Type  DRESSING Bereidingstijd     5 min

# Pers.

04
Moeilijkheidsgraad     MAKKELIJK

Allergenen       GLUTEN

1. Kook de boontjes 7 minuten in gezouten water. 
Giet ze af en laat ze schrikken onder koud water.

2. Stoof de ui gaar in wat olijfolie. Voeg de knoflook 
en het pepertje toe.

3. Voeg de venkel en de paprika toe en stoof ze 
mee.

4. Voeg de tomaten, de witte wijn en de saffraan toe. 
Laat alles 10 minuten stoven.

5. Voeg de bloemkool en de courgette toe.

6. Voeg de witte of rode bonen, de gnocchi en de 
olijven toe.

7. Laat alles zachtjes stoven tot de gnocchi en de 
groenten gaar zijn.

8. Voeg de prinsessenboontjes toe en breng het 
gerecht op smaak met zout en eventueel peper.
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1. Bereid de bouillon, zeef hem en bewaar de stukjes eekhoorntjesbrood.

2. Stoof de sjalotjes 5 minuten in olijfolie. Voeg de tijm toe.

3. Hak het eekhoorntjesbrood fijn en voeg het toe aan de sjalotjes.

4. Voeg de rijst toe en bak hem even mee.

5. Giet de wijn over de rijst en vervolgens beetje bij beetje de warme 
bouillon. Roer nu en dan terwijl de rijst kookt. Kruid met peper en zout.

6. Neem de pan van het vuur wanneer het meeste vocht geabsorbeerd is 
en de rijst gaar is.

7. Roer de edelgistvlokken erdoor, zet het deksel op de pan en laat de 
risotto 5 minuten rusten.

8. Verdeel de risotto over een met bakpapier beklede taartvorm en bak 
de taart 30 minuten in de oven.

9. Bak de champignons en de oesterzwammen in wat olijfolie op een 
heet vuur. Verdeel ze over de risottotaart.

Voor een kleine springvorm van 
ongeveer 17 cm doorsnee

7 dl brodo (bouillon met 
eekhoorntjesbrood) 

150 g risottorijst
2 sjalotjes, gesnipperd

1/4 dl witte wijn
4 takjes verse tijm

4 eetlepels edelgistvlokken
125 g champignons, in vieren

125 g oesterzwammen, 
gehalveerd

olijfolie
peper en zout

Risottotaart met gebakken 
 paddenstoelen

{ INGREDIËNTEN }

Type       LUNCH Bereidingstijd     35 min

# Pers.

04
Moeilijkheidsgraad       MAKKELIJK

Allergenen       GLUTEN / NOTEN

Lekker met
Gebakken slaharten
Voor 4 personen 
6 kleine Romeinse slakropjes 
• olijfolie • peper en zout

Snijd de slakropjes in de lengte 
doormidden.  
Bak ze in olijfolie aan de snijkant 
en draai ze om. Bak nog even  
door. Kruid de slaharten met 
peper en zout.
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{ INGREDIËNTEN }

Vegan tiramisu met cacaoboter, 
speculaas en vanille

1. Vermeng de koffie met de amaretto.

2. Doop de koekjes in de koffie en leg 
ze naast elkaar in een schaal zodat 
de bodem bedekt is.

3. Snijd het vanillestokje open en haal 
het merg eruit. Hak de cacaoboter.

4. Verwarm de amandelmelk samen 
met de vanille en de suiker.

5. Voeg de agar-agar toe en laat het 
vocht 2 minuten zachtjes koken.

6. Neem de pan van het vuur en voeg 
de cacaoboter toe om te smelten.

7. Laat het mengsel afkoelen tot lauw, 
bijvoorbeeld door het in een koele 
schaal te gieten.

8. Klop de sojaslagroom goed op en 
roer het cacaobotermengsel erdoor.

9. Giet de room over de koekjes.

10. Zet de tiramisu minstens 30 
minuten in de koelkast om op te 
stijven.

11. Strooi wat cacao over de tiramisu.

70 g speculaaskoekjes
1/2 dl sterke koffie
2 eetlepels amaretto
100 g rietsuiker
75 g cacaoboter
1 dl amandelmelk
1 vanillestokje of enkele druppels
vanille-essence
2 g agar-agar
1 dl opklopbare sojaslagroom
1 eetlepel cacao (ongezoet)

Type       DESSERT Bereidingstijd     30 min

# Pers.

4
Moeilijkheidsgraad     MAKKELIJK

Allergenen        GLUTEN
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eva

Fotografie Eveline Boone - French Beans 
Foodstyling Stefanie Baert - Foodlove 

Recepten Barbara Geeroms
Tekst Angharad De Temmerman

Veggie of niet, wat is een barbecue zonder sausjes? Met de zomer in het verschiet vonden we het 
hoog tijd voor een paar heerlijke recepten! De volgende sausjes zijn perfect om jouw favoriete 
salade mee te pimpen of om ze rechtstreeks uit de pot lepelen. Je kunt heel wat plantaardige 
sausjes in de supermarkt of in de biowinkel kopen, maar ze zelf maken is misschien wel de 

lekkerste optie. Probeer deze sausjes om jouw gerechten nog meer smaak te geven. 

Sausjes

Easy
Vegan
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Nieuwe recepten ontdekken is fijn en je hoeft 
niet altijd strakke richtlijnen te volgen om tot 
een heerlijk eindresultaat te komen. Wanneer je 
deze ingrediënten in huis hebt, kan je elke dag je 
creativiteit de vrije loop laten.

• olijfolie (dé basis van een lekkere 
saladedressing)

• koolzaadolie of een andere olie met neutrale 
smaak

• sesamolie (voor al je Aziatisch geïnspireerde 
gerechten)

• verse look
• (lente-)uien
• zongedroogde tomaten en/of kappertjes voor 

een zuiderse toets
• mosterd
• sojasaus
• citroen(sap)
• witte wijnazijn
• balsamicoazijn
• gedroogde of verse kruiden (oregano, tijm, 

basilicum,rozemarijn,...).  

ZO SIMPEL IS’T

Waar kan je plantaardige sausjes kopen?

Klassiekers als (curry-, chili- en gewone) ketchup 
en pickles zijn vaak volledig plantaardig en in elk 
warenhuis verkrijgbaar. Lees voor de zekerheid 
het label. Bovendien is vegan mayonaise aan 
een ware opmars bezig en lijkt het wel alsof de 
plantaardige versie in meer smaken en variaties 
te verkrijgen is dan zijn dierlijke tegenhanger. 

Vegan opties van deze Belgische klassieker zijn 
doorgaans voornamelijk in bio- en natuurwinkels 
te vinden, al biedt Colruyt in de zomermaanden 
de eivrije mayonaise Mayella van La William aan. 
Online is het aanbod nog een stuk groter: er zijn 
verschillende webshops waar je plantaardige 
sauzen kunt bestellen, denk maar aan V|edge 
(probeer zeker de  dressing met passievrucht en 
chili eens), Shavt, Veggie4U en Veggiedeli.

60 ml olijfolie, 2 ml balsamicoazijn, 
1 tl oregano, teentje look (geraspt), 
1 el fijngesneden kappertjes 
Variatie: voeg stukjes zongedroogde 
tomaat toe en vervang een deel van 
de olijfolie door de olie uit het pakje 
tomaten

60 ml koolzaadolie, 1 el 
limoensap, 1 tl sojasaus, 
1 tl sesamolie, een halve 
versnipperde lente-ui

Enkele ideetjes:
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Cashewlooksaus

Bereiding
Giet de cashewnoten af en blend alle 
ingrediënten, behalve de bieslook, tot een 
romige gladde saus.
Roer er de bieslook onder.
Wanneer je deze saus serveert bij 
geroosterde groenten, rooster dan enkele 
ongepelde tenen knoflook mee en blend ze 
mee voor de saus.

150 g cashewnoten, 
enkele uren geweekt
120 ml water
sap van 1 citroen
2 tl appelazijn
4-5 tenen knoflook 
(+ enkele tenen 
geroosterde 
knoflook)

1 tl  uipoeder
3 el olijfolie
1 tl mosterd
1 el edelgistvlokken
1/4-1/2 tl zout
fijngehakte bieslook

{ INGREDIËNTEN }
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Mango-
tomatenchutney

2 rode uien, gehakt
3 tenen knoflook, fijngesnipperd/
geperst
gember, ter grootte van een duim, 
geraspt
3 jeneverbesjes
1 tl korianderzaad
1 rijpe mango, in blokjes
3 tomaten, in blokjes
100 g  gedroogde mangoreepjes, 
in stukjes 
2 el ahornsiroop
2 el appelazijn
2-3 chilipepers (afhankelijk van hoe 
pittig je het wilt), al dan niet met 
zaadjes erbij, fijngehakt
1 limoen
zout
olijfolie

{ INGREDIËNTEN }

Bereiding
Stoof de gehakte ui aan in olijfolie met een snuifje 
zout. Voeg na twee minuten de fijngesnipperde 
look, de geraspte gember, korianderzaad en 
jeneverbesjes toe en laat vijf minuten verder 
stoven. Voeg dan de verse en gedroogde mango 
toe, de tomaten en chilipepers en laat nog eens 
tien minuten stoven. Vervolgens voeg je de 
appelazijn, ahornsiroop, de zeste en het sap van 
de limoen toe en een flinke snuif zout. Laat nog 
vijf minuten sudderen en klaar!

Lekker met tempeh, seitan, tofu, naanbrood of 
rijst.
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1 rijpe avocado
handvol platte peterselie
handvol munt
handvol koriander
1 groene chilipeper, fijngehakt
2 tenen look, fijngehakt
sap van 2 limoenen
1/4 cup olijfolie
1 tl zout
50 g gepelde pistachenoten
zwarte peper

Groene kruiden- 
avocadosaus

{ INGREDIËNTEN }

Bereiding
Mix alle ingrediënten, behalve de 
pistachenoten, tot een grove massa. 
Mix er dan kort de pistachenoten 
onder zodat je een chunky saus 
bekomt. Kruid af met peper en zout.
 
Lekker op een gebakken pizzabodem 
met gegrilde asperges of andere 
gegrilde/gebakken lentegroentjes 
(zoals broccoli, radijs en peultjes), bij 
brood of onder pasta.
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Aardbeidressing

250 g aardbeien
2-3 el witte balsamico azijn (of rijstazijn)
80 ml koolzaadolie (of andere neutrale olie)
peper en zout

Bereiding
Blend de aardbeien met de azijn en giet er de olie bij terwijl je 
blendt. Kruid af met een flinke snuif zout en peper.

Heerlijk op een slaatje van rucola en spinazie met radijsjes, 
aardbeien en geroosterde pijnboompitjes.

{ INGREDIËNTEN }
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Bijna iedereen heeft ze wel gezien, de beelden van de mishandelde varkens in het ondertussen veelbesproken Tieltse slachthuis. 
Het ongeloof en de stroom aan woedende reacties die daarop volgden maakten duidelijk dat er iets moest veranderen. Toch 
zette een groot deel van deze verontwaardigde consumenten na het zien van de video’s dezelfde avond nog zijn mes in een lapje 
vlees. Maar de beelden hebben iets losgemaakt en meer en meer mensen stellen zich de vraag of diervriendelijk en slachten  
wel in één zin kunnen vermeld worden.

De praktijken in het Tieltse slachthuis 

choqueerden binnen- en zelfs buitenland. 

Nochtans zijn er heel wat richtlijnen 

waaraan slachthuizen zich moeten 

houden om zoveel mogelijk dierenwelzijn 

te verzekeren. Zo mogen de dieren tijdens 

het opdrijven niet worden geslagen, 

geschopt, bij de oren of de staart 

getrokken of met elektrische prikstokken 

bewerkt. Ze moeten ook steeds verdoofd 

zijn voor ze gekeeld worden. 

 

Het slachthuis is hoofdverantwoordelijke 

als het om dierenwelzijn gaat en moet een 

‘Animal Welfare Officer’ (AWO) aanstellen 

die het personeel en de directie op 

tekortkomingen wijst. Er moet ook een 

dierenarts met opdracht (DMO) in het 

slachthuis aanwezig zijn. Die moet onder 

andere toezien op voedselveiligheid en 

hygiëne binnen het slachthuis. 

 

VOOROPGESTELDE 
EISEN VERSUS DE 

REALITEIT
Maar hoe is het met de praktijk gesteld? 

De beelden uit Tielt tonen ehoe het er in 

werkelijkheid aan toegaat. Hoewel het 

wettelijk vastgelegd is dat dieren voor de 

slacht verdoofd moeten worden, loopt er 

(te) vaak iets mis. 

VARKENS
Bij varkens wordt er meestal gebruik 

gemaakt van elektrische verdoving en 

bedwelming met CO2. Bij elektrische 

verdoving verliest het dier meteen het 

bewustzijn, al loopt er regelmatig iets mis 

door het groot aantal dieren dat dagelijks 

geslacht wordt. Hoge CO2-concentraties 

kunnen echter irriterend zijn en de 

varkens het gevoel van ademnood geven 

tijdens de 15 tot 25 seconden voor ze het 

bewustzijn verliezen. Als de concentratie 

te laag is of de varkens niet lang genoeg 

aan het gas worden blootgesteld zijn de 

dieren niet verdoofd.

 

Tekst Angharad De Temmerman

NOUS SOMMES TIELT:

VLAAMSE SLACHT-
HUIZEN ONDER DE 

LOEP

B
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KIPPEN
Ook kippen worden vaak met gas 

verdoofd. Het proces wordt minder 

pijnlijk gemaakt door eerst een lage 

CO2-concentratie te gebruiken en die 

vervolgens langzaamaan te verhogen. 

 

Bij elektrische verdoving worden de 

kippen ondersteboven aan de slachtlijn 

gehangen waarbij ze met hun kop in een 

waterbad onder elektrische spanning 

ondergedompeld worden. Ook deze 

manier van verdoven kan zijn effect 

missen, bijvoorbeeld als de kip te klein is 

of zijn kop intrekt. 

 

RUNDEREN
Runderen worden verdoofd met behulp 

van een penschiettoestel. Een rund 

dat bij de eerste poging niet succesvol 

verdoofd werd (en dat is bij ongeveer vier 

procent van het aantal geslachte dieren 

het geval) zou eigenlijk met een back-up 

systeem alsnog verdoofd moeten worden. 

Maar dat gebeurt niet altijd: vertragen 

betekent namelijk verlies. 

 

DIERVRIENDELIJK 
VLEES: EEN MYTHE

Verdoving zou de pijn die met het slachten 

gepaard gaat moeten wegnemen, 

maar het is duidelijk dat de gebruikte 

technieken niet altijd succesvol zijn. 

 

Niemand wil een dier eten dat pijn 

heeft geleden. Maar bestaat zoiets als 

‘humaan slachten’ eigenlijk wel? 

 

De omstandigheden waarin dieren in de 

intensieve veehouderij gekweekt worden 

zijn allesbehalve optimaal (amper ruimte 

om te bewegen krijgen vrijwel geen 

daglicht te zien), maar toch blijven de 

stallen voor hen een soort ‘thuis’. En een 

dier uit zijn vertrouwde omgeving halen 

zou je al als een vorm van leed kunnen 

zien. Bovendien mogen we ook de angst 

tijdens het transport naar het slachthuis 

niet vergeten. Er wordt vaak te veel 

gefocust op de laatste uren in het leven 

van dieren die voor voedsel gekweekt 

worden, terwijl eigenlijk hun hele leven 

een en al ellende is. 

 

Slachthuizen worden al gecontroleerd, maar de beelden uit Tielt tonen dat het huidige systeem geen 

garantie is voor minder dierenleed. De slachthuisfederatie FEBEV (Federatie Belgisch Vlees) zal samen 

met Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts zorgen voor meer cameratoezicht in slachthuizen en 

een betere opleiding voor de slachters. Vlaanderen wil, volgens Weyts, op dit punt een internationale 

voorbeeldrol opnemen. Maar om dat te bereiken is er nog heel wat werk aan de winkel.

 

Er wordt aan leden van de FEBEV gevraagd om op strategische locaties (zoals de losplaats en de 

steekplaats) camera’s te plaatsen. Zo kan het volledige slachtproces grondig onder de loep genomen 

worden. De Animal Welfare Officer (AWO) krijgt een staffunctie en meer onafhankelijkheid binnen het 

bedrijf. Er wordt ook nog bekeken of hij een speciaal statuut kan krijgen, zodat hij ongestraft gevallen 

van dierenmishandeling aan het licht kan brengen. De personeelsleden die met de levende dieren in 

aanraking komen zullen daarin beter begeleid worden, zodat zij weten hoe met de dieren om te gaan. Nog 

voor het einde van dit jaar moeten alle Vlaamse slachthuizen doorgelicht zijn.

 

Al deze maatregelen moeten een einde met zo weinig mogelijk leed voor de dieren garanderen. Maar wil 

je zeker zijn dat er voor jou geen dieren moeten lijden, eet dan gewoon plantaardig. Bij EVA vind je alle 

inspiratie en tips die je nodig hebt.

HOE ZIET DE  
TOEKOMST ERUIT?
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PEULVRUCHTEN
Wanneer je vlees op een goedkope en simpele manier wil 
vervangen, zijn peulvruchten altijd een goed idee. Bonen, linzen 
en kikkererwten zijn zowel gedroogd als in blik verkrijgbaar in 
de supermarkt en zijn stukken goedkoper dan de doorsnee 
groenteburger. Ze bevatten heel wat goede eigenschappen en 
je kan er alle kanten mee op: gebruik ze in smeuïge hummus, 
pittige curry’s, draai er burgers en balletjes van of verwerk ze in 
desserts. Een win-win situatie voor jou en je budget!
 

WINKELEN
In de gewone supermarkt vind je meer en meer veggie producten, 
maar die zijn niet altijd even goedkoop. Sommige merken zijn 
een stuk duurder dan andere, slim kiezen is dus de boodschap! 
Zoek bijvoorbeeld eens tussen de veggie huismerkproducten 
of neem een kijkje in de diepvriesafdeling. Deze producten zijn 
vaak minder duur dan de ‘verse’ variant en te koop in grotere 
hoeveelheden, wat handig is als je wat minder tijd hebt om 
boodschappen te doen. 
 
Ook buitenlandse winkeltjes bieden vaak goedkope 
vleesvervangers aan. Denk maar aan die kleine Turkse of 
Marokkaanse winkel om de hoek. Je kunt er voor een spotprijsje 
peulvruchten inslaan. Je vindt er ook ‘zeldzame’ ingrediënten 
zoals bakbananen en specifieke kruidenspecialiteiten uit het 

land van herkomst, wat deze winkels sowieso een bezoekje 
waard maken. De goedkoopste tofu vind je in Aziatische 
toko’s. Zin in een curry? De kokosmelk is hier dikwijls een stuk 
goedkoper dan in de supermarkt.
 

DOE HET ZELF
Je kunt heel wat kant-en-klare vleesvervangers kopen in 
de supermarkt, maar je kunt ze ook gewoon zelf maken. 
Kikkererwten zijn multi-inzetbaar. Verwerk ze in zelfgemaakte 
burgers, falafel, maak een grote batch hummus of kruid ze in 
de oven als borrelnootjes.
 
Ook met sojabrokken, verkrijgbaar in de natuurwinkel, kom je 
een heel eind. Gebruik ze als basis voor veggieburgers, voeg ze 
toe aan spaghettisaus of chili sin carne. Laat je niet afschrikken 
door de ietwat onsmakelijke naam, je zal verrast zijn door het 
resultaat! Met jouw favoriete kruiden geef je ze de smaak die 
jij wil.
 
Een plantaardige lunch gaat vaak gepaard met kleurrijke 
spreads. Ze zijn heel eenvoudig zelf te maken en je kan er 
allerlei groenterestjes in kwijt. Verrijk ze met tofu, linzen of 
kikkererwten en je hebt een heerlijke, voedzame lunch! Via onze 
website www.evavzw.be/publicaties kan je gratis onze Veggie 
Lunchbox-gids boordevol recepten downloaden.

Vleesvervangers als seitan en groenteburgers kunnen een lekkere traktatie zijn, 
maar zijn  - als je op de inhoud van je portefeuille wilt letten -  niet altijd een 
goed idee. Voor een pakje seitan tel je in natuurwinkels al gauw 6 euro neer.  

Niet de meest voor de hand liggende keuze als je wat wil sparen dus. 
Gelukkig barst de plantaardige keuken van mogelijkheden en is het heel 
eenvoudig om met weinig geld een heerlijke maaltijd op tafel te toveren.

Tekst Angharad De Temmerman en Lisa Roeyaert

BU DGET
vriendelijk 

veggie
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CASHEW-LINZENSPREAD. 

Handig om de volgende dagen mee te nemen naar je werk als broodbeleg.

MEXICAANSE BURGERS MET EEN MAÏS-AVOCADOSALADE.

MAROKKAANSE SALADE MET WORTELS, KIKKERERWTEN EN OLIJVEN.

BBQ-SPIESJES MET GEMARINEERDE TOFU EN ZOETE AARDAPPEL

Tijd om de barbecue uit te halen! Probeer de BBQ-spiesjes met gemarineerde tofu 
en zoete aardappel van op de website eens. Serveer er aardappelsalade en gegrilde 
groenten bij voor een lekkere en goedkope maaltijd.

PANNENKOEKEN VAN BANAAN, BLAUWE BESSEN EN KIKKERERWTEN,

ideaal voor bij het ontbijt of bij de brunch.

BUDDHA BOWL MET RIJSTNOEDELS, KIKKERERWTEN EN GEMARINEERDE 
TEMPEH (gebruik tofu voor een goedkoper alternatief).

LINZEN-BROCCOLI CURRY MET BASMATIRIJST, PERFECT OM HET WEEKEND ZOMERS IN 
TE ZETTEN (zie recept hieronder).

weekmenu-inspiratie
wat kan je zoal doen met peulvruchten en andere vleesvervangers?

Wat heb je nodig  
(voor 4 personen)?
200 gram gedroogde linzen
1 kg brocolli
2 ajuinen
2 el milde currypasta
400 ml kokosmelk
Basmatirijst (om erbij te 
serveren)
olijfolie

LINZEN-BROCCOLI CURRYINGREDIËNTEN

JE VINDT ALLE GERECHTEN VAN DIT WEEKMENU OP WWW.EVAVZW.BE

Kook de linzen en de broccoli gaar in water en laat ze uitlekken. 
Broccoli behoudt zijn kleur het beste als je ze pas toevoegt wanneer 
het water kookt. Wanneer ze gaar is, spoel je de groente in ijskoud 
water en je krijgt een frisgroene kleur!

Fruit de ui in wat olijfolie en voeg de currypasta toe. Laat even 
meebakken om de smaken te laten vrijkomen. Blus het geheel met 
de kokosmelk en laat even doorkoken. Voeg nu de broccoli en de 
linzen toe en roer even kort mee.

Serveer met basmati-rijst.

Smakelijk!
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Foto: Anneleen De Witte

Shoppen
Tekst Lisa Roeyaert

VERPAKKINGSVRIJ WINKELEN

Kabas Mechelen  
Mechelen heeft er sinds begin maart een nieuwe 
hotspot bij. Kabas is de allereerste  verpakkingsvrije 
winkel van de regio en is het initiatief van 
Sofie Smeets en Anneleen De Witte. Om de 
verbouwingen van hun pand in de Keizerstraat te 
financieren, startten de twee dames vorig jaar een 
crowdfundingproject. Bij Kabas vind je voeding, 
onderhoudsproducten en gebruiksgoederen en ligt 
de focus op biologisch en ecologisch. Vergeet dus je 
eigen potjes en herbruikbare winkeltassen niet! 

www.dekabas.be

DIERVRIENDELIJKE ACCESOIRES

Dogo Store  
Zin om je outfit een boost te geven? Gewoon al 
kijken naar de webshop van Dogo maakt je instant 
gelukkig. Hier vind je geen saaie basisstukken, 
maar wel toffe accessoires en schoenen met 
allerlei vrolijke prints. Gaande van sneakers met 
katjes of vosjes tot elegante clutches met de 
gekste patronen en prints. En uiteraard alles is 
gemaakt uit diervriendelijk materiaal en wordt 
op een duurzame manier geproduceerd. Bij Dogo 
kunnen zowel kinderen als mannen en vrouwen 
hun gading vinden. 
 
www.dogostore.com
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ROLL 'EM UP! 

Roll-eat 
Boterhamdozen zijn een goede keuze 
op vlak van duurzaamheid, maar vaak 
nemen ze veel plaats in of zijn ze - laat 
ons eerlijk zijn -  gewoon lelijk. Het 
Spaanse bedrijf Roll’eat besefte dit 
maar al te goed en ontwierp daarom een 
herbruikbaar en fancy alternatief. De 
producten van Roll’eat kun je volledig 
uitrollen en terug opvouwen. Heb je 
graag iets subtiel? Kies dan voor de 
Sandwich Wrappers. Eet je graag royaal? 
Dan is de Eat’n’Out lunchzak iets voor 
jou. Deze tas kun je helemaal uit elkaar 
ritsen tot een placemat. Alle producten 
mogen in de wasmachine, maar zijn ook 
gewoon eenvoudig schoon te maken met 
de hand. 

www.rolleat.com

VEGAN CADEAUBOX

Vegan Box   
Niemand besteedt graag veel tijd in de supermarkt na een 
vermoeiende dag werken. Dat is dan ook de reden waarom 
maaltijdboxen zo’n groot succes zijn. Hier en daar is er al 
een vegetarische variant, maar een volledig plantaardige 
box hebben we nog niet in België… In tegenstelling tot 
Duitsland! Op Vegan-box.de kan je verschillende soorten 
pakketjes bestellen. Een box  met verzorgingsproducten, 
een geschenkbox en natuurlijk ook een box met lekkere 
plantaardige voeding. Je kunt daarnaast ook kiezen of 
je een glutenvrije of sojavrije box wilt, of en gemixte box 
met zowel onderhoudsproducten als voeding. Tegen een 
verzendkost van 8 euro levert Vegan-box een pakketje vol 
plezier aan jouw deur!

www.vegan-box.de 

DUURZAME BABY'S

Ecobaby
Ecobaby is een ecologische geboortewinkel 
die zich al sinds 2009 specialiseert in 
herbruikbare luiers. Je kunt ze gewoon 
in de wasmachine gooien en ze daarna 
opnieuw gebruiken. Interesse of gewoon zin 
in een babybabbel? Ecobaby organiseert 
maandelijks een infosessie over herbruikbare 

luiers, helemaal gratis en zonder 
aankoopverplichting. Daarnaast vind je bij 
Ecobaby nog heel wat andere duurzame 

producten waarmee je jezelf en je kleine spruit kunt verwennen, 
zoals luiertassen en slabbetjes. Alles is handgemaakt met 
materialen van eigen bodem. 

PS. EVA-leden krijgen 10% korting op hun aankopen bij Ecobaby! 

Ontdek het assortiment op  www.ecobaby.be

MAKE-UP

Florissana
Ben jij net zoals Jana van Florissana op 
zoek naar make-up en verzorging met 
alleen maar natuurlijke ingrediënten? 
Neem dan zeker eens een kijkje op haar 
nieuwe webshop. Samen met haar vriend 
Matthijs wou ze een plaats creëren waar 
je met een gerust hart al je cosmetica-
aankopen kunt doen, zonder urenlang 
het internet te moeten afschuimen. 
De producten bevatten geen onnodige 
ingrediënten, zijn niet getest op dieren 
en zijn volledig vegan. Momenteel is 
de webshop nog niet van start gegaan, 
maar je kunt je wel al inschrijven om een 
kortingscode te ontvangen van zodra de 
webshop online gaat.

www.florissana.com
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Wanneer iemand jou een varken noemt, zie je dat hoogstwaarschijnlijk 
niet als een compliment. Toch mag je de volgende keer best trots zijn, want 
varkens zijn, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, erg intelligente 

en propere dieren. Vandaag helpen we alle misverstanden over varkens de 
wereld uit!

HET DIER 
(ACHTER)

HET VLEES 

Varkentjes

Tekst Alissa De Ceuninck en Lisa Roeyaert
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Zo’n vier miljoen jaar geleden ontstond het wilde zwijn in 
Azië. Van daaruit is het zich beginnen verspreiden en heeft 
het uiteindelijk Europa bereikt. Toch begon de domesticatie 
van het wilde zwijn in Europa amper 6000 jaar geleden.

Het tamme varken dat wij vandaag kennen is een mengelmoes 
van allerlei Europese rassen en heeft heel wat kwaliteiten. 
Zo is het een erg sociaal en intelligent dier. Ze houden 
ervan om samen te spelen en in de modder te wroeten met 
hun soortgenoten. Daarnaast hebben verschillende testen 
bewezen dat ze slimmer zijn dan honden. Zo kunnen ze 
bijvoorbeeld 26 verschillende geluiden produceren waarmee 
ze boodschappen uitwisselen en is het heel eenvoudig om 
hen dingen aan te leren. Ze hebben maar één oefening nodig 
om te weten wat er van hen verwacht wordt, op voorwaarde 
dat ze nadien een beloning krijgen. 

Varkens worden vaak gezien als erg vuile dieren, maar niets 
is minder waar. Zo zijn biggetjes binnen de zeven dagen 
zindelijk en zullen ze altijd een afgelegen plekje zoeken om 
hun behoefte te doen. Ook zijn varkens heel erg gesteld op 
verzorging en dit doen ze door zichzelf te verwennen met 
een modderbad. De modder laten ze opdrogen en schuren 
ze nadien weer af. Zo maken ze zichzelf schoon, maar ze 
vinden het ook gewoon heel erg leuk. Bovendien beschermt 
zo’n modderlaagje hen ook tegen parasieten en de felle zon, 
want net zoals bij mensen kan de huid van varkens snel 
verbranden.

Wanneer een zeug op een natuurlijke manier zwanger wordt, 
zoekt ze ruim op voorhand een plekje waar ze rustig kan 
bevallen. Na 115 dagen worden de biggetjes geboren en blijft 
een zeug gedurende twee weken bij haar kleintjes liggen. 
Daarna keert ze met haar biggen terug naar de groep en de 
vrouwelijke biggen blijven hun hele leven deel van de groep 
uitmaken. Helaas gaat het er in de intensieve veeteelt anders 

aan toe. Daar worden de staartjes van de biggetjes kort na 
de geboorte afgeknipt om staartbijten te voorkomen. Op drie 
weken worden ze van de moeder weggenomen en op tien 
weken gaan ze naar een varkensmesterij. Op zes maanden, 
wanneer ze 90 kilogram wegen, worden ze geslacht. Even ter 
vergelijking: een goed verzorgd biggetje dat niet bestemd is 
voor het slachthuis wordt makkelijk tien à vijftien jaar oud 
en kan tussen de 200 en 300 kg wegen. Jaarlijks worden er 
11,2 miljoen varkens geslacht. Dat is bijna een varken per 
Belg. 829.784 ton van dat varkensvlees is bestemd voor 
export. Daarmee is België de zesde grootste exporteur van 
varkensvlees ter wereld.

EEN VARKEN ALS HUISDIER

Stel je voor: een klein schattig biggetje als huisdier. In België 
is het legaal, maar we raden je toch aan om goed na te 
denken vooraleer je er eentje in huis haalt. Zo’n biggetje blijft 
namelijk niet voor eeuwig klein en vraagt daarnaast heel wat 
tijd en liefde. Varkens zijn sociale dieren en soortgenoten in 
de buurt zijn dus een voorwaarde voor hun welzijn, al worden 
andere soorten ook makkelijk aanvaard. Daarnaast moeten 
varkens een onderkomen hebben waar het niet te warm of te 
koud is. Is het warmer dan 23 graden? Dan is beschutting in 
de schaduw noodzakelijk. Ook moeten ze de kans krijgen om 
hun natuurlijk gedrag te vertonen. Een modderbad in de tuin 
is dus een vereiste. Hou er ook rekening mee dat de hele 
tuin omgewoeld zal worden en planten en bomen niet lang 
zullen meegaan.
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www.vegavriend.be

·  100% vegan webwinkel

·  Meer dan 300 producten 
   voor hond en kat

·  Gratis verzending 
    vanaf € 100,-

·  Gezond & lekker!



Het is nooit eenvoudig zulke vragen te 
beantwoorden. Het is moeilijk om alle 
relevante gegevens samen te brengen 
en ze correct te interpreteren. Maar in 
dit geval zijn er een paar verwarrende 
factoren die alles nog ingewikkelder 
maken. Ten eerste kunnen we beïn-
vloed worden door onze eigen agenda 
of vooroordeel wanneer we willen be-
palen of er iets uitzonderlijks gaande is 
in Israël.
 
Sommigen vinden dat Israël het be-
wijs is dat confronterende, directe tac-
tieken werken en dus gebruiken ze dit 
land als voorbeeld om te kiezen voor 
een duidelijke, ongenuanceerde go-ve-
gan boodschap. Persoonlijk ben ik 

momenteel meer te vinden voor licht-
jes afgezwakte boodschappen, zoals 
het minder eten van vlees, die ook over 
gezondheid en duurzaamheid gaan. Als 
ik dus naar Israël kijk, moet ik me be-
wust zijn van mijn eigen vooroordelen 
in dat opzicht.

Ten tweede is er de Palestijnse oli-
fant in de kamer. Veel mensen, hoofd-
zakelijk links georiënteerde, hebben 
een serieus probleem met de manier 
waarop Israël de Palestijnen behan-
delt. Dit kan hun blik kleuren waarmee 
ze naar de vegan situatie in Israël kij-
ken. Sommigen beweren zelfs dat Israël 
zijn imago oppoetst met een dosis ve-
gan-vriendelijkheid (‘veganwashing’). 

De toestand in Israël vormt een interes-
sant praktijkgeval voor een debat over 
het verband met onderdrukking, wat 
momenteel steeds meer op de voor-
grond treedt in de dierenrechten/ve-
gan beweging in het algemeen. 
 
Laten we met dit in het achterhoofd 
eens zien wat we kunnen vinden.

MISSCHIEN HEB JE GEHOORD DAT ISRAËL DE LAATSTE JAREN EEN WARE ‘VEGAN REVOLUTIE’ HEEFT 
DOORGEMAAKT, OF DAT HET HET MEEST VEGAN LAND TER WERELD IS. ONLANGS WAS IK IN ISRAËL OM 
ER IN TEL AVIV EEN CEVA TRAINING (CENTER FOR EFFECTIVE VEGAN ADVOCACY) TE GEVEN. IK WAS ER 

SAMEN MET MELANIE JOY: HAAR BOEK “WHY WE LOVE DOGS, EAT PIGS AND WEAR COWS” IS PAS IN HET 
HEBREEUWS UITGEGEVEN. MELANIE EN IK WAREN VIER DAGEN IN TEL AVIV, DRIE DAGEN IN JERUZALEM, 
EN DRIE DAGEN IN DE BEZETTE GEBIEDEN. IK HAD DUS DE TIJD OM ZELF TE KIJKEN OF DE VEGAN SITUA-

TIE IN ISRAËL ECHT ZO MERKWAARDIG IS. EN ALS DAT ZO IS, WAAROM DAN PRECIES?

Tekst Tobias Leenaert & vertaling Marie Schuermans

Citytrip

Israel
EEN VEGAN REVOLUTIE IN ISRAËL: 

FEIT OF FICTIE?
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Enkele weetjes: 
• Israël is het enige land ter wereld 

waar de internationale pizzake-
ten Domino’s (actief in meer dan 
tachtig landen) een vegan aan-
bod heeft. 

• Het is ook het eerste land bui-
ten de VS waar er vegan sma-
ken verkrijgbaar zijn van het 
Ben&Jerry’s ijs. 

• Het Israëlische leger zorgt voor 
haar vegan soldaten en biedt on-
der meer niet-lederen laarzen 
aan. 

• Premier Benjamin Netanyahu 
steunt “Meatless Monday” en 
heeft al laten blijken dat hij 
erg begaan is met het idee van 
dierenrechten. 

• Het Vegan Fest trok in 2014 meer 
dan 10.000 bezoekers. 

• Happy Cow toont ons twintig ve-
gan zaken (restaurants, café’s, 
enz.) en zestien vegetarische in 
het stadscentrum van Tel Aviv 
(binnen een straal van vijf kilo-
meter met een bevolking van 
410.000 mensen). 

• Reisagentschappen bieden ve-
gan culinaire rondleidingen aan 
in Tel Aviv, en een vegan groeps-
reis door Israël.

Tijdens mijn wandelingen in Tel 
Aviv leek de stad op eerste gezicht 
inderdaad erg veganvriendelijk, 
vergelijkbaar met de meest vegan-
vriendelijke steden in de VS zoals 
New York of San Francisco, Berlijn, 

of mijn thuisstad Gent. Tel Aviv is de 
meest progressieve stad van Israël. 
Jeruzalem, de grootste stad van het 
land, is daarentegen veel conser-
vatiever en scoort veel slechter op 
vlak van plantaardige voeding. Dat 
veganisme zich vooral concentreert 
in de meest progressieve steden is 
natuurlijk niet alleen zo in Israël.

Ook de activistenbeweging zelf 
is er erg indrukwekkend. De op-
komst van deze beweging lijkt een 
heel recent fenomeen te zijn. Toen 
ik mensen naar de oorzaak vroeg, 
bleef de naam van Gary Yourofsky, 
vooral bekend van zijn ‘Best speech 
you’ll ever see’-video, opduiken. 
Yourofsky – die zich onlangs van-
wege een burn-out uit het acti-
visme heeft teruggetrokken - be-
zocht Israël in 2012 en lijkt de 
beweging te hebben aangewak-
kerd met zijn betogen en vele inter-
views in de media. De versie met de 
Hebreeuwse ondertiteling van zijn 
video werd meer dan 700.000 keer 
bekeken. Yourofsky wordt door 

veel mensen zwaar bekritiseerd 
voor zijn uitspraken over vrouwen, 
Palestina, en een algemene misan-
trope houding, maar zijn invloed 
valt vooral in Israël moeilijk te ont-
kennen. Steeds opnieuw hoorde ik 

dat prominente en minder promi-
nente activisten door Yourofsky ve-
gan zijn geworden. 

Naast Yourofsky kwamen ook an-
dere invloedrijke mensen meerde-
re keren ter sprake: Tal Gilboa, een 
vegan activist die de populaire Big 
Brother show op de nationale tele-
visie won, Ori Shavit, een culinair 
journalist, blogger en activist, en 
tv-beroemdheid Miki Haimovich 
die de Meatless Monday campagne 
leidt in Israël. De beweging floreert 
in het Heilige Land. Misschien heb 
je gehoord van de mars voor die-
renrechten in oktober 2015, waar 
maar liefst 12.000 mensen aan 
deelnamen.

En dan is er natuurlijk het confron-
terende activisme van de beweging 
269Life die in Israël ontstond, en 
waar activisten zich in het open-
baar laten brandmerken met het 
nummer 269 – het nummer van een 

“Tel Aviv is de meest progressieve 
stad van Israël. Jeruzalem, de 
grootste stad van het land, is 
daarentegen veel conservatiever 
en scoort veel slechter op vlak van 
plantaardige voeding.”

Wat gebeurt er?
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kalf dat op een Israëlische boerderij 
werd geboren.

Toen we onze reis planden, werd dui-
delijk dat een bezoek aan de bezette 
gebieden een must was. Het voelde 
voor mij niet juist aan om in Tel Aviv 
enkel van het fantastische vegan 
voedsel te genieten terwijl ik wist 
wat er in de regio gebeurde, en dus 
deden we mee aan een rondleiding 
door Oost-Jeruzalem, en door de stad 
Hebron. Die laatste werd geleid door 
de organisatie Breaking the Silence, 
een groep voormalige Israëlische 
soldaten die beslist hadden om niet 
meer te zwijgen over wat ze tij-
dens hun legerdienst hadden ge-
zien. Terwijl ik dit schrijf, heeft pre-
mier Netanyahu net een bezoek aan 
de Duitse minister van Buitenlandse 
Zaken geannuleerd omdat die met 
Breaking the Silence had gepraat. 
Veel Israëli bestempelen de groepe-
ring als verraders, maar ik vond de 
gids erg redelijk en objectief: hoewel 
ze uiteraard het land in vraag stellen, 
kunnen ze helemaal niet anti-Isra-
el worden genoemd. Wat ik ook ge-
merkt heb is dat er een zwaar taboe 
rust op praten over de Palestijnse 
kwestie, en dat kritiek op Israël door 
sommigen gemakkelijk als antisemi-
tisme wordt opgevat.

Nu ik gezien en gehoord heb wat er 
in de bezette gebieden gebeurt, kan 

ik het hele Israëlisch-Palestijnse 
conflict moeilijk negeren in de con-
text van een artikel over veganisme. 
Ik wist al uit ervaring dat je over dit 
onderwerp geen enkel standpunt 
kan innemen zonder bedolven te 
worden onder hopen kritiek, woede 
en zelfs haat. Ik begrijp echt wel dat 
dit een erg complexe kwestie is en 
dat een kort verblijf in Israël niet vol-
staat om het hele verhaal te begrij-
pen (een van onze gidsen was een 
Palestijn, een andere een seculiere 
joodse vrouw, ik heb dus geen reli-
gieuze kijk op de dingen gekregen). 

Maar waarvan ik in Hebron en op an-
dere plaatsen getuige was, leek me 
op zijn minst gezegd heel oneerlijk. 
Rekening houdende met het onrecht 
van de bezetting lijkt me niet zozeer 
een politieke kwestie, wel een fun-
damentele bekommernis voor het 
lijden van mensen.

Sommige dierenrechtenactivitsten 
vinden dat de mensen- en dieren-
rechten samenhangen, toch willen 
zij de dierenrechtenboodschap lie-
ver niet mengen met politiek. Dit uit 
angst dat mensen met andere po-
litieke ideeën daardoor minder om 
dieren zullen geven die zo wanhopig 
steun nodig hebben, ongeacht onze 
politieke visie of strekking. Anderen 
vrezen dat aandacht voor dieren-
rechten in het nadeel van mensen 
kan spelen als het niet gecombineerd 
wordt met bezorgdheid om mensen-
rechten, of dat bekommernis om die-
renrechten en veganisme zelfs ge-
bruikt kunnen worden om het gebrek 
aan aandacht voor mensenrechten 
te verbergen. Dat is uiteraard vooral 
een probleem in Israël.

“Wat ik ook gemerkt heb 
is dat: dat er een zwaar 
taboe rust op praten over 
de Palestijnse kwestie, en 
dat kritiek op Israël door 
sommigen gemakkelijk 
als antisemitisme wordt 
opgevat.”

“Aandacht voor dierenrechten 
kan in het nadeel van mensen 
spelen als het niet gecombi-
neerd wordt met bezorgdheid 
om mensenrechten, of dat be-
kommernis om dierenrechten 
en veganisme zelfs gebruikt 
kunnen worden om het gebrek 
aan aandacht voor mensen-
rechten te verbergen.”

ISRAËLISCH PROFESSOR 
INTERNATIONAAL RECHT AYEL 

GROSS: 
 
Het moet benadrukt worden dat veel 
veganisten sterk tegen elke vorm van 
onderdrukking gekant zijn. Voor hen 
is veganisme geen substituut voor de 
strijd tegen de onderdrukking van an-
dere mensen, maar maakt het effectief 
deel uit van die strijd.
 
De moeite van het vermelden in deze 
context is de prille vegan beweging van 
Israëlische Arabieren (die zo’n twin-
tig procent van de Israëlische burgers 
uitmaken). Hun groep heet ‘The Vegan 
Human’. De Palestinian Animal League is 
de enige lokaal geleide dierenbescher-
mingsorganisatie in Palestina en heeft 
met succes via crowdfunding geld inge-
zameld voor een vegetarische/vegan ca-
fetaria in een universiteit in Jeruzalem.
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RESTAURANT NANUNCHKA

Het eten dat we geproefd hebben was 
overal waar we kwamen fantastisch. 
Die Israëlische vegans kennen iets van 
koken! De beste ervaring was het le-
gendarische Georgische restaurant 
Nanunchka in Tel Aviv, waar ooit veel 
vlees werd opgediend, maar dat com-
pleet vegan werd nadat de eigenares, 
Nana Shrier, zelf vegan werd. Het leek 
een soort symbool of mijlpaal te zijn 
van de vegan veranderingen die in 
Israël plaatsvinden. Ondanks de waar-
schuwingen aan het adres van de ei-
genares, lijkt de ‘veganisering’ van het 
restaurant niet slecht voor de zaken te 

zijn, de plek zat vol toen wij er waren. 
We aten met goede vrienden in een 
heerlijke sfeer en kozen fantastische 
Georgische gerechten van een uitge-
breid menu. Er waren heerlijke ‘krtofili-
ani’, bladerdeeg gevuld met aardappe-
len en uien, en de beroemde knoedels 
met een vulling van spinazie en noten. 
Ik herinner me ook heerlijke ‘vlees-
balletjes’ in tomatensaus met een 
Georgisch accent. Ik popel om er terug 
naartoe te gaan.

CAFÉ ANASTASIA

’s Zondags hadden we een brunch in 
het fantastische Café Anastasia waar 
de energie van talrijke families te voe-
len was. Ik was ontroerd toen ik zag 
hoeveel mensen er kwamen eten en 
dat veganisme op dat moment het 

meest natuurlijke en aanvaarde ding 
ter wereld leek.  

GOODNESS

Goodness is een nieuw fastfoodachtig, 
volledig vegan restaurantje met heer-
lijk eten en een vriendelijke bediening. 
De dubbele ‘cheeseburger’ was een 
hele klus om op een deftige manier op 
te eten maar hij was heerlijk met een 
perfecte textuur, lekker sausje en heer-
lijke huisgemaakte frietjes. Het des-
sert kon er op dat moment niet meer 
bij maar we gingen nog eens terug 
om de ‘chocolate galaxy’ te proberen, 
een chocoladebol gevuld met specu-
loosmousse op een koekje, overgoten 
met warme Belgische chocoladesaus. 
Belgische chocolade heeft ook in Israël 
een hoge status. Nochtans hebben we 
er ook vegan chocolade geproefd van 

Restauran
t Nanunch

ka

Restaurant Nanunchka

Restaurant Nanunchka

Cafe Anastasia

Goodness

TEL AVIV

Eten
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kleine plaatselijke bedrijfjes die ons 
echt versteld deed staan. Zoals de 
‘Panda’ chocolade, die smaken op maat 
maakt en nu vegan kinder bueno aan 
het ontwikkelen is. Onze favorieten 
waren de chocolade met pindakaas en 
de chocolade met zout en caramel.  

BAKKERIJ SEEDS

Meer zoetigheden vind je in de vegan 
bakkerij Seeds. Het meeste heb ik jam-
mer genoeg per ongeluk op de bus van 
Tel Aviv naar Jeruzalem laten liggen. 
Wil je iets gezonds tussendoor, dan kan 

je bijna overal 
in de stad in 
fruitstalletjes 
terecht voor 
heerlijke sap-
jes en shakes. 

LANDWER CAFE

In Jeruzalem hebben we genoten van 
het eten in het Landwer Cafe, een ke-
ten van meer dan zestig restaurants 
met traditioneel Israëlisch voedsel, die 
onlangs een behoorlijke reeks vegan 
gerechten toevoegde aan het menu, 
onder meer een vegan ontbijt. 

IJSSALON GELA

Op de beroemde Machane Jehudah 
markt aten we ijs, en een wafel in Gela, 
een kleine keten ijssalons die iets doen 
wat ik ‘verdoken veganisme’ noem: als 
je bij aankomst niet weet dat dit een 

volledig vegan plek is, weet je het ook 
niet wanneer je buiten stapt. Een tafel 
aan het raam van het goed verborgen 
Fig restaurant bood ons een prachtig 
uitzicht op de oude stadsmuren. 
 

Wie naast het eten ook wil shoppen 
is in Tel Aviv ook aan het juiste adres. 
Naast de vele designerwinkels vind je 
er leuke tweedehandszaken en vegan 
schoenenwinkels naar ieders smaak, 
zoals de schoenen van het merk Dogo 
die je terugvindt in de shoppingrubriek 
van dit magazine. 

Bakkerij Seeds

IJssalon Gela

Specerijen in  

          Jeruzalem

Landwer Cafe

JERUZALEM

Shoppen
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Kan een portie hennepzaadjes beschouwd 
worden als een volwaardige eiwitbron?

Hennepzaad bevat (op lysine, leucine en tryptofaan na) veel 
essentiële aminozuren, maar de hoeveelheid ervan ligt lager 
dan bij dierlijke eiwitten en soja-eiwitten. 

Bovendien worden hennep-eiwitten niet goed opgenomen door 
het lichaam. Hennep op zich is dus geen volwaardige eiwitbron. 
Een maaltijd of eetpatroon met hennep-eiwit kan wel volwaardig 
zijn wanneer het gecombineerd wordt met andere plantaardige 
eiwitbronnen. Sporters die gebruik maken van hennep kunnen 
eventueel extra lysine, leucine en tryptofaan via supplementen 
nemen. 

Het voordeel van hennep-eiwitten is dat ze zeer rijk zijn aan het 
essentiële aminozuur arginine. Hennep is daarbovenop rijk aan 
heel wat vitaminen en mineralen. Toch zijn naar mijn mening 
soja-eiwitten een beter alternatief voor dierlijke eiwitten. Deze 
kunnen wel allergische reacties veroorzaken, terwijl hennep nog 
nooit met allergieën in verband is gebracht.

VEELGESTELDE 
VEGGIE VRAGEN

Onze diëtiste Evelyne Mertens beantwoordt 
hier elk nummer enkele veelgestelde vragen. 

Jouw vraag hier? 
Stuur dan een mailtje naar dietiste@evavzw.be
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"KOKOSVET IS OP 
KAMERTEMPERATUUR 
HARD EN VAST. HOE 
HARDER HET VET, HOE 
MEER VERZADIGDE 
VETZUREN HET BEVAT 
EN DUS OOK HOE 
ONGEZONDER HET IS."

Ik maak een lijstje met groenten en 
fruit en hun vitamine C-gehalte. Over 
fruit vind ik heel erg veel, maar welke 
groenten zijn er rijk aan vitamine C?

De twee groentetoppers op vlak van vitamine C zijn 
zonder twijfel rauwe paprika en rauwe broccoli. Een 
paprika bevat gemiddeld 150 mg vitamine C per 100 
gram, bij rauwe broccoli is dat gemiddeld 114 mg 
vitamine C per 100 gram.

Wanneer je de groenten bereidt, ligt het gehalte aan 
vitamine C uiteraard iets lager. Nog een tip: combineer 
een vitamine C-bron met een ijzerbron, zo wordt het 
ijzer beter opgenomen in je lichaam.

Ik sta heel vaak in de keuken om te bakken. 
Onlangs hoorde ik dat kokosboter/vet 
gezonder is dan zonnebloemolie. Klopt dit?

Deze stelling klopt niet. Kokosvet is op kamertemperatuur 
hard en vast. Hoe harder het vet, hoe meer verzadigde 
vetzuren het bevat en dus ook hoe ongezonder het is. 
Verzadigde vetten zijn namelijk niet goed voor hart- en 
bloedvaten. 

Plantaardige vetten zoals olijfolie of zonnebloemolie 
bevatten weinig verzadigde vetten en zijn dus een betere 
keuze. Natuurlijk is het mogelijk dat je de smaak van 
de cake beter vindt wanneer hij wordt gebakken met 
kokosboter, maar dit is subjectief en afhankelijk van 
persoon tot persoon. De voornaamste regel blijft: gebruik 

vet met mate.
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KORTING-
GEVER IN DE 
KIJKER

NIEUWE KORTINGGEVERS

Lumabelle www.lumabelle.be  
(kortingscode: EVALID10)

KOOKLESSEN – 10% KORTING

Antwerpen, Eten vol leven,  
www.etenvolleven.be

Antwerpen, Foodlovers companie,  
www.foodloverscompanie.be

Antwerpen, Oost West Centrum,  
www.owc.be

Betekom, De Wegwijzer, 01/653.40.79

Brugge, Sabine Martens,  
www.sabinemartens.be

Brussel, Body to soul,  
www.bodytosoul.eu

Brussel, Cook-Om, www.cook-om.be

Brussel, Dietconsult, www.dietconsult.be

Gent, Avalon, www.restaurantavalon.be

Gent, Centrum voor voeding- en 
dieetadvies UZ, www.uzgent.be

Gent, Claudine Lemey,  
www.claudine-lemey.com

Gent, De Groene Waaier,  
www.degroenewaaier.be

Gent, Lieve Galle,  
www.kruidencursus.com

Gent, School van Ayurveda vzw,  
www.lies-ameeuw.com

Gent, Veer & Vlam, www.veerenvlam.be 

Gent, Vegetarische kookstudio, -€ 2 per 
les, www.vegetarischekookstudio.be

Diepenbeek, Koken met Joke, 
08/936.36.24

Heverlee, Vormingplus Oost-Brabant, 
www.vormingplusob.be

Keerbergen en op verplaatsing, 
LekkerVitaal (rauw), www.lekkervitaal.be

Kortrijk, Vormingplus Midden en Zuid 
West-Vlaanderen,  
www.vormingplusmzw.be

Leuven, De Karwij, www.dekarwij.be

Leuven (Oud-Heverlee), Safraan,  
www.safraan.be

Malle, De Natuurlijke Kookschool,  
www.issshiatsu.be

Op verplaatsing, Serge en Inge 
Lenssens-Wynen/Van Reussel (rauw), 
0473/99.52.06

Rumst, Philippe Van den Bulck, 
0485/55.65.05

St Pieters Rode, Praktijk Adamas,  
www.praktijkadamas.be

St. Laureins, Kinderkookschool Sofraya, 
09/379.76.72

Ukkel, Atelier de cuisine saine et 
gourmande, anneswaelens@hotmail.com

Zwalm, Un.do, www.un-do.be

KOOKLESSEN – 5% KORTING

Assebroek, De Zonnekeuken (Peter 
Vandermeersch), dezonnekeuken.be

Sint-Maria-Horebeke, De Natuurkeuken, 
www.denatuurkeuken.be

WORKSHOPS - 20% KORTING

On the road, Itam bvba, 09/387.00.45 
(mindfulness-training, kortingcode 
'Mindful@EVA')
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ACTIVITEITEN - 10% KORTING

Gent, Kajaks Korenlei, www.
kajakskorenlei.be

VAKANTIEBESTEMMINGEN - 
10% KORTING

BELGIË

Borgloon, Het Loonderhof (B&B),   
www.loonderhof.be (korting vanaf 2 
nachten)

Brakel, Het Leerhof (B&B),  
www.leerhof.be (korting vanaf 2 nachten)

Gent, Myriame’s Place, www.dolders.be 
(korting vanaf 2 nachten)

Hoge Venen-Eifel, Osterglocken, www.
osterglocken.be (korting vanaf 2 
nachten)

Gent, Hostel Uppelink, www.
hosteluppelink.com 

Kortessem, Rootmolen, www.rootmolen.
be (korting vanaf 2 nachten)

Londerzeel, ‘t Verreveld,  
www.verreveld.com 

Manhay, Hotel Les Sources, www.
lessources.com

Neerijse, Biesbemd, www.biesbemd.com 
(korting vanaf 2 nachten)

Pottes, La Ferme Du Ruisseau, http://
fermeduruisseau.wix.com/gite

Sunam vakantieformules,  
www.sunam.be 

BUITENLAND

Frankrijk, Anduze, Le Mas Perdu,  
www.lemasperdu.com

Frankrijk, Bellegarde-en-Diois, Hotel 
Prasada, www.hotel-prasada.com

Frankrijk, Dennevy, Les Battées, www.
lesbattees.com

Frankrijk, Domaine De La Pierre Percée, 
www.annekringhs.com

Frankrijk, La Bourboule, Hotel Les 
Fleurs, www.hotellesfleurs.com (korting 
in het laagseizoen)

Frankrijk, La Guérnière,  
www.bloggen.be/vacreatief 

Frankrijk, La Hardalle, Plainfaing,  
www.lahardalle.eu 

Frankrijk, Le Bourg, Corrèze,  
www.domaynelesrues.com

Frankrijk, L’Horizon Vert,  
www.lhorizonvert.fr (korting enkel in het 
restaurant)

Frankrijk, Risoul/Guillestre, La Maison 
De Josephine,  
www.maisonjosephine.com

Frankrijk, Rosières, La Garnasette,  
www.lagarnasette.com

Frankrijk, Saint Izaire, La Bouysse,  
www.la-bouysse.com

Frankrijk, Saint Mesmin, La Colline,  
www.lacolline-linard.fr

Frankrijk, Saint Privat De Vallongue, Le 
Rabies, www.causses-cevennes.com

Frankrijk, Vimoutiers, La Maison Du Vert, 
www.maisonduvert.com

Hongarije, Boedapest, Budaveg,  
www.budaveg.com,

Ierland, Aran Islands, Mainistir House 

Hostel, www.mainiousearan.com

India, Ladakh, Goba Guest House, stirh

Italië, Mompeo (RI), Agriturismo Le Mole 
sul Farfa, www.fiumefarfa.eu 

Kroatië, Zadar, Bajlo, www.bajlo.com 

Nederland, Apeldoorn, Magical Tours, 
www.magicaltours-vakantie.nl

Nederland, De Kruidenhoeve,  
www.kruidenhoeve.nl 

Spanje, Lanzarote, Playa Blanca,  
Casa Sankta Lucia

Verenigd Koninkrijk (Engeland), Kent, 
Cranbrook, Bull Farm Oast,  
www.bullfarmoast.co.uk

Verenigd Koninkrijk (Jersey), Warwick 
House, www.organicholidays.com

Zuid-Afrika, Somerset West, The 
Wonderful West,  
www.thewonderfulwest.com

Zwitserland, Sonnmatt,  
www.bergpension.ch
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Kalender
ZO 18/6, 
INTO THE WILD (KOOKWORKSHOP), 
EVA OOSTERZELE

Tijdens deze (Engels gesproken en 
interactieve) kookworkshop leer je 
werken met eetbare en onbekende 
planten. Geen nood als je geen 
talenknobbel hebt, er zullen vertalers 
aanwezig zijn die je meest prangende 
vragen met plezier beantwoorden!
 

Plaats: Kalle 26a, 9860 Balegem

Uur: 10 uur tot 15 uur (workshop 

+ lunch)

Prijs: 15 euro

Inschrijven:

bel naar 0479/72 49 75 of stuur 
een mail naar  
oosterzele@evavzw.be

MA 12/06,  
SINT-NIKLAAS, KOOKWORKSHOP VOOR 
DE HORECA 

Op maandag 12 juni organiseert 
EVA vzw i.s.m. chef Pieter-Jan Lint 
een inspirerende plantaardige 
kookworkshop voor de horeca uit 
Sint-Niklaas en omstreken. EVA 
vzw wil hiermee horeca helpen om 
op de stijgende interesse en vraag 
naar veggiemaaltijden in te spelen. 
Uit een recent iVOX onderzoek blijkt 
namelijk dat 80% van de mensen in 
Vlaanderen en Brussel minstens een 
volwaardig vegetarisch gerecht op 
de kaart van elk restaurant wil zien 
staan.
 

Plaats:  Hogeschool Odisee, 

Hospitaalstraat 23,  

9100 Sint-Niklaas 

Uur: 10 uur tot 14 uur

Prijs: Gratis 

ZO 18/06, 
ETENTJE TEAM CULINAIR IN DE BEEK 
ANTWERPEN, EVA ANTWERPEN 

 

Op Zondag 18 juni 2017 zal het 
volgende EVA-etentje door de 
collega's van Team Culinair worden 
verzorgd.
Iedereen is welkom!!
 

Plaats: De Beek,  

Van Diepenbeekstraat 22,  

2018 Antwerpen

Uur: 18 uur

Prijs: 23 euro (inschrijving geldig 

na betaling)

Menu: 

Aperitief (hapje), soep, plantaardig 
buffet, sessertenbuffet

Inschrijven:

reserveer nu een plaatsje via 
antwerpen@evavzw.be

 
Voor een uitgebreid  
overzicht van alle  
EVA-activiteiten en  
kookworkshops  
met EVA-korting kun  
je terecht op  
www.evavzw.be/activi-
teiten, daar vind je ook  
de inschrijvings-
mogelijkheden.

ZO 25/06, 
VEGETARISCHE PICKNICK OP DE 
VESTINGEN

Op zondag 25 juni 2017 kun je 
in Ieper aanschuiven voor een 
gezellige veggie picknick, vergezeld 
door een streepje live-muziek. 
Breng zelf je eten, bord en bestek 
mee, Curieus zorgt voor de rest! 
Wereldwinkel voorziet wijnen en 
sapjes en Stobbeldeen verzorgt leuke 
buitenspelen.
 

Plaats: ter hoogte van de 

beeldengroep van Reinaert 

De Vos (Bukkersstraat, 

8900 Ieper)

Uur: 11 uur tot 17 uur

Prijs: gratis

Meer info:

Stuur een mail naar valentijn.
despeghel@telenet.be of bel naar 
0477 64 06 59
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ZO 02/07, 
NATIONALE VEGGIE BBQ-DAG IN GENT

Op de eerste zondag van de 
zomervakantie kun je in Gent terecht 
voor een heerlijke veggie BBQ. Steek 
je voeten onder tafel en smullen 
maar!

Plaats: Veggiehuis (Steendam 84, 

9000 Gent)

Uur: 12 uur tot 14 uur

Prijs: €24 (€22 voor EVA-leden)

Inschrijven: 

Stuur een mail naar  
gent@evavzw.be

WOE 09/08, 
DE LANGSTE VEGGIETAFEL IN 
LEOPOLDSBURG

Op 9 augustus 2017 komt 
de Langste Veggietafel naar 
Leopoldsburg. EVA Limburg en 
restaurant De Gastvrijheid staan 
samen in voor de organisatie en 
zullen er alles om van deze editie 
een topeditie te maken. In ruil voor 
een vrije bijdrage kan je genieten van 
soep en frietjes met seitanstoverij, 
volledig plantaardig natuurlijk!
 

Plaats: Koningin Astridplein 40 

3970 Leopoldsburg

Uur: 17 uur tot 20 uur

Prijs: vrije bijdrage (drank 

betalend)

Inschrijven:

mail naar limburg@evavzw.be 
(inschrijven tot 2 augustus)

ZA 01/07,
NATIONALE VEGGIE BBQ-DAG IN 
ANTWERPEN

 

Op de eerste officiële dag van de 
zomervakantie kun je in Antwerpen 
terecht voor een heerlijke veggie 
BBQ. Steek je voeten onder tafel en 
smullen maar!
 

Plaats: restaurant De Broers Van 

Julienne

Uur: 12 uur tot 15 uur

Prijs: €22,50 (€20,50 voor 

EVA-leden en €13,50 voor 

-12-jarigen)

Inschrijven:

Stuur een mail naar  
antwerpen@evavzw.be

ZA 01/07, 
NATIONALE VEGGIE BBQ-DAG IN AALST

 

Op de eerste officiële dag van de 
zomervakantie kun je in Aalst terecht 
voor een heerlijke BBQ. Steek je 
voeten onder tafel en smullen maar!
 

Plaats: Bioboerderij De Loods  

( Kerrebroekstraat 145 

9300 Aalst)

Uur: 12 uur tot 14 uur

Prijs: €22 en €10 (EVA-leden 

betalen €18 en €9)

Inschrijven:

Stuur een mail naar aalst@evavzw.be
 

ZO 25/06,  
BRADERIE STEENDAM, EVA GENT

Zak op zondag 25 juni af naar het 
Veggiehuis om te genieten van 
lekkere gerechten met groenten in 
een glanzende hoofdrol!

Plaats: Steendam 84, Gent

Uur: 14 uur tot 19 uur

Prijs: gratis

Meer info: 

stuur een mail naar gent@evavzw.be

50 



Hoofdredactie
Anna Bernburg

Eindredactie
Annelies Vantomme 
Nienke Robbrecht

Fotografie
Eveline Boone - French Beans 
Els Deventer 
Tobias Leenaert

Vormgeving

Werkten mee aan dit 
nummer
Stefanie Baert, Eveline Boone, Babs 
Carpentier, Alissa De Ceuninck, 
Angharad De Temmerman, Barbara 
Geeroms, Tobias Leenaert, Evelyne 
Mertens, Lisa Roeyaert en Marie 
Schuermans

Colofon

De redactie streeft er altijd naar betrouwbare informatie te publiceren, maar kan 

niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van dit magazine. Op aanvraag 

bezorgen we je graag onze referenties. Raadpleeg in elk geval eerst je huisarts 

voor je je voedingspatroon aanpast om therapeutische redenen of als vorm van 

medicatie. 

De meningen en visies die in EVA Magazine worden weergegeven, zijn niet 

noodzakelijk die van de redactie of van EVA vzw. Ook wanneer we evenementen in 

de agenda opnemen en advertenties publiceren, wil dat niet noodzakelijk zeggen 

dat we de betreffende producten of organisaties goedkeuren.

EVA vzw in je testament? 
Wist je dat je EVA kunt opnemen in je testament voor een legaat of 
schenking? Zo kun je ook als je er niet meer bent, nog veel betekenen voor 
mens, dier en milieu. Dit betekent niet dat je je erfgenamen uitsluit. Voor 
meer informatie kun je vrijblijvend bellen naar 09 329 68 51 of contact 
opnemen met Melanie via melanie@evavzw.be.

Nog geen abonnement op het smakelijkste 
magazine van het land? 
Wil je EVA Magazine ook ontvangen? Word dan lid bij EVA. Dan krijg je niet 
alleen het driemaandelijkse magazine, maar ook een EVA-kaart waarmee je 
korting krijgt op kookworkshops en in meer dan 200 restaurants en winkels. 
Je vindt een overzicht van de kortinggevers op de lijst hiernaast. Lid worden 
kan door € 23  
(€ 27 voor familielidmaatschap) over te schrijven op onderstaand 
rekeningnummer of je kunt ook alles gemakkelijk online in orde brengen via 
www.evavzw.be/word-lid

Over EVA vzw 
EVA vzw verleidt iedereen om meer plantaardig te eten. We doen dat onder 
andere via de website, kookworkshops, het driemaandelijkse EVA Magazine 
en andere publicaties. EVA is de bedenker van de campagne Donderdag 
Veggiedag die mensen wil stimuleren om één dag in de week in de week 
geen vlees of vis te eten, maar voor lekker veggie te kiezen. Dat is niet 
alleen goed voor de gezondheid, maar ook voor het milieu, de mensen in 
het Zuiden en de dieren.

EVA vzw
Steendam 84, B-9000 Gent 
Tel: 09 329 68 51 
www.evavzw.be - info@evavzw.be 
rek. nr. 523-0801101-53 
(BIC TRIOBEBB - IBAN: BE53 5230 
8011 0153).

Het Veggie Infocentrum
(zelfde adres) met o.a. de grootste 
bibliotheek over plantaardige voeding 
in de Benelux, is elke werkdag open 
van 9.00 tot 17u,  
of na afspraak.
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          Foto:Tim De Backer

Help 
de dieren, 
ook als je er 
niet meer 
bent 

Streef jij, net als EVA, naar een meer plantaardige wereld? 
Neem EVA op in je testament. Zo help je EVA  
verder te werken aan een betere wereld voor de 
dieren, het klimaat en ieders gezondheid. Wil je 
vrijblijvend meer informatie? Dan is Melanie jouw 
contactpersoon. Je kan haar bereiken op het 
nummer 09 329 68 51 of via melanie@evavzw.be.
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