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De eindejaarsperiode is er eentje vol tradities.
En wie aan tradities raakt, begeeft zich soms
op glad ijs. Toen mijn papa enkele jaren geleden
aan mijn oma voorstelde om eens geen kalkoen
te maken, dreigde dat even een domper op de
kerstvreugde te zetten. De kalkoen kwam er
toch, met daarnaast andere feestelijkheden
voor de veggies in de familie.
Feestelijk veggie hoeft nochtans niet onder
te doen voor de traditionele kerstkeuken. Dat
bewijst de Vegetarische Kookstudio met hun
portobellopasteitjes, gevulde bladerdeegvlecht
en chocoladekerstbuche (blz. 17). En wie écht
indruk wil maken op zijn familie, zet de pure,
verfijnde groentegerechten van Nicolas Decloedt
op de feesttafel (blz. 23). Zijn restaurant humus
x hortense werd recent door Gault & Millau
bekroond met de titel voor Best Vegetable
Restaurant 2018.
Kersttradities in ere houden betekent ook:
cadeautjes! In onze special op blz. 50 vind
je inspiratie voor cadeautjes waar je mens,
dier én onze planeet een plezier mee doet.

Of ga eens op cadeautjesjacht op een van
de vegan kerstmarkten die EVA Antwerpen en
EVA Limburg organiseren (blz. 55).
Ook een terugblik op het afgelopen jaar is een
goeie gewoonte waar we niet van afzien. We
gieten alle cijfers in een mooi lijstje op blz. 32.
Meer dan 10 000 inschrijvingen voor Try Vegan,
450 actieve EVA-vrijwilligers en 8 500 bezoekers
op de lokale evenementen ... 2018 was een jaar
waarin jullie je massaal inzetten voor een meer
plantaardige wereld! Van harte bedankt!
Zelf het verschil maken, daar kan ook Lies
(blz. 6) van meespreken. Sinds de start van haar
opvang voor melkgeiten schonk ze maar liefst
140 bokjes een nieuw leven. En door over haar
vrijwilligerswerk te praten, maakt ze mensen
bewust van het leed in de zuivelindustrie.
Het mag dan misschien tijd kosten, tradities
zijn niet onveranderlijk. Intussen beleeft ook
onze kalkoen een zorgeloze kerst, want die
mag gewoon blijven leven. Mijn oma? De smult
gezellig mee van de vegetarische quiche.
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INTERVIEW LIES DE FLOU

INTERVIEW
Lies De Flou

van Melkgeitenopvang Ophelia

Tekst Ulrike Verdonck
Foto’s Micha Lema, Jasmine Kestelijn & Lies De Flou

Be the change you wish to see in the world. De wijze woorden van de bekende
Indiase activist zijn Lies De Flou op het lijf geschreven. Nadat ze haar ogen opende
voor het dierenleed in de zuivelindustrie, besloot ze zelf het heft in handen te
nemen. Nu wijdt ze haar hart en ziel aan de opvang van geredde bokjes uit een
geitenmelkerij. En tussen al die geitenliefde door, inspireert ze honderden mensen
om zelf ook een verschil te maken. Van een power vrouw gesproken.
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INTERVIEW LIES DE FLOU

Over Lies:

+ richt binnenkort haar eigen vzw
Melkgeitenopvang Ophelia op

+ is 34 jaar
+ studeert diergeneeskunde

INTERVIEW: LIES DE FLOU

+ redde al ruim 140 bokjes uit de
melkgeitenindustrie veranderingen.

HOE BEN JE OP HET IDEE GEKOMEN
OM GEITJES OP TE VANGEN?

Een aantal jaar geleden zag ik een
vacature om in een geitenmelkerij
aan de slag te gaan. Ik houd van
dieren, dus het leek me een leuke
job. Maar al snel ontdekte ik een
heel andere waarheid. Het beeld
dat ik van de melkveehouderij had,
bleek niet overeen te stemmen met
wat ik in de praktijk zag.

“Ik lag ‘s nachts wakker van
wat er op mijn job bij een
geitenmelkerij gebeurde.
Toen besliste ik dat er iets
moest veranderen. Dat ik
zelf iets moest doen.”
WAT ONTDEKTE JE DAAR?

Toen ik er begon, was ik al
vegetariër. Ik was overtuigd dat
er met zuivel niets mis was.
Daar hoeven geen dieren voor
te sterven, toch? Maar ik kon
niet meer verkeerd zijn. In de
melkgeitenindustrie zijn de bokjes
afval. Ze kunnen niet gebruikt
worden, dus worden ze op één week
oud doorverkocht om in sneltempo
vetgemest en geslacht te worden.
Voor een melkgeitenboer is het duur
om een bokje bij te houden, zelfs
al is het maar voor een week. Ze
verdienen niks aan de bokjes die
ze doorverkopen. Dus sommige
worden meteen na hun geboorte
gedood of gedumpt.

+ in de Facebookgroep ‘Melkgeiten
opvang en adoptie’ volg je de avonturen
van de bokjes, inclusief schattige foto’s
en ontroerende filmpjes

De vrouwelijke geitjes die wél
blijven leven worden al heel jong
gedekt. Zo zag ik hoe een groep
van vijftien geitjes samen gezet
werd met een aantal bokjes. Het
leek wel een groepsverkrachting.
Van dat beeld heb ik ‘s nachts
wakker gelegen. Toen besliste ik
dat er iets moest veranderen. Dat
ik zelf iets moest doen.
JE BESLOOT OM ZELF HET HEFT IN
HANDEN TE NEMEN?

Ja, ik stelde me in de plaats van die
geitjes. Wat kon ik doen om voor hen
een verschil te maken? Ik was tijdens
mijn job op de melkerij al vegan
geworden, maar wilde méér doen.
Ik beschikte over de mogelijkheid
om de bokjes op te vangen, ik had
ervaring met de verzorging van
geiten, en de kennis uit mijn studie
diergeneeskunde kwam van pas …
Zo was het idee geboren.
Het was aanvankelijk niet
gemakkelijk om de melkerij zover
te krijgen de afgedankte bokjes
aan mij te schenken. Je kan je wel
voorstellen dat onze verschillende
visie op de behandeling van de
dieren, de relatie niet bepaald
ten goede was gekomen. Maar
ondertussen werk ik al een aantal
jaren goed met hen samen.

HOE GAAT DAT OPVANGPROCES
IN Z’N WERK?

De melkerij belt mij als er nieuwe
bokjes geboren zijn. Die kom ik
dan ophalen met de auto en wikkel
ze in een dekentje. Als ze bij mij
aankomen, worden ze gewassen
en ontsmet. We moeten opletten
met de verspreiding van ziektes.
Dan probeer ik de bokjes melk te
geven. In het begin gaat dat vaak
erg moeizaam. Veel bokjes willen
niet drinken of moeten wennen
aan het drinken met flesjes. Dan
blijf ik om het uur proberen, zodat
ze toch telkens een paar slokjes
binnenkrijgen. De eerste vijf dagen
krijgen ze om de 2 à 3 uur melk. Dat
bouwen we op tot om de 8 uur. Ik
geef ze één voor één met de hand
melk. Zo kan ik zien wie goed drinkt
en wie niet. Als ze wat ouder worden,
krijgen ze melk uit een kommetje.
Ik doe ook een bloedtest bij de
bokjes die toekomen. Sommige
moeders hebben een uierontsteking
waardoor de bokjes geen goede
biestmelk hebben kunnen drinken.
Dat is de eerste melk die gevormd
wordt nadat een zoogdier bevallen
is. Het bevat veel antistoffen,
die de geitjes de eerste uren na
de geboorte gemakkelijk kunnen
opnemen. Als dat niet gebeurt,
heeft het geitje een verzwakt
afweersysteem.
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Dat moeten we goed in de gaten
houden, want die bokjes zijn
extra kwetsbaar en hebben een
bloedtransfusie nodig om in leven
te blijven.

“In de drukste periodes slaap ik
zo’n twee uur per nacht. Maar
de liefde die ik van die geitjes
terugkrijg, maakt alles goed.”
HOEVEEL TIJD BEN JE DAGELIJKS MET
DE BOKJES BEZIG?

Er zijn twee grote geboortepieken
per jaar: eentje in januari-februari
en eentje in mei-juni. Over een
periode van drie weken krijg ik dan
een dertigtal bokjes binnen. In die
periodes slaap ik zo’n 1 à 2 uur per
nacht. Overdag doe ik dan korte
powernapjes. Dat zijn de drukste
periodes, maar ook doorheen het
jaar ben ik zowat de hele dag bezig
met de bokjes. Af en toe komen er
wat vrijwilligers helpen, maar het
meeste doe ik alleen. Ik geef de
controle niet zo graag uit handen
(lacht).
WAAR BLIJF JE JE ENERGIE EN
MOTIVATIE HALEN?

Geiten zijn echt ontzettend
dankbare dieren om in huis te
halen. Ik vergelijk ze altijd met
honden: ze zijn heel aanhankelijk,
worden graag geknuffeld en
gestreeld, ze willen overal bij zijn.
Als ik ze ‘s avonds slaapwel ga
zeggen, komen ze een voor een bij
me liggen. Als ze niet alles zouden
opeten, zou ik ze zo in huis halen
(lacht). Dat hoor ik ook van de
mensen die de geitjes adopteren:
ze zijn verbaasd hoeveel liefde ze
ervan terugkrijgen.
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HOE GAAT ZO’N ADOPTIE JUIST IN
ZIJN WERK?

Op zes maanden worden de bokjes
gecastreerd, daarna kunnen ze
verhuizen naar hun nieuwe thuis.
Mensen komen meestal via-via
bij mij terecht. Ik heb ook een
Facebookgroep waardoor mensen
me kunnen kennen. Maar ik blijf
voorzichtig. Ik wil ten allen tijde
vermijden dat mensen de bokjes
adopteren om te slachten. Daarom
is de adoptiebijdrage ook iets hoger
dan de slachtprijs (125 euro voor
een bokje).

HEB JE GEEN MOEITE OM AFSCHEID
TE NEMEN VAN DE DIEREN DIE JE ZO
LANG VERZORGD HEBT?

Ja, zeker! Van sommige bokjes kan ik
geen afscheid nemen. Die blijven dan
hier. Ik heb dat nodig voor mezelf,
ik moet al zoveel afscheid nemen.
Op dit moment heb ik er veertien,
waarvan een aantal extra medische
zorgen nodig heeft. Mensen die
zelf geen bokje kunnen adopteren,
kunnen meter of peter worden van
een van die bokjes. Dat is ook een
manier om bewustzijn te creëren.

“Via de geitjes die ik opvang,
worden mensen zich bewust van
het leed in de zuivelindustrie. Zo
hoop ik ook op lange termijn een
verschil te kunnen maken.”
IS DAT OOK EEN REDEN WAAROM JE
DE BOKJES OPVANGT?

Zeker! Ik wil mensen op een
positieve, open manier bewust
maken van het leed dat met de
zuivelindustrie gepaard gaat. Niet
door te shockeren, maar door te
tonen hoe lief en warm geiten
zijn. Een aantal keren per jaar
houd ik een opendeurdag. Dan
kan iedereen de bokjes komen
bezoeken. Mensen stellen dan

vragen, en vaak merk je dat ze
tot inzicht komen. Ik heb ook al
van veel adoptiegezinnen gehoord
dat ze vegan zijn beginnen eten.
Ik vind het fijn om te merken dat
ik niet alleen iets kan doen voor
de bokjes die ik opvang, maar op
lange termijn hopelijk ook bokjes
veel leed kan besparen door de
zuivelindustrie in vraag te stellen.

INTERVIEW LIES DE FLOU

In de kliniek gaven ze Theodoor weinig kans
op overleving. Maar zolang Lies de strijdlust in
Theodoors ogen zag, bleef ze voor hem zorgen.
Wekenlang kon Theodoor niet stappen. Hij
kreeg spalkjes aan zijn voorbeentjes, dagelijkse
pijnstilling en fysiotherapie. Elke dag ging het
een beetje beter. Nu dartelt Theodoor in de
wei tussen al zijn vriendjes. Hij is de grootste,
heeft de grootste horens en is de baas. En Lies
en haar zwarte monster? Die blijven de beste
maatjes voor de rest van hun leven.

Het verhaal van

Theodoor Denise
The Supergoat
a.k.a. Budbud

Theodoor Denise The Supergoat werd op 4
maart 2018 geboren met zijn tweelingbroer
Leopold. Twee dagen later werden de twee
broers opgehaald door Lies. Op het eerste
zicht leek alles in orde, maar de volgende
dag stond Theodoor op met een gezwollen
gewrichtje. Uit een bloedtest bleek dat ze door
een uierontsteking bij de moeder allebei geen
antistoffen aangemaakt hadden.
Leopold hield zich taai, maar met Theodoor
ging het niet goed. Hij werd steeds zieker, had
hoge koorts en wilde niet drinken. Ook na zijn
bloedtransfusie in het ziekenhuis bleven de
zorgen duren. Zijn beide voorbeentjes raakten
geïnfecteerd, waardoor hij niet kon staan.
Dagenlang lag hij in een dekentje gewikkeld
dicht bij Lies, die hem warm hield en met liefde
overlaadde. Want geitjes die zich geliefd voelen,
blijven vechten.
Na een vijftal dagen begon het de goede kant
uit te gaan, maar door de geïnfecteerde
gewrichten was er veel schade. Zijn pijnlijke
beentjes verhinderden Theodoor om te stappen.
Hij ontwikkelde een gekke manier van lopen,
om de pijn te ontzien.

Wil je ook iets doen voor de bokjes?
•

Vervang je salade-geitenkaas door
plantaardige variant. Nét zo lekker en
volledig dierenleedvrij.

•

Adopteer een bokje of word peter of meter.

•

Koop je eindejaarsgeschenken bij Lies: mooie
zelfgemaakte juwelen of een kalender met
foto’s van de bokjes … De opbreyngst gaat
integraal naar de verzorging van de bokjes.

Doe een schenking.

Contacteer Lies

MelkgeitenopvangOphelia@gmail.com
of via Facebook Melkgeiten Opvang & Adoptie
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KORTE

KNIPSELS

Tekst Babs Carpentier

TRY
VEGAN
WERKT!
We blikken tevreden terug op alweer een succesvolle
editie van Try Vegan. De campagne, die EVA en BE
Vegan organiseerden tijdens de hele maand oktober,
had meer dan 4.300 deelnemers. Ook de pers pikte de
actie op. Qua bekendheid zijn we zeker op de goede
weg! Tijdens Try Vegan werden 15 mails met recepten
en tips uitgestuurd naar de deelnemers, zijn er 34
prijzen uitgereikt, meer dan 100 recepten verspreid en
minstens 21 evenementen georganiseerd.
En de impact? Die is groot! Wie een maand plantaardig
eet, redt al snel zeven dierenlevens. Samen spaarden
de deelnemers in één maand tijd meer dan 30 000
dierenlevens en bespaarden ze maar liefst 1 000 ton CO2
ten opzichte een gemiddeld dieet. En daar blijft het niet
bij. Deelnemers veranderen ook hun eetgewoontes op de
langere termijn. Zes maanden na de februari-editie van
Try Vegan gaf 70 procent van de deelnemers aan dat hij/
zij op dat moment nog steeds bijna altijd of regelmatig
plantaardig eet. Vóór hun deelname aan de campagne lag
dat aantal op 32 procent.
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Voor het eerst deden ook 3 grootkeukens mee: komida
(de studentenrestaurants van de Universiteit Antwerpen),
BNP Paribas (cateraars Sodexo en Aramark) en
Erasmushogeschool Brussel (cateraar ISS). Tijdens oktober
aten in deze restaurants dagelijks 1000 mensen minstens
één plantaardige maaltijd. En de reacties zijn duidelijk: het
heeft gesmaakt!
Aan alle deelnemers en vrijwilligers:

VAN HARTE BEDANKT!
Herbekijk alle mails, weekmenu’s en recepten
op www.tryvegan.be.
Volg de Try Vegan Facebookpagina en -groep
en blijf inspiratie opdoen en tips uitwisselen.
In april komt er weer een nieuwe campagne!
Begin alvast je vrienden warm te maken.

campagne in samerwerking met:

KORTE KNIPSELS

HET TRY VEGAN-KOOKBOEK:

VANDAAG VEGAN

Speciaal voor Try Vegan schreven Miki
Duerinck en Kristin Leybaert een kookboek
vol tips en recepten voor wie de plantaardige
keuken wil ontdekken. De schrijfsters ken
je al van de Vegetarische Kookstudio en het
Donderdag Veggiedag-kookboek. In hun
nieuwe geesteskind vind je meer dan 100
recepten die altijd lukken! EVA ondersteunde
het duo bij de uitwerking en krijgt een
eervolle vermelding in het boek.
Naast een verzameling haalbare recepten
is het vooral een boek over lekker eten, met
foto’s waarvan je spontaan gaat watertanden.
Basiselementen zoals melk, room, kaas en
eieren worden vervangen door waardige
alternatieven, zodat de plantaardige
tegenhangers van bekende recepten even
lekker (of nog lekkerder) zijn als de originele
versies. Blader snel door naar de Culispecial
verderop, daar krijg je alvast een voorproefje.

DIT WAS

VEGGIEWORLD
BRUSSEL

Op 17 en 18 november veranderde Tour
& Taxis in een vegan paradijs op aarde.
VeggieWorld zette er twee dagen lang de
leukste producten op de plantaardige markt
in de kijker. Naast heel veel lekker eten,
konden de bezoekers hun hart ophalen aan
vegan kledij, schoenen, cosmetica, lifestyle
producten … Ook wie zijn brein wilde voeden,
was op daar de juiste plek. Toppers zoals Bosh!,
Pieter-Jan Lint en Damien Brunet deelden
hun beste plantaardige kooktips tijdens een
kookdemo; en op de verschillende lezingen
kwamen bezoekers alles te weten over het
hoe en waarom van veganisme.
Bekijk het volledige verslag op onze website!

www.evavzw.be/nieuws

www.vegetarischekookstudio.be

DE WARMSTE WEEK
Traditiegetrouw organiseert Studio Brussel
tijdens de aanloopweek naar Kerst ‘De
Warmste Week’. Iedereen kan naar keuze
doneren aan een organisatie die hij/zij een
warm hart toedraagt. Ook EVA is dit jaar weer
een van de goede doelen die je kan steunen.
Organiseer een actie of vraag een plaatje aan
en schenk je opbrengst aan EVA. Zo help je in
één klap de dieren en onze planeet én draag
je bij aan een eerlijke voedselverdeling in de
wereld. Zeker doen dus!

www.evavzw.be/nieuws/steun-evatijdens-de-warmste-week
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EVA
beveelt
aan!
Tekst: Servaes Seifi

MAN.EAT.
PLANT.
Een kookboek speciaal voor
mannen. Maartje Borst en
Lisette Kreischer zijn erin
geslaagd om de stereotype
argumenten die mannen
vaak hebben omtrent
plantaardig eten volledig
aan diggelen te slaan. Yes!
Met dit boek laten ze zien
dat vegans allesbehalve saai
konijnenvoer hoeven te eten.
Hot, roasted, grilled and
juicy: I’m in!

Het kookboek Man.Eat.Plant. heeft
mannen als doelpubliek. De heerlijk pure
uitstraling van het boek trekt mannen
onmiddellijk aan. Maar niet gevreesd,
ook vrouw vinden in het boek een bom
aan inspiratie. De auteurs vermelden in
de inleiding dat vrouwen het voortouw
nemen en mannen vaak achterop hinken
als het op plantaardig eten aankomt.
Clichés als ‘échte mannen eten vlees’,
‘van vlees word je sterk’, ‘vegan is
voor vrouwen’ zijn de belangrijkste
boosdoeners. Wel, met dit boek is de
eerste stap gezet richting ‘reframing’.
Het boek is verdeeld in vijf grote
hoofdstukken: furious breakfasts,
hunted veggies, damn good food,
brutal smokin’ bbq en devil’s delights.
Laat je niet misleiden door de vele
Engelse titels, alle recepten zijn in
het Nederlands. Het boek bevat maar
liefst 50 recepten. Van ‘mancakes’
tot ‘macho nachos’ en van ‘loaded
fries’ tot ‘beeramisu’. Lisette heeft
samen met kok Maartje Borst een
voor een smaakbommen gekookt. De
ingrediënten zijn bijna allemaal te
vinden in de reguliere supermarkt. Nóg
een excuus minder om er niet mee aan
de slag te gaan! Hoe geweldig is dat!?
Tussen de recepten door staan heel wat
interviews. Uiteraard allemaal met … mannen. Zowel Belgen en Nederlanders (bv.
Tom Zwarts) als internationale gasten (bv.
James Aspey) zijn vertegenwoordigd. Ook
de geestelijke vader van EVA vzw Tobias
Leenaert ontbreekt niet in het rijtje.
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Heb je een vriend die
plantaardig eten ziet als
uncool en vrouwelijk?
Of denkt hij nog steeds
‘vegans only eat salad’?
Wel, raad hem dan dit boek
aan. Of nog beter, doe het
hem cadeau! Ik – als man –
zou alleszins met mijn
mond vol tanden staan.

MAN. EAT. PLANT.

Lisette Kreischer & Maartje Borst
ISBN 9789021569826
20 EUR
Kosmos Uitgevers

EVA
beveelt
aan!

Het nieuwe vegalicious
Tekst Magali Michaux

Het nieuwe vegalicious van Alice Hart doorbladeren, is een waar plezier. Niet alleen voor
culinaire inspiratie, maar ook voor de prentjes. Haar nieuwe, tweede feelgood-foodbijbel
is een lijvig boek, met meer dan 200 veggie recepten, vaak gluten- en lactosevrij. Het is
prachtig vormgegeven met artistieke foto’s die je het water in de mond doen lopen.
Het boek bevat geen kant-en-klare oplossingen, maar de
auteur belooft wél dat je na een half uur ontspannen koken
een lekkere, verse maaltijd op tafel kan zetten. Volgens haar is
de combinatie van veel verschillende, contrasterende en verse
ingrediënten de sleutel tot een lekker veggie gerecht. Hart gaat
ervan uit dat haar lezers slimme, geïnteresseerde thuiskoks
zijn die een flinke voorraad specerijen en kruiden in de keuken
hebben staan. Verstandig en gezond eten bestaat voor haar
vooral uit natuurlijk en onbewerkt voedsel, zonder bepaalde
voedingsmiddelen af te keuren. Plezier staat centraal in het
boek: koken moet leuk zijn en de gerechten moeten de eters
met genot vervullen.
Het boek heeft een originele indeling, met een uitgebreid
hoofdstuk rauwe gerechten en een prominente plaats voor
granen. De echte sterren van het boek zijn echter de verse
groenten. Van wortelen tot regenboogsnijbiet, van ontbijt tot
nagerecht, geroosterd, gekaramelliseerd of rauw, ze duiken
overal en in allerlei vormen en gedaanten op. Er is een sectie
gerechten voor gezelschappen en een apart hoofdstuk voor
kleine gerechtjes zoals borrelhapjes, antipasti en snacks.
Hét geheim voor geslaagde minigerechten? Overdrijf met de
kruiden zodat elk hapje een voldaan gevoel geeft.
Voor het gewone, doordeweekse koken zijn er de
hoofdstukken ‘Snel’ en ‘Zuinig’. Hier geeft de auteur naast een
waaier aan eenvoudige en voedzame gerechten ook handige
tips over keukengerei, bewaarmethodes en voorbereiding. Er
staan soepen, salades en hartige taarten in, maar evengoed
Oost-Aziatisch getinte gerechten zoals pad thai en curry’s,
exotisch klinkende ‘Mechouia’ of ‘Chorta’ en meer traditionele
crêpes, gevulde pompoenen, winterrolletjes en penne met
pesto met een twist.
Ook de ochtenden worden uitgebreid behandeld. Alice
Hart is dol op brunch, maar ze denkt ook aan de gehaaste
weekochtenden met recepten voor granenpap en muesli.

Fijn aan deze sectie is dat een zoet ontbijt vaak ook een
hartige variant heeft. Uiteraard ontbreken ook de nagerechten
niet! Hoewel dit geen dieetboek is, passen de desserts in de
gezonde lijn van het boek en zijn het geen suikerbommen.
Tussen de gerechten door gaat de auteur dieper in op
‘moeilijkere’ onderwerpen als kiemen, zeewier, tisane en
thee, melk maken, sappen en smoothies, tofu ... Achteraan het
boek is er een hoofdstuk ‘Voorraadkast’ waarin ze een aantal
basisrecepten uitlegt. Er is ook een handig register waarin de
recepten volgens ingrediënt worden opgelijst.
Met het boek van Alice Hart in de hand kan je het hele jaar door
smakelijke veggie gerechten op tafel toveren! Het verdient dan
ook een plaatsje in je keuken ... of op je salontafel!

HET NIEUWE
VEGALICIOUS.
Anna Jones
ISBN 9789059568525
15,00 EUR (paperback)
Fontaine Uitgevers
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EVA
beveelt
aan!

LENTO
Zuivelmarkt 34
3500 Hasselt
www.lentohasselt.be

Lento

Tekst & foto’s:
Sara Surinx van De Groene Keuken (www.veggiesara.wordpress.com)

Limburg is lange tijd een
dead zone geweest op het
vlak van vegan restaurants.
Tegenwoordig komt daar einde-lijk verandering in! Na
De Levensboom kwamen er
meer en meer vegan opties bij
burgerresto’s en lunchplekjes.
Waar All About Eve ons ’s
ochtends en ’s middags al
enkele maanden verwent met
vegan lekkers, zorgt Lento nu
voor smakelijke plantaardige
brunches, lunches en
– hoera! – dinners.
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Mijn partner en ik popelden om langs te
gaan en boekten na de opening snel een
tafeltje. We kozen een rustige dinsdag,
en werden hartelijk ontvangen. Tekla is
een schitterende gastvrouw. De zaak ziet
er fris en gezellig uit. Het enige nadeel is
dat je nogal dicht op elkaar zit en weinig
beenruimte hebt.

lekker. Het wordt moeilijk mezelf de
volgende keer te overtuigen om toch
iets anders te proberen, want liefst zou
ik deze cannelloni elke week op mijn
bord hebben. De pizza was heerlijk
knapperig en erg goed van smaak. Niet
té rijk belegd maar met pure, smaakvolle
ingrediënten, precies zoals het hoort.

Bij aankomst krijg je meteen water
van het huis aangeboden. Je kunt
zelfs kiezen welke kruiden je erin
wil! Aangezien we graag veel wilden
proeven, gingen mijn man en ik voor een
driegangenmenu. Ik koos de dumplings
als voorgerecht en mijn man ging voor
het tapasbord. Beide even lekker! De
dumplings waren lekker knapperig
gebakken, de vulling mocht naar mijn
smaak iets kruidiger. De tapas gaven
een mooi gevarieerd bordje. Daarna
kozen we voor de cannelloni en de
pizza, want we houden van de Italiaanse
keuken. De cannelloni was ontzettend

Uiteraard konden we niet naar huis
zonder dessert en, hoewel ik eigenlijk
geen hap meer binnenkreeg, wat hebben
we daarvan genoten! De moelleux
is een grote aanrader, perfect voor
chocoladeliefhebbers. Het mag nog
net wat smeuïger binnenin, maar tegen
smeltende chocolade zeg ik geen neen.
De tiramisu was ook erg lekker en heel
anders dan ik hem zelf maak, maar wel
met die heerlijk sterke koffiesmaak.
Lento is een grote aanrader. Zowel voor
een romantisch diner, of om lekker te
eten met vrienden of familie, hier kun je
met iedereen terecht!

EVA
beveelt
aan!

FOURCHETTE À BICYCLETTE
Lang-Levenstraat 46
1050 Elsene
www.fourchetteabicyclette.com

Fourchette à bicyclette
Tekst Fien Louwagie

Zin in een gezonde, gezellige lunch? Of houd je ervan om uitgebreid te
brunchen in het weekend? Dan is Fourchette à bicyclette in Elsene the place to be.
Wij schoven er onze voeten onder tafel op een
zaterdagmiddag. Eigenlijk hadden we een lunchgerecht
in gedachten, maar er werd ons meteen aangeraden om
voor het brunchmenu te gaan. Daarvoor betaal je 25 euro,
inclusief dranken. En we kunnen je garanderen, je gaat er
niet met honger van tafel.
Aangezien we met 6 personen waren, hadden we vooraf
gereserveerd. Maar ook als je maar met 2 bent, is het
aangewezen om te reserveren, want het liep er goed vol.
We kregen een thermos thee en een kan met koffie op tafel
om zelf onze tasjes bij te vullen. Handig én extra gezellig.
Naast koffie of thee, is er ook een vers fruit- of groentesapje
inbegrepen, een ideale boost. Daarna verscheen er een
soepje op tafel, verrassend afgewerkt met tapioca. Dit
was slechts een opwarmertje voor het gevulde bordje
dat daarop volgde. Een hartig wafeltje, met hummus en
avocado, bananenbrood, warme groentjes, vers fruit, mooi
gepresenteerd met nog extra garnituur van met sla en
kleurrijke gepekelde groentjes. En alsof dat nog niet genoeg
was, kwam er nog chia pudding als dessert. Krijg je al een
indigestie bij het lezen van al dit lekkers? Geen nood, restjes
kun je meenemen om later nog na te genieten.
Alles is er sowieso glutenvrij, maar voor wie nog bepaalde
allergieën heeft, passen ze het menu zonder problemen
aan. Fourchette à Bicyclette is al lang een Donderdag
Veggiedag partner en in maart 2018 heeft het restaurant ook
2 koksmutsen voor het Good Food Resto-Label gekregen.
Dit is een label voor restaurants met een duurzame
aanpak, bijvoorbeeld door het gebruik van lokale en
seizoensproducten, geen dierlijke eiwitten, producten met
respect voor het milieu en minder voedselverspilling.
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LEKKER NIEUW!

Tofu Gember Knoflook
met marinade

Dat smaakt naar meer. Veel meer.

Bij ProLaTerre hebben we de smaak
te pakken. En wat voor smaak!
Het geheim: de tofu is niet in water
verpakt, maar in een gember- knoflook
marinade. De tofu is zowel koud als
warm echt héérlijk. En het wordt nog
lekkerder als je de marinade tijdens de
bereiding ook als saus gebruikt.
Ga voor volop inspiratie én de lekkerste
recepten naar prolaterre.com
ProLaTerre. Lekkerder voor vandaag, beter voor morgen.

t

eva CULINAIR

Vandaag
Vegan feesteditie
De Vegetarische Kookstudio doet het
weer! Na het succes van het Donderdag
Veggiedag Kookboek brengen Miki en
Kristin opnieuw een topper op de markt.
Met hun boek ‘Vandaag vegan’ gaan ze
speciaal voor de Try Vegan-campagne
van EVA en BE Vegan voor het eerst
100% de plantaardige toer op.

En

dat

betekent:

goed

uitgewerkte,

haal-

bare vegan gerechten boordevol smaak. Melk,
eieren en kaas krijgen waardige vervangers. En
naast doordeweekse gerechten vind je er ook
feestelijke specials, desserts en brunchtips.
Voor deze eindejaarsspecial selecteerden we
vijf feestelijke recepten (1 hapje, 1 voorgerecht,
2 hoofdgerechten en 1 dessert), maar voel je
vooral vrij om ze ook door de week op tafel te
toveren. Instant vrolijkheid op je bord!

VEGAN

# Prijs.
€ 22,50

Uitgever Manteau
Auteurs Miki Duerinck &
Kristin Leybaert
Foto’s Heikki Verdurme

Foto’s & styling: Titel
Eveline Boone
- French
Beans
Vandaag
Vegan!
100
%
smaak,
Recepten: Barbara Geeroms
100 % plantaardig

P.S. EVA-leden krijgen € 2,50 korting bij aankoop van
hun exemplaar. Kom er eentje halen in het Veggiehuis
of aan de EVA-stand op evenementen.

Mede mogelijk gemaakt door:

We zijn echt wel een beetje fier dat we erin geslaagd
zijn een vegan versie te maken van de spaghettikaaskroketjes die we al jarenlang maken. Ze zijn dé
topfavoriet bij kinderen. De hartige smaak van kaas
zit erin, dankzij de miso en de edelgistvlokken.

Hapje
Spaghettikaaskroketjes
ingrediënten

{
125 g

volkoren spaghetti

50 g

sojaboter

50 g

bloem

3 dl

havermelk

3 el

gistvlokken

1 el

bleke miso

2 el

citroensap

2 el

gehakte verse tuinkruiden
(peterselie, dille, dragon)
peper en zout
olie om te frituren

4 el

bloem

1 dl

water

100 g
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}

paneermeel

#PERSONEN

TYPE

BEREIDINGSTIJD

MOEILIJKHEID

8 kroketjes

hapje

40 min.

gemiddeld

1.

Breng gezouten water aan de
kook, voeg de spaghetti toe en
kook hem gaar.

2.

Giet de spaghetti af en zet
hem opzij.

3.

Smelt de boter, roer de bloem
erdoor en voeg beetje bij beetje
de havermelk toe. Blijf intussen
goed roeren zodat de bloem
niet klontert.

4.

Voeg ook de gistvlokken al
roerend toe aan de saus.

5.

Breng de saus op smaak met
miso, citroensap, gehakte
tuinkruiden, peper en zout.

6.

Meng de spaghetti met de saus
en verdeel het mengsel over een

rechthoekige, koele schaal.
Laat alles door en door afkoelen
en opstijven.
7.

Snijd het afgekoelde
spaghettimengsel in blokjes ter
grootte van kroketjes.

8.

Verwarm de frituurolie op 180 °C.

9.

Maak een papje van de bloem
door er het water aan toe
te voegen.

10. Haal de kroketjes één voor één
door het papje en vervolgens
door het paneermeel.
11. Frituur de kroketjes goudbruin.

CULINAIR - FEESTSPECIAL

Voorgerecht

Portobellopasteitjes
met tofupesto
Met tofu in de pesto krijg je een crème die je ook als
broodbeleg kunt gebruiken. Hier gebruiken we de tofupesto
om portobello’s te vullen. Die verpakken we in bladerdeeg.

pasteitjes

{
4
180 g

portobello’s

}

tofupesto

{
50 g
1

BEREIDINGSTIJD

MOEILIJKHEID

40 min.

gemakkelijk

2 courgettes
(1 groene en 1 gele)
1 1/2 tl tahin (of gebruik
pindakaas)
1 el granaatappelmelasse
1 tl ahornsiroop/agavestroop
1 granaatappel
100 g walnoten

}

teentje knoflook

50 g

pijnboompitten

olijfolie

20 g

basilicum

2 el

TYPE

voorgerecht

tofu

bladerdeeg
(ontdooid)

peper en zout

#PERSONEN

8 pasteitjes

zonnebloemolie
peper en zout

1.

Verwarm de oven voor op 200 °C.

2.

Verwijder de steeltjes van de portobello’s en bestrijk
de portobello’s aan alle kanten met olijfolie.

3.

Bak ze op een zacht vuurtje gaar met het deksel
op de pan. Kruid ze met peper en zout. Snijd ze in
tweeën zodat je twee halve cirkels hebt.

4.

Mix de tofu samen met de knoflook, de pijnboompitten, het basilicum, de zonnebloemolie,
peper en zout.

5.

Rol het bladerdeeg uit tot twee lappen van 24 x 24 cm.
Snijd elke lap in vieren.

6.

Bekleed een klein taartvormpje met wat deeg,
zodat het deeg over de randen heen hangt. Maak
de opstaande randen wat vochtig. Vul de helft van
het deeg met een halve portobello en smeer er
tofupesto op. Klap de andere helft erover. Duw
de deegranden goed tegen elkaar en snijd het
overhangende deeg eraf.

7.

Leg het pasteitje op een ingevette bakplaat. Ga zo
door met de andere pasteitjes. Bak de pasteitjes
15 minuten in de oven.
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Het is leuk om met de
eindejaarsfeesten een prachtig
hoofdgerecht te serveren, zo’n
pronkstuk waarbij iedereen in
de feeststemming komt en dat
je mooi kunt aansnijden. Voor
de vulling mixen we een deel
van de kastanjes met sojaroom,
dat houdt de verschillende
ingrediënten bij elkaar.

Hoofdgerecht
Gevulde
bladerdeegvlecht

met witloof, kastanje,

#PERSONEN

TYPE

BEREIDINGSTIJD

MOEILIJKHEID

4

hoofdgerecht

60 min.

gemiddeld

seitan en appeltjes
ingrediënten

{
1
1/2 kg

}

uitgerolde bladerdeeg
witloof, in grote stukken

125 g

appel, in blokjes

200 g

seitan, in dobbelstenen

100 g

gare kastanje (uit een
potje of vacuüm)

1/2 el

balsamicoazijn

1/2 el

suiker

1 el

sojasaus

1/2 dl

sojaroom
sojamelk
peper en zout
olijfolie

Vulling

Deeg

1.

Stoof het witloof gaar in
wat sojaboter.

1.

Verwarm de oven voor op 200 °C.

2.

2.

Voeg de balsamicoazijn toe aan
het witloof.

Strooi wat bloem over het deeg en
rol het uit tot een grote rechthoek
van ongeveer 28 x 40 cm.

3.

Stoof de appelstukjes gaar in wat
sojaboter. Strooi de suiker erover,
bak nog even door en neem
de pan van het vuur.

3.

Leg het deeg verticaal op een
ingevette ovenplaat.

4.

Leg de vulling in een lange strook
in het midden van het deeg,
van boven tot onder.

5.

Maak aan beide zijden van het
deeg 7 schuine inkepingen van
ongeveer 5 cm lang.

6.

Klap om beurten een links
flapje deeg en een rechts flapje
deeg over de vulling, zodat een
vlechtpatroon ontstaat.

7.

Strijk de vlecht in met wat sojamelk
en bak hem ongeveer 30 minuten.

4.

Besprenkel de seitan met
de sojasaus.

5.

Snijd 50 g kastanje in stukjes.
Vermeng de seitan met het witloof,
de kastanjestukjes en de appeltjes.

6.

Laat de vulling afkoelen.

7.

Mix de resterende 50 g kastanje
met de sojaroom. Breng de puree
op smaak met peper en zout. Roer
hem door de vulling.

sojaboter

Tip
20

Miki en Kristin serveren de bladerdeegvlecht met pastinaakpasteitjes en
rodewijnsaus. Benieuwd naar de recepten? Ze staan in het kookboek!

CULINAIR - FEESTSPECIAL

Hoofdgerecht
Pompoenpreiquiche
deeg

{
150 g

bloem

5 el

water

5 el

olijfolie

snuifje

}

300 g

zijden tofu

300 g

prei, in ringen

300 g

vruchtvlees van een stevig
pompoentje, in stukjes

3 el

edelgistvlokken

20 g

pompoenpitten

1 tl

TYPE

BEREIDINGSTIJD

4

hoofdgerecht

60 min.

MOEILIJKHEID

gemakkelijk

1.

Verwarm de oven voor op 180 °C.

2.

Stoof de pompoenstukjes op een zacht vuurtje halfgaar in olijfolie met
het deksel op de pan.

3.

Voeg de preiringen toe. Kruid de groenten met komijn of karwij, peper en zout.

4.

Kruid de zijden tofu met edelgistvlokken, peper en minstens een koffielepel
zout. Mix de zijden tofu tot een gladde puree.

5.

Roer de zijden tofu door de groenten.

6.

Maak het deeg. Meng het zout, het water en de olie met de bloem en kneed
even tot alles goed vermengd is.

7.

Bestuif zowel het werkblad als de deegrol met bloem. Rol het deeg uit en
bekleed er een ingevette taartvorm mee.

8.

Verdeel de vulling over de taart, strooi er de pompoenpitten over en bak
de taart 30 tot 35 minuten in de oven.

zout

vulling

{

}

#PERSONEN

komijn- of karwijzaad
peper en zout
olijfolie

Van sommige ontdekkingen word
je gewoon blij. Dat over-kwam ons
toen we ontdekten dat zijden tofu ook
bindkracht heeft. Niet zo sterk als
een ei, maar toch voldoende om er
een flan mee te maken. De zijden tofu
in dit recept vervangt zowel de room
als het ei. We brengen hem op smaak
met edelgistvlokken, komijnzaad
en de pure smaak van groenten.
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Dessert
Kerstbuche

Eerst bakken we een
gewone cake. Die snijden
we horizontaal doormidden
zodat we chocoladeroom
tussen de twee helften kunnen
smeren. Rondom de cake komt
een wit roomlaagje, versierd
met chocoladeschilfers en
gedroogde veenbessen.

Licht en feestelijk.

#PERSONEN

TYPE

BEREIDINGSTIJD

MOEILIJKHEID

8

dessert

60 min.

gemiddeld

cake

{
150 g
40 g
1 tl
1/2 tl
1 el

}

{

af werking

bloem

2 dl

sojaslagroom

cacaopoeder
(ongezoet)

1 el

bloemsuiker

natriumbicarbonaat
bakpoeder
maizena

1/2 tl

zout

2,5 dl

sojamelk

100 g

suiker, bijv.
kokosbloesemsuiker

1 tl

appelazijn
(of citroensap)

3 el

zonnebloemolie

40 g

pure chocolade

3 el

gedroogde
veenbessen

9 el

zwarte chocoladeschilfers

1.

Verwarm de oven voor op 180 °C.

2.

Vermeng de bloem met het cacaopoeder, het natriumbicarbonaat,
het bakpoeder, de maizena en het zout. Zeef dit mengsel.

3.

Vermeng de sojamelk met de suiker, de appelazijn en de olie.
Roer het melkmengsel door het bloemmengsel en meng goed.

4.

Bekleed een cakevorm met bakpapier en giet het deeg erin.
Bak de cake ongeveer 35 minuten in de oven. Laat hem afkoelen.

5.

Klop de room goed op en smelt de chocolade au bain-marie.

6.

Vermeng 1/3 van de opgeklopte room met de chocolade.

7.

Vermeng de rest van de room met de bloemsuiker.

8.

Snijd de cake horizontaal doormidden.

9.

Bestrijk de onderste helft met de chocoladeroom. Strooi er
3 eetlepels chocoladeschilfers over. Leg de bovenste helft erop
en bestrijk de bovenkant en de zijkanten met de witte room.

10. Strooi de rest van de chocoladeschilfers en gedroogde
veenbessen op de bovenkant van de buche.
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feestspecial

RENDEZ VOUS

BO TANIQUE

Nicolas Decloedt ontwikkelde de laatste jaren een
unieke kookstijl geleid door hoogwaardige producten
met liefde voor de natuur. Hij put inspiratie uit
de rijke Belgische traditie in het kweken van groenten
en plantenrassen. Zijn restaurant in Brussel combineert
passie voor plantaardige producten met vakmanschap en
oog voor styling. Het eclectische Art Nouveau interieur
en de bijpassende cocktails maken van een bezoek aan
Humus x Hortense een bijzondere ervaring.
Nicolas Decloedt werd verkozen tot Beste Groentechef
2019 door de culinaire gids Gault & Millau (14,5/20).
Een absolute primeur voor een volledig veggie restaurant.
Humus x Hortense staat op de 29ste plaats op de lijst van
de 100 beste groenterestaurants wereldwijd.
In samenwerking met EVA ontwikkelde Nicolas
Decloedt vijf recepten waarmee ook jij pure en verfijnde
plantaardige gerechten op tafel kan zetten. Kies voor
kwaliteitsvolle, lokale producten om de smaken volledig
tot hun recht te laten komen.

Recepten & styling : Nicolas Decloedt - Humus x Hortense
Fotografie: Eveline Boone - French Beans
Tekst: Maureen Vande Cappelle & Ulrike Verdonck

TRY VEGAN : HUMUS X HORTENSE

Rolletjes van spitskool,
daikon, shiitake en citroengras
4 personen

INGREDIËNTEN
4 grote bladeren van een spitskool
1/2 spitskool, in heel fijne
reepjes gesneden
1 teentje look, geraspt
20 g citroengras
100 g suiker
100 g water
60 g witte wijnazijn
1/2 sjalot, fijn gesnipperd
2 pepertjes, fijn gesnipperd
1 pepertje in ringen gesneden (optioneel,
voor de afwerking)
thaise basilicum, versnipperd
korianderblaadjes
1 wortel, julienne gesneden
1 komkommer, julienne gesneden
1 daikon, julienne gesneden
shiitake champignons opgelegd in azijn
vegan mayonnaise
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1.

Haal de buitenste bladeren van de spitskool en blancheer die in kokend water gedurende 3 minuten.

2.

Neem de fijngesneden spitskool en laat ze zacht sudderen, tot ze helemaal gaar is, met de geraspte look en
breng op smaak met wat zout. Laat afkoelen.

3.

Maak een siroop met het citroengras, de suiker en het water. Laat afkoelen. Meng 50 gram van de siroop met
de witte wijnazijn, de fijngesnipperde sjalot en de twee pepertjes. Zet opzij en gebruik dit bij de afwerking.

4.

Snijd de dikke nerf uit het spitskoolblad en leg mooi open op je werktafel. Leg er wat van de wortel,
komkommer, daikon en gesmoorde spitskool in. Verdeel er de shiitake en wat basilicum en koriander over.

5.

Rol mooi dicht en snijd in stukken.

6.

Serveer met de vegan mayonnaise, de op smaak gebrachte fijngesnipperde sjalot en pepertjes, nog wat van
de kruiden en eventueel enkele fijngesneden ringen van het laatste rode pepertje.

TRY VEGAN : HUMUS X HORTENSE

INGREDIËNTEN
2 kleine knolselders
100 g witte wijnazijn
150 g wilde tuinkers of waterkers
150 g (olijf)olie
5 g zout
120 g hazelnoot
100 g water
50 g suiker
3 g zout
200 g witte wijnazijn
4 sneden roggebrood van 1cm dik
4 el zachte olijfolie
2 el azijn
tuinkers of waterkersblaadjes

1.

Was de knolselders en bak ze in de oven op
200 °C. Haal er één uit na ongeveer 50 min.
(de knolselder moet binnenin nog vast zijn,
gebruik een breinaald om dit te testen).

2.

Laat de andere knolselder verder garen tot
hij binnenin zacht is (ongeveer een 75 min.,
afhankelijk van de grootte en de structuur van
de knolselder). Laat ze afkoelen en schil ze
voorzichtig met de punt van een groot mes.

3.

Snijd de langst gegaarde knolselder in stukken.
De andere snijd je in twee om vervolgens kort te
grillen of op de BBQ te leggen. Snijd er daarna
heel dunne plakken van met een mandoline.

4.

Maak ondertussen een pesto van de tuinkers of
waterkers met de olie, het zout en de hazelnoten.

5.

Breng het water, de suiker, het zout en
de witte wijnazijn aan de kook en laat afkoelen.
Marineer de stukken knolselder er enkele
uren in. Laat ze daarna goed uitlekken.

6.

Steek rondjes uit het roggebrood en rooster
die kort op 180 °C in de oven.

7.

Meng de olijfolie en azijn tot een vinaigrette.

8.

Verdeel eerst wat pesto op een bord, leg daar
de gemarineerde knolselder op en dan de gegrilde
plakjes. Breng op smaak met wat zout en werk af
met de vinaigrette en nog wat blaadjes kers.

Knolselder, wilde tuinkers,
hazelnoot, roggebrood
4 personen
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TRY VEGAN : HUMUS X HORTENSE

Aardappel,
ajo blanco
en augurk
4 personen

INGREDIËNTEN
200 g amandelen, geroosterd
200 g amandelmelk
800 g water
10 g zout
10 g look
60 g witte wijnazijn
24 krielaardappelen (Cornes de Gâtes)
3 takken tijm
2 takken rozemarijn
4 laurierbladeren
3 tenen look, geplet
120 g olijfolie
4 boerenkoolbladeren
4 à 8 augurken, in reepjes gesneden

AFWERKING
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•

zelfgemaatke aardappelchips

•

mosterdblad

1.

Mix voor de ajo blanco de amandelen met de melk, het water, zout, look, witte wijnazijn en
olie helemaal glad. Passeer het door een fijne zeef. Bewaar koud.

2.

Maak de aardappelen schoon en snijd de boven- en onderkanten vlak. Kleur de beide
kanten mooi goudbruin in een pan of op een bakplaat; kruid met zout.

3.

Schik de aardappelen netjes in een ovenschaal die je kan afdekken, verdeel er de kruiden
en look over en nog wat zout. Giet er vervolgens een klein laagje water in. Bak ze dan goed
afgedekt, op 180 °C in de oven, tot ze net gaar zijn.

4.

Snijd de dikke nerf uit de boerenkoolbladeren en blancheer ze in kokend water gedurende
3,5 minuten. Koel ze onmiddellijk af in ijswater. Snijd ze daarna in fijne reepjes.

5.

Voor de afwerking, bak de kool even op in wat olie. Leg de kool op het bord, verdeel
er de aardappelen en de augurk over en werk af met de ajo blanco saus rondom.
Voeg eventueel zelfgemaakte aardappelchips toe als krokante toets en werk af met
mosterdblad-blaadjes of andere verse kruiden.

TRY VEGAN : HUMUS X HORTENSE

INGREDIËNTEN
1 kg uien
20 g tijm
2 blaadjes tijm
1 tak rozemarijn
70 g verjus
1 butternut pompoen
400 g wilde paddenstoelen
1 sjalotje, gesnipperd
zonnebloemolie
witte balsamico
zout

AFWERKING
•

gedroogde champignons

•

klaverzuring

•

crackers (Nicolas maakt ze
zelf, maar je kan ook spelt- of
boekweitcrackers kopen)

1.

Maak de uien schoon en snijd ze in
grote stukken. Zet ze onder in water en
voeg ook de kruiden toe. Breng aan
de kook en laat dit één tot anderhalf uur
zachtjes trekken. Passeer door een zeef
en houd het vocht (de uienjus) bij.

2.

Neem 500 g van de uienjus en voeg
de verjus toe. Breng op smaak met zout.

3.

Gaar de butternut op zijn geheel in de
oven op 200 °C. Draai die regelmatig
om en bak die tot die helemaal zacht
is. Laat wat afkoelen en schraap er het
vruchtvlees uit. Breng op smaak met
de olie, balsamico en het zout.

4.

Maak de paddenstoelen schoon,
versnijd in repen en bak in olie op hoog
vuur aan. Voeg wat zout en de sjalot toe.

5.

Mix de gedroogde champignons
(met bijvoorbeeld een elektrisch
koffiemolentje) fijn tot poeder.

6.

Schep wat van de puree op een bord,
dan de champignons erbovenop, serveer
de uienjus ernaast. Werk af met wat
crackers, klaverzuring (of andere fijne
kruiden) en het champignonpoeder.

Paddenstoelen,
butternutpompoen
en ui
4 personen
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TRY VEGAN : HUMUS X HORTENSE

Peer, amandel, miso
en boekweit
4 PERSONEN

INGREDIËNTEN
1 l water
200 g boekweitgranen, geroosterd
150 g suiker
2 grote peren
500 g perensap
80 g suiker
60 g biologische perenstroop
125 g tofu
40 g amandelpasta

1.

Los de suiker op in het water en voeg de boekweitgranen
toe. Laat 24 uur weken. Mix het geheel en passeer dan
door een zeef. Zet het in een diepvries en roer af en toe
door met een vork tot je een granité krijgt.

2.

Schil de peren en maak ze schoon. Mix het sap met
de suiker en de stroop. Houd dit warm en gaar daar
zachtjes de peren in.

3.

Mix ondertussen de tofu, amandelpasta, amandelmelk,
suiker, witte miso samen tot een gladde crème.

4.

Haal de peren uit hun vocht en snijd ze in reepjes.

5.

Schep eerst de crème op een bord, decoreer dan de reepjes
erop. Voeg eventueel nog wat stukjes krokante koekjes toe
en werk af met de geschraapte boekweitgranité.

35 g amandelmelk
20 g suiker
18 g witte miso

AFWERKING
•
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zoete krokante koekjes
(bijvoorbeeld kletskoppen)

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

Enkele producten met het V-label:

ALPRO
Haverdrink
Ongezoet

NIKITA /
MAÎTRE OLIVIER
Salades en
spreads

BAST SIA
BUONO
koekjes

Alpro gelooft in keuze. Kies
voor ingrediënten die geen
suikers nodig hebben. Deze
drink bevat dankzij een nieuwe
productiemethode ook geen
suikers afkomstig van de haver
en is de énige haverdrink op de
Belgische markt zonder suikers.
Kies een drink die rijk is aan
vezels en heerlijk zacht van
smaak. En omdat de haver uit
Europa komt, is de wereld ook
een klein beetje beter af!

Nikita is al 50 jaar een trendsetter
in de productie van salades. In hun
assortiment groente- en pastasalades
hebben ze een groot veggie en vegan
aanbod waaronder verschillende
taboulés, pasta pommodorini en
quinoa salade. Ontdek ook hun
uitgebreide aanbod veggiespreads.
Rijk aan vezels en vitamines, laag in
cholesterol en zo klaar voor gebruik.

De lekkerste koekjes van de
Italiaanse regionale tradities,
artisanaal gebakken in Antwerpen.
Het Belgische duo achter Basta Sia
Buono is meer dan geslaagd in hun
opzet om Italiaanse zoetigheden
te verplantaardigen mét behoud
van de smaak en structuur! Kies
onder andere uit citroenkoekjes,
zandkoekjes met abrikozenvulling
of deze schattige hartjes.

Te koop bij Delhaize (vanaf januari
ook bij andere retailers).

Te koop bij o.a. Carrefour en
Delhaize.

Verkooppunten op
www.bastasiabuono.be
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Japan,

onze bron
van culinaire
inspiratie

Jouw culinaire inspiratie
Verruim je smakenpallet met onze nieuwe Japanse producten.
Ontdek tal van inspirerende recepten op:

www.limafood.com

lima.bio.food

VOLUIT LEVEN

VOLUIT
LEVEN

Veelzijdige
Japanse
sausjes
Tover op een snelle en makkelijke manier
lekkere gerechten op tafel.
Geef een Japanse toets aan je gerecht met
één van onze sausjes!

Sausje met Yuzu
Pepper paste & Tamari
50%Less Salt
TE GEBRUIKEN ALS

dipsausje, saladedressing (voeg wat extra
olijfolie toe), marinade voor bv. tofu …

INGREDIËNTEN
+ 2 el Tamari Less Salt

+ 2 el mirin (alternatief voeg
+
+
+
+

1 el Genmaï-Su en rijststroop toe)
2 el Genmai-Su
1 el rijststroop
1 kl Yuzu pepper paste
Heel kleine stukjes paprika (optioneel)

BEREIDING
Doe alle ingrediënten in een kom, meng
goed en klaar!

sausje met
Smoked shoyu

dessert sausje
met rice miso 25%less salt

TE GEBRUIKEN ALS

HEERLIJK BIJ

dipsausje, saladedressing (voeg wat extra
olijfolie toe), marinade voor bv. tofu …

fruittaart, fruitsalade, vegan ijs,
koekjes …

INGREDIËNTEN

INGREDIËNTEN

+ 2 el Tahin

+ 400 ml Soja Cuisine

+ 2 el Smoked Shoyu

+ 40g rijststroop

+ Sap van 1 citroen

+ Vanillepoeder

+ 2 el Soja Cuisine of ongesuikerde

+ 2 kl Rice Miso 25% Less salt

BEREIDING
Doe alle ingrediënten in een kom, meng goed
en klaar!

BEREIDING
• Doe alle ingrediënten in een
kom, meng goed en klaar!
• Maak een dikkere saus door
het even in te laten koken met
wat Lima bindmiddel (Kuzu of
Agar agar).

kokosyoghurt
+ Snuifje peper

VARIANT
Voeg wat auberginekaviaar toe en gebruik
als dipsausje.

ACTUEEL - DIT WAS EVA 2018
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ACTUEEL - DIT WAS EVA 2018

EVA’S HOOGTEPUNTEN
VAN 2018
Tekst: Fien Louwagie
Illustratie: Katrien Van Breedam

2018 loopt op zijn laatste pootjes. Voor we 2019 in vliegen, zetten we even de belangrijkste verwezenlijkingen van
het voorbije jaar op een rij. Als we alles bij elkaar zien staan, realiseren we ons dat er weer heel wat is gebeurd!
Tijdens de vastenperiode was er in Vlaanderen al een paar jaar ‘Dagen zonder Vlees’, ooit begonnen als een persoonlijk initiatief van Alexia Leysen.
In 2018 was er geen Dagen zonder Vlees, maar omdat heel wat mensen tijdens die periode zin hebben in een extra uitdaging, lanceerden we Try
Vegan. In 2017 heette dit nog ‘Easy Vegan’. Door onze krachten te bundelden met BE Vegan herdoopten we de campagne in 2018 tot Try Vegan.

MET TRY VEGAN WILLEN WE ZOVEEL
MOGELIJK MENSEN INSPIREREN OM
MEER PLANTAARDIG TE ETEN VIA
MAILS MET WEEKMENU’S, TIPS EN
TRICKS EN RECEPTEN.

Ook de 15 lokale EVA-groepen organiseerden heel wat activiteiten.
Van kookworkshops tot barbecues, potlucks, vegan kerstmarkten
en maar liefst 7 Langste Veggietafels. Met zo’n 160 activiteiten,
dat zijn er meer dan 3 per week, bereikten we ongeveer 8 500
mensen. 3 000 mensen daarvan, kwamen langs op een van
de Langste Veggietafels.

Wannes Cappelle en Ella-June Henrard steunden deze editie.
Op de perslancering maakten we meteen ook de cijfers van een nieuw
iVOX-onderzoek bekend. Daaruit bleek onder andere dat bijna de helft
van de Belgen momenteel minder vlees eet dan een jaar geleden.

En op 17 en 18 november was er natuurlijk VeggieWorld in Tour
& Taxis in Brussel, deze internationale vegan beurs organiseren
we voor de tweede keer in samenwerking met Wellfairs. Voor deze
editie konden we zelfs de vegan koks van ‘Bosh!’ strikken.

Try Vegan heeft een blijvende impact op de eetgewoontes van
de deelnemers. 70 % van de deelnemers aan de editie in februari
die na 6 maanden onze bevraging invulde, gaf aan dat ze momenteel
bijna altijd of regelmatig plantaardig eten. Voor hun deelname aan
de campagne was dat 32 %.

Dit zijn enkel de hoogtepunten van het voorbije jaar.
Dat we zoveel kunnen bereiken met een kantoorteam
van 13 medewerkers is ongelooflijk. Dit is de verdienste
van een grote groep van 460 super vrijwilligers en van
jou. Door lid te zijn van EVA en ons financieel te steunen,
kunnen wij die plantaardige evolutie versnellen.
Bedankt daarvoor!

In oktober volgde een tweede editie van Try Vegan, met naast
Wannes Cappelle ook Sam De Bruyn en Serge Buyse als
ambassadeurs. Voor het eerst deden ook 3 grootkeukens mee.
Het beperkte aanbod buitenshuis is voor velen de grootste drempel
om plantaardig te eten en daar wilden we hiermee verandering
in brengen. De deelnemende grootkeukens waren komida,
dat zijn de studentenrestaurants van Universiteit Antwerpen,
Erasmushogeschool Brussel (cateraar ISS) en BNP Paribas Fortis
(cateraars Sodexo en Aramark). Samen zorgden zij er voor dat tot
1000 mensen per dag een vegan maaltijd aten.
Tijdens Try Vegan organiseerden we overal in Vlaanderen extra
kookworkshops. Vegan kookworkshops blijven een van de
belangrijkste manieren om mensen op een actieve manier zelf
te laten ervaren hoe makkelijk en lekker het is om plantaardig te
eten. 96 % van de deelnemers die feedback gaf, zegt dat ze een
of meerdere gerechten thuis zullen klaarmaken.

BLIJF ONS VERDER HELPEN EN DOE EEN GIFT.
Want alleen dankzij jouw steun kunnen wij ervoor gaan om
van 2019 een nog beter jaar te maken. Je kunt doneren
via www.evavzw.be/doe-een-gift of overschrijven op:
IBAN: BE 53 5230 8011 0153
BIC: TRIOBEBB
Vermeld ‘gift’ als mededeling.
Giften aan EVA zijn fiscaal aftrekbaar vanaf € 40. Via
de belastingen recupereer je 45 procent van jouw gift
(exclusief het bedrag voor lidmaatschap).
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U G
B D ET

Nooit
meer
koken*
* BEHALVE IN HET WEEKEND

Het blijft voor veel mensen een uitdaging: gezond en betaalbaar eten. In de toekomst kunnen we
daar misschien gewoon een pilletje voor slikken, voorlopig is dat (nog) niet het geval. Helaas of
gelukkig, dat laat ik aan jou over. Vandaag voeden we ons met wat supermarkten, moestuinen en
lokale handelaars te bieden hebben. Uiteraard zijn ook restaurants en take-aways geen uitzondering
meer in ons drukke leven. Die laatste mogen dan wel een handige oplossing zijn na een drukke
werkdag, ze nemen een serieuze hap uit het maandelijkse boodschappenbudget.
Tekst Anna Bernburg

Zo doe je het

Food wat?
Wat als ik je vertel dat je elke dag

Goed nieuws: food prepping het werkt!

Op zaterdag doe ik boodschappen

kant-en-klaar kan eten zonder dat het

Eerder dit jaar verhuisden mijn vriend

voor de hele week. Zondagvoormiddag

je een arm en een been kost? Wel-

en ik naar Lokeren. Elke dag fietsen

houd ik vrij om te koken. Ik maak

kom in de wereld van de food prep!

we in totaal twee uur naar ons werk

twee soorten ontbijt en/of snacks,

Op YouTube barst het van de filmpjes

in Gent. En drie keer per week gaan

over food prepping, maar hier krijg

we intensief sporten, waarna we pas

je alvast een snelle inleiding. Food

tegen negen uur ‘s avonds thuis zijn.

prep, de naam zegt het zelf: in het

Daarna hebben we geen zin meer om

weekend bereid je je eten voor de

nog uitgebreid te koken, maar hebben

daaropvolgende week voor. Je spaart

we wel zin in een voedzame, vullende

tijd door gerichter boodschappen

maaltijd. En die hoeven we maar uit

te doen en vermijdt dat je drie keer

de koelkast of vriezer te halen.

per week met grote honger (en een
te volle boodschappenkar) aan de
kassa van de supermarkt verschijnt.
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“Op zaterdag doe ik
boodschappen voor de hele
week. Zondagvoormiddag
houd ik vrij om te koken”
twee warme gerechten en een aantal
losse bijgerechten om tijdens de week
samen te stellen en te variëren.

BUDGETVRIENDELIJK VEGGIE

01

03
SALADE BOWL

SOUP IN A JAR

Avondmaal
Tegenwoordig bestaat mijn avondmaal
uit een over the top gepimpte salade.

Lunch
BANANA BREAD

Ook deze kan je in het weekend

Ik eet ‘s middags het liefst een warme
maaltijd, maar afhankelijk van je voorkeur kun je de lunch en avondmaalge-

Ontbijt / snack
Eén of twee bananenbroden (als je
er twee maakt, bewaar je er het best
eentje in de diepvries) en een grote
portie granola helpen je moeiteloos
de week door. Hierdoor kan je afwisselend ontbijten met plantaardige
yoghurt met fruit en granola, bana-

voorbereiden. De basis is simpel:
kies een graan, peulvrucht of vleesvervanger, rauwe groenten, bereide

rechten natuurlijk omwisselen.

groenten en condimenten. Hiermee

Bij het foodpreppen kies ik twee

experimenteren:

gerechten zoals een curry met rijst
en een lasagne of chili sin carne.

kan je naar hartelust variëren en

Granen: maak enkele porties rijst,

Die maak ik dan in extra grote porties

quinoa, bulgur of tarwe naar keuze.

om tijdens de week als lunch mee te

Zorg voor twee of drie peulvruchten

nemen. De lunch voor de eerste drie

of vleesvervangers in de vorm van

dagen blijft in de koelkast, de rest

kikkererwten, rode bonen, falafel of

gaat in de diepvries.

gemarineerde tofu.
Ideale rauwe groenten zijn twee soor-

nenbrood met pindakaas, of havermout met fruit. Het bananenbrood is

CHILI SIN CARNE

tegelijk een gezonde snack.

ten salades, rode kool, tomaatjes, rode
ui of iets anders dat in seizoen is.
Met de bereide groenten kan je ook
alle kanten uit: stoom broccoli, grill
paprika en raapjes in de oven of kook
een bloemkool gaar.
Tijdens de week gooi je dan minstens
één ingrediënt uit elke categorie
samen. Zo heb je toch iedere dag een
ander gerecht op je bord. Vergeet ook
niet nog wat extra smaakmakers toe te
voegen. Denk bijvoorbeeld aan groene
tabasco, gistvlokken, olijven en zongedroogde tomaten. Of maak een sausje

GRANOLA & YOGHURT

02

op basis van pindakaas of cashewpasta met look, verse geraspte gember,
sap van een sinaasappel en sojasaus.
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HET DIER ACHTER HET VLEES

Een gans
ander verhaal
Tekst: Eline Bouckaert

Heb je ooit de Disneyfilm De Aristokatten gezien? Dan herinner je je zonder
twijfel de twee Britse ganzen. Twee witte, waggelende en giechelende ‘dames’
met een hoedje die de katten helpen. Het karakter van de gans wordt in de film
alvast mooi uitgespeeld. Want ganzen zijn sociale, trouwe en zorgzame dieren
die voor geen enkel avontuur terugschrikken.

36

HET DIER ACHTER HET VLEES

Enkele ganzenfeiten

Sociale beestjes

De gans is een watervogel die vooral graag op land
vertoeft. Zorg voor een combinatie van water en groen
gras en de gans is in z’n nopjes. Het dier behoort tot
dezelfde familie als de zwaan en de eend. De gans is
het middelste kindje, niet zo groot en elegant als de
zwaan en ook niet zo klein en compact als de eend.
Ze hebben een vrij zware bouw met sterke, platte
poten. Perfect om te zwemmen maar ook om op het
land te stappen.

Het mooie aan ganzen is dat het ongelofelijk sociale
dieren zijn. Ze zijn vriendelijk, loyaal en zorgzaam. Elke
gans heeft een eigen persoonlijkheid, en ze beseffen
zeer goed dat ze in groep veel meer kunnen dan alleen.
Ganzen trekken steeds op in familie- of groepsverband
en zie je dus zelden alleen lopen of vliegen.

De officiële benaming voor een mannetje is een ganzerik,
gent of gander. En voor je je het afvraagt, nee, de stad
Gent is niet vernoemd naar een mannelijke watervogel.
Een vrouwtje is gewoon een gans. Om het voor iedereen
gemakkelijk te maken, gebruiken we in dit artikel het
woord gans, ongeacht het geslacht.
Er bestaan tot wel dertig verschillende soorten ganzen,
zowel tam als wild. Wilde ganzen hebben een kleur die
varieert van grijs tot bruin of zwart. Tamme ganzen zijn
gemakkelijker te herkennen dankzij hun witte dons en
kenmerkende oranje bek.

In het voorjaar broeden de groepen in onze streken
en in het najaar trekken ze richting het zuiden om te
overwinteren. Die bekende V-formatie die je tijdens
het trekseizoen voorbij ziet vliegen, zijn ganzen. Het
vliegen in die formatie is een ingenieus systeem
waarbij de ganzen meeliften op de vleugelslag van hun
voorganger. Op die manier kunnen ze een veel grotere
afstand afleggen in groep dan wanneer ze de vlucht
alleen zouden ondernemen. Samen kunnen ze tot wel
5 000 kilometer vliegen. Wanneer de voorste gans
moe wordt, roteren de andere ganzen en wisselen ze
van positie. Dit getuigt van een enorme samenwerking.
Ook moedigen de achterste ganzen de voorste steeds
aan om snelheid te blijven maken.

Gans op wacht

Een echt familiebeest

Al sinds mensenheugenis worden ganzen gedomesticeerd. De eerste tekenen hiervoor vind je terug in het
oude Egypte, zo’n 3 000 jaar geleden. Bij de Romeinen
was de gans dan weer een heilig dier. Zij geloofden
in een mythe waarbij de ganzen de Romeinen hadden
gewaarschuwd voor een loerende aanval van de Galliërs.
Dat ganzen gevaar aankondigen, is dan weer geen
mythe. Het zijn echte waakvogels en daardoor vroeger
zeer geliefd als erfdier. Een gans slaat zijn vleugels uit
en begint luid te gakken om gevaar aan te kondigen.

De loyaliteit van een gans blijkt ook uit de keuze voor
een partner. Ganzen zijn monogaam en kiezen dus één
partner uit voor de rest van hun leven. Wanneer een van
de twee sterft, blijft de andere trouw en brengt de rest
van zijn leven alleen door.

Hoewel ganzen vroeger geliefde huisdieren waren,
moeten ze recent ook veel verdragen van de mens.
Er wordt op de dieren gejaagd voor het vlees en de
veren. In tegenstelling tot hun tamme soortgenoten zijn
wilde ganzen daarom veelal schuw en oplettend. Tamme
ganzen worden dan weer gekweekt en vetgemest voor
het verkrijgen van ganzenlever of foie-gras. Ook het
vlees en de eieren worden voor consumptie verkocht.
Hun dons wordt gebruikt als vulling voor dekbedden en
vroeger werden de slagpennen gebruikt als, je raadt het
al, pennen om te schrijven.

Het is dus duidelijk dat ganzen een uniek karakter
hebben dat hen onderscheidt van andere vogels. Een
sociaal en hulpvaardig dier met veel affectie voor zijn
familie en groepsgenoten. Het verhaal van ganzen in
de bio-industrie loopt dan ook het best op z’n einde.
Wij gunnen deze intelligente dieren alvast een vrij en
gelukkig bestaan op een van hun favoriete golfterreinen.

"Een sociaal en hulpvaardig
dier met veel affectie voor zijn
familie en groepsgenoten"
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IJsland
Het land van ijs, vuur en vegan food
Tekst & foto’s: Anna Bernburg

IJsland. Ongelooflijk hoeveel herinneringen, gedachten en emoties één woordje
kan oproepen. Deze steeds populairdere
reisbestemming heeft een speciaal plekje
in mijn hart. Van kleins af ga ik regelmatig
naar IJsland, om de familie aan mijn papa’s
kant te bezoeken en het land te ontdekken.
Meer dan 30 jaar geleden kwam mijn vader naar België en is hier blijven plakken.
Vandaag neem ik jullie graag mee op
een culinaire reis door de hoofdstad van
IJsland: Reykjavík.
Meestal reis ik met mijn vriend en de tent
in een huurauto. Deze keer reisde ik twee
weken met mijn vriend in een huurauto en
drie weken alleen met de bus.
IJsland heeft de voorbije tien jaar enorme
stappen gezet op het vlak van het toegankelijk maken van vegan voeding. Je
kunt bij wijze van spreken eender welk
restaurant binnenstappen en er staat een
vegan gerecht op de kaart, of ze maken er
met plezier eentje op aanvraag. Houd er
wel rekening mee dat in heel IJsland het
aanbod aan restaurants sowieso beperkt is.
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Daarom bespreek ik hier enkel de
hoofdstad. In dit artikel licht ik de meest
vegan vriendelijke restaurants toe, maar
er zijn er ongetwijfeld nog veel meer.
Ook erg leuk om te weten als je door het
land reist: elke supermarkt en dan vooral
Krónan en Hagkaup hebben een groot
vegan aanbod. Denk aan plantaardige
melken, kazen, vleesvervangers, diepvriespizza, ijsjes, snacks, koeken, etc. Bónus is
het goedkoopst, maar heeft het kleinste
vegan aanbod.

“Elk restaurant
heeft wel een
vegan gerecht
op de kaart, of
ze maken er met
plezier eentje
op aanvraag”

CITYTRIP - IJSL AND REYKJAVÍK

food & drinks

GLÓ
Een van de meest populaire restaurants
in IJsland is Gló. Er zijn verschillende
vestigingen en bijna iedereen kent de
keten. Ze serveren gezonde, meestal
vegan, gerechten. Erg handig als je zin
hebt in een gezonde take-away. Toen
ik er deze zomer was, ben ik regelmatig
binnengesprongen. Ik heb er een burger
gegeten die een beetje tegenviel, ze
zijn vooral gespecialiseerd in gezonde
“bowls”. Zo nam ik de bus naar
Landmannalaugar, maar stopte ik eerst
bij Gló voor een gezonde take-away lunch.
Als vleesvervanger gebruiken ze Oumph,
het lijkt op de plantaardige kipstukjes
die wij hier in de winkel hebben liggen.
Oumph is bijna overal te verkrijgen in
IJsland en lijkt ontzettend goed op echt
vlees.
Fákafen 11, 108 Reykjavík
Laugavegur 20b, 101 Reykjavík
Engjateigur 19, 105 Reykjavík
Hæðasmári 6, 200 Kópavogur

KAFFI VINYL
Dit restaurant/café is een populaire
eetgelegenheid voor de vegan community
en de hippe, jonge IJslanders. Als je
binnenkomt, stap je net een platenwinkel
binnen. Er worden hier regelmatig leuke
gigs georganiseerd en het restaurant is
vaak nog laat open (23u). Extra leuk? Het
volledige menu is vegan. Keuzestress
verzekerd want het klinkt om ter lekkerst

(zeker in het IJslands). Hier lieten we ons
volledig gaan, voorgerecht, hoofdgerecht
én dessert. Enkele dagen later zaten we
er weer, te genieten van een gratis concert
van een lokale band.
Hverfisgata 76, 101 Reykjavík

NINGS
Voluit Nings veitingahús (wat zoveel betekent
als Nings restaurant). Hier ben ik jammer
genoeg niet geraakt. Op het menu staan
verschillende vegan gerechten, die zijn
aangeduid met een speciaal icoontje. In dit
Aziatische restaurant vind je vooral noodle- en
rijstgerechten, denk bijvoorbeeld aan gewokte
groentjes met tofu, noedels en een pindasausje.
Klinkt niet slecht, hè?

GLÓ

Hlíðarsmára 12 201 Kópavogi
Suðurlandsbraut 6 108 Reykjavík
Stórhöfða 17 110 Reykjavík

LEMON
Deze juice- en snackbar heeft verschillende vegan opties op de kaart. Een hongertje?
Dan kan je hier terecht voor een broodje,
smoothie of gezonde juice. Deze kleine keten heeft ook verschillende vestigingen.
Suðurlandsbraut 4 108 Reykjavík
Hjallahrauni 13 220 Hafnarfirði
Laugavegur 56 101 Reykjavík
Glerárgata 32 600 Akureyri

KAFFI VINYL
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VEGANÆS

ÍSLENSKA FLATBAKAN

In dit restaurant ben ik jammer genoeg niet
geraakt. Dit is een nieuw geopende, volledig
vegan zaak waar je terecht kan voor vegan
fastfood. Denk aan burgers, frietjes, panini’s met kaas en andere snacks. Ze organiseren ook regelmatig benefieten en drag shows
ten voordele van goede doelen die opkomen
voor dierenrechten.

Dit is by far mijn favoriet. Hoe kan het ook
anders,:een pizzeria met 6 vegan pizza’s op de
kaart. Geen saaie margherita’s maar pikante
pizza met vegan chorizo en banaan. Of een
barbecue pizza met Oumph, barbecuesaus
en groentjes. Na lang twijfelen koos ik
uiteindelijk voor de pizza met witte saus, look,
dadels, frisse salade en pikante saus. Een
geweldige keuze want het smaakte enorm.
De volgende dag zou ik op het vliegtuig
naar België stappen, dus het was een soort
afscheidsdinner met de familie.

Tryggvagata 22, Reykjavik

JOYLATO
IJsland staat onder andere bekend voor
pannenkoeken. Te pas en te onpas
(nu ja, kan dat?) bakken de IJslanders
pannenkoeken. Standaard opgerold in
kristalsuiker of netjes gevouwen met
aardbeienconfituur en slagroom. Deze
vegan variant kan je trouwens in Gent
bij V-Box vinden. Bestel er de Icelandic
Ingunn, mijn zus heeft deze pannenkoek
genoemd naar onze IJslandse oma, die
ons de smaak van de pannenkoeken heeft
meegegeven, weliswaar in een plantaardig
jasje. Bij Joylato ging ik voor een heerlijke
pannenkoek met banaan, pindakaas en
agavesiroop, gewoonweg heerlijk!
Dit is trouwens een hele leuke straat om
even door te wandelen, met veel huisjes
zoals ze vroeger waren.
Njálsgata 1, 101 Reykjavík

REYKJAVIK ROASTERS /

VEGANÆS

Bæjarlind 2, 201 Kópavogur

HAMBORGARAFABRIKAN
Van dit restaurant zijn er drie in IJsland, wij
gingen langs bij de vestiging in Akureyri
(de hoofdstad van het noorden). Op de
kaart staat duidelijk wat er vegan is (ook
de sausjes zijn goed aangeduid), we bestelden een pikante en een barbecue burger
met frietjes. Zo lekker! We moesten er nog
even iemand van de service bijhalen omdat
ik ervan overtuigd was dat ik vlees had gekregen, maar het was Oumph! We hebben
ervan genoten en zaten helemaal vol. Dit
restaurant houdt ook een teller bij van het
aantal IJslanders in IJsland (toen wij er waren stond de teller op 350 646).
Kringlan Shopping Center 104 Reykjavik
Höfðatorg Tower105 Reykjavik
KEA Hotel, Groundfloor 600 Akureyri

ÍSLENSKA FLATBAKAN

TE OG KAFFI
Reykjavík is gevuld met koffiebars. Ik ben op
zondag enkele keren bij Reykjavík Roasters
en Te og Kaffi (vertaald: thee en koffie)
geweest om mijn reis verder voor te bereiden.
Vaak hoef je voor havermelk in je koffie geen
supplement te betalen, dat kan wel tellen
qua vegan vriendelijkheid. Jammer genoeg
kost een standaard warme chocomelk wel 6
euro. Deze koffiebars hebben ook standaard
vegan gebak en taartjes.
Te og Kaffi heeft 12 vestigingen in IJsland,
op hun website staat een handig kaartje
met adressen: www.teogkaffi.is
Reykjavik Roasters heeft 3 vestigingen:
Kárastígur 1 101 Reykjavik
Brautarholt 2 105 Reykjavik
Ásmundarsafn Freyjugata 101 Reykjavik
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JOYLATO

CITYTRIP - IJSL AND REYKJAVÍK

Dit jaar besliste ik mijn passie voor IJsland uit te bouwen.
Vanaf nu kan je bij mij terecht voor professioneel reisadvies naar
IJsland onder de naam Dóttir Travel. Contacteer me via Facebook,
Instagram onder de naam Anna Bernburg of stuur een mailtje
naar info@dottirtravel.be
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Tip voor het eindejaar : Lekker op een toastje !

:

Abinda bvba - De Leiteweg 28 - 8020 Ruddervoorde - 050/28.15.75 - info@abinda.be -

VEELGESTELDE VEGGIE VRAGEN

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

Mijn kinderen van bijna 6 en 8 weigeren momenteel om sojamelk te
drinken (toch de gewone met toegevoegde calcium). Hoe zorg ik ervoor
dat ze toch de vereiste hoeveelheid calcium binnenkrijgen per dag?
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) voor calcium bedraagt voor jouw beide zoontjes 800 mg calcium.
Koolsoorten en plantaardige drinks zijn inderdaad goede bronnen van calcium. Maar er bestaan nog heel wat andere
plantaardige calciumbronnen. Hieronder alvast een paar suggesties:
•

Je kan kiezen voor mineraalwater verrijkt met calcium. 1 klein glas levert ongeveer 80 mg calcium.
Voorbeelden hiervan zijn Hépar en Contrex.

•

Groenten: naast koolsoorten leveren ook spinazie, sperziebonen, broccoli en koolrabi vrij veel calcium
(gaande van 150 mg tot 450 mg calcium per portie). Ook wortelen, kikkererwten en paprika leveren (in
kleinere mate) calcium.

•

Noten en zaden, met in het bijzonder sesam(-pasta) zijn goede calciumbronnen. 1 handje (ca. 20g)
sesamzaad levert ongeveer 150 mg calcium.

•

Fruit: zowel vers (appelsien, peer, appel, banaan…) als gedroogde vijgen of abrikozen kunnen worden
gebruikt als aanvullende calciumbronnen, gaande van 5 mg tot 80 mg calcium per portie.

•

Ook binnen rijstmelk of kokosmelk zijn er merken te vinden die met calcium verrijkt zijn (bv. Rice Dream,
Coconut Dream), dit staat duidelijk vermeld op de verpakking. 1 klein glas levert ongeveer 180 mg calcium.

•

Indien jouw zoontje niet houdt van de structuur van amandeldrank, kun je proberen om deze drank te
verwerken in een gerecht (bv. een dessertje).

•

Sinaasappelsap van het merk Appelsientje is verrijkt met calcium. 1 klein glas levert 180 mg calcium.

•

Vleesvervangers zoals tofu, tempeh, seitan… leveren per 100 gram ongeveer 200 mg calcium.
Ook biedt EVA een Lunchbox-boekje aan met allerlei creatieve recepten voor broodbeleg.
Dit boekje kan als inspiratiebron dienen! Je kunt het gratis downloaden via: www.evavzw.be/publicaties
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Veel plantaardige producten (yoghurt, drinks, vleesvervangers)
zijn verrijkt met allerlei vitamines en mineralen. Ik verkies deze
producten boven niet-verrijkte varianten. Maar hoe kan ik er
gericht naar op zoek gaan? Welke producten zijn verrijkt?
En hoe gaat die verrijking juist in zijn werk?
Tegenwoordig zijn bijna alle producten die je vermeldt – zelfs goedkopere huismerken - verrijkt met
vitamine D, calcium en/of vitamine B12. Een uitzondering hierop zijn biologische producten: het toevoegen
van vitamines is hier niet toegestaan volgens de wetgeving. Voorbeelden zijn Provamel en LIMA, al is aan
sommige LIMA-producten wel calcium als ingrediënt toegevoegd (dat mag wel).
Ik geef steeds het advies om goed de verpakkingen na te kijken, aangezien daar duidelijk wordt vermeld
elke voedingssto en zijn toegevoegd aan het product.
Het toevoegen van vitamines en mineralen gebeurt in poedervorm tijdens het productieproces.
Calcium(carbonaat) wordt gewonnen uit kalksteen. Door een industrieel productieproces van verbranding,
toevoeging van water en koolstofdioxide wordt een zuiver, wit calciumrijk poeder verkregen dat vervolgens
kan worden toegevoegd aan de voeding.
Vitamine B2, B12 en D2 worden in een laboratorium geproduceerd door middel van een fermentatieproces
van bacteriën of schimmels.
•

Vitamine B2 wordt geproduceerd door de paddenstoel (schimmel) Ashbya gossypii toe te voegen aan
een suikerrijke oplossing. Dit mengsel produceert vervolgens vitamine B2.

•

Bij de productie van vitamine B12 worden er bacteriën gebruikt. Hierna worden de vitamines uit het
mengsel gehaald en tot een poeder gedroogd.

•

Vitamine D2 komt voor in paddenstoelen. Bij blootstelling aan een UV-lamp neemt het gehalte van deze
vitamine sterk toe waarna de paddenstoelen worden gedroogd en tot poedervorm worden vermalen.

Soms staat er vermeld op de verpakking ‘kan sporen
bevatten van melk, eieren, schaaldieren…’, terwijl
het product aangeeft volledig plantaardig te zijn.
Wat betekent deze vermelding precies?

TIP
EVA biedt een Lunchboxboekje voor kids aan met
allerlei creatieve recepten.
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Met 'kan sporen bevatten' bedoelt men dat het product werd
geproduceerd in een bedrijf waar bijvoorbeeld ook melkproducten
erden geproduceerd. at etekent dus niet dat melk een e ectief
ingrediënt is, deze producten kunnen dus worden geconsumeerd door
veganisten. Melk is een van de allergenen die volgens de Belgische
wetgeving verplicht moet worden vermeld op de verpakking, aangezien
personen met een zware allergie allergisch kunnen reageren.
Een product kan dus wel nog geschikt zijn voor wie volledig plantaardig eet,
ook al worden er dierlijke producten vermeld bij ‘kan sporen van bevatten’.
Indien het allergeen wel bewust werd toegevoegd aan het product, staat
dit in het vet aangeduid in de ingrediëntenlijst.

KORTINGGEVERS

KORTINGGEVERS
IN DE KIJKER
NIEUWE KORTINGGEVERS

KOOKLESSEN – 10% KORTING

Antwerpen, OKOZ, www.okoz.eu

Antwerpen, Eten vol leven,
www.etenvolleven.be

Cosmofarma, www.cosmogroup.eu/
contact (15 % korting op alle producten
op amazon.co.uk: EVA1502018)
Kazidomi, www.kazidomi.com
(kortingscode: EVAVZW15)

Antwerpen, Foodlovers companie,
www.foodloverscompanie.be
Antwerpen, Oost West Centrum,
www.owc.be
Betekom, De Wegwijzer,
01/653.40.79
Brussel, Body to soul,
www.bodytosoul.eu

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

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

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

Brussel, Dietconsult,
www.dietconsult.be

Leuven, De Karwij, www.dekarwij.be

Brussel, Frédérique Pieters - Infinite
seeds, www.infiniteseeds.com
Deinze, Academie voor Vegetarische
Kookkunst,
academievoorvegetarischekookkunst.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

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
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KORTINGGEVERS

KOOKLESSEN – 5% KORTING
Assebroek,
De Zonnekeuken
(Peter Vandermeersch),
dezonnekeuken.be
Sint-Maria-Horebeke, De Natuurkeuken,
www.denatuurkeuken.be

WORKSHOPS – 10% KORTING
Gent, Marion Maakt,
facebook.com/marionmaakt.workshops
(natuurlijke cosmetia)

WORKSHOPS – 20% KORTING
On the road, Itam bvba,
09/387.00.45 (mindfulness-training,
kortingcode 'Mindful@EVA')

ACTIVITEITEN– 10% KORTING
Gent, Kajaks Korenlei,
www.kajakskorenlei.be

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

Gent, Hostel Uppelink,
www.hosteluppelink.com

Frankrijk, Risoul/Guillestre, La Maison
De Josephine

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

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

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,
www.fermeduruisseau.wix.com/gite
Sunam vakantieformules,
www.sunam.be

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

VAKANTIEBESTEMMINGEN 10% KORTING

Frankrijk, Bellegarde-en-Diois,
Hotel Prasada, www.le-prasada.fr

BELGIË

Frankrijk, Dennevy, Les Battées

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

Frankrijk, Domaine De La Pierre Percée

Brakel, Het Leerhof (B&B),
www.leerhof.be
(korting vanaf 2 nachten)
Gent, Myriame’s Place,
www.dolders.be
(korting vanaf 2 nachten)
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Hoge Venen-Eifel, Osterglocken,
www.osterglocken.be
(korting vanaf 2 nachten)

Frankrijk, La Bourboule, Hotel Les
Fleurs (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, 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
Italië, Mompeo (RI), Agriturismo
Le Mole sul Farfa
Kroatië, Zadar, Bajlo, www.bajlo.com
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

lekker knapperige
TEMPEH BALLETJES
MET DIPSAUS
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SHOPPEN

Shoppen
Tekst Sofie Bogaerts

INFI N I T E SEED S
Op de Belgische webshop Infinite Seeds is het gevaarlijk vertoeven!
Voor je het weet is je winkelmand gevuld en je portefeuille leeg. Je vindt
er cruelty-free en vegan verzorgingsproducten, keukenspullen, schoenen,
juwelen en plantaardige voedingsmiddelen. Kijken = kopen. Zeg niet dat
we je niet gewaarschuwd hebben! Binnenkort opent Infinite Seeds ook
haar eigen vegan boutique Stay Gold in Antwerpen. Houd de website in
de gaten voor de openingsdatum.
www.infiniteseeds.com

K A R M A K A RM A
Oprichtster Griet Daelemans heeft met KarmaKarma een gezonder
alternatief voor broodjes en/of croissants op de markt gebracht.
Haar idee: havermoutpotjes voor onderweg. Havermout is namelijk
een prima broodvervanger die lange tijd je honger stilt. Heb je
weinig geduld als je honger hebt? De cups zijn in sneltempo klaar:
schudden, openen, heet water of melk toevoegen, roeren, even
wachten en klaar! Wissel af tussen abrikoos-cashewnoten, bessenamandel, chocolade-veenbessen en pecan-hazelnoot.
www.karmakarma.be

J AC K F R U I T
De nangka of jackfruit is de grootste vrucht ter wereld en multiinzetbaar in de keuken. Het vruchtvlees smaakt zoet en knapperig en
je kan het gewoon als fruit eten. Die rijpe, zoete stukjes verwerk je
ook in desserts, smoothies of ijs. Jackfruit is bovendien een prima
vleesvervanger. Snijd ze in blokjes en voeg ze toe aan pasta- en
rijstsauzen, chiligerechten of soep. En de zaden kan je net als kastanjes
koken of roosteren en opeten. Koop je jackfruit in blik bij Bioplanet of in
gesteriliseerde vorm bij Albert Heijn.
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THE PLAC E TO V
Shoppen voor het goede doel? Het kan! The Place to V is een Parijse online shop waar
ethisch verantwoorde alternatieven centraal staan. Voor elk gekocht product gaat er
1 % naar een goed doel dat milieu en dierenwelzijn hoog in het vaandel draagt. Je vindt
er zorgvuldig uitgekozen kleding, accessoires en cosmetica voor vrouwen, mannen en
kinderen. Alle producten zijn vrij van dierenleed en hebben een geringe impact op het
milieu. Om zoveel mogelijk goede doelen te steunen, kiest The Place to V elke drie
maanden een andere organisatie. The Place to V, Verantwoord met een grote V!
www.theplaceto-v.com

QUINE T TE
Ken je Quinette al, de biologische koekjes van bedenker
Amandine De Paepe? De naam verraadt het al een
beetje, maar deze lekkere koekjes zijn gemaakt van twee
superfoods: duurzame quinoa en chiazaad. Het gamma
breidt binnenkort uit met twee nieuwkomers. Wie de
ochtend goed wil starten, kiest voor Quinette SUPER
START, een ontbijtkoek vol essentiële voedingsmiddelen
die je honger stilt tot de middag. De andere nieuwkomer
is Quinette SUPER MINI, een gezond tussendoortje
voor jezelf of de kinderen om van te smullen tijdens de
pauze. Alle producten van Quinette zijn naast biologisch
en vegan ook laag in geraffineerde suikers, glutenvrij en
duurzaam! Schransen zonder schuldgevoel dus.
www.helloquinette.be

K A ZI D O M I
Inkopen doen zonder ooit nog labels te moeten lezen.
Met de Kazidomi webshop wordt de droom van iedere
veganist werkelijkheid. Selecteer op de webshop de labels
die voor jou van toepassing zijn (vegan, glutenvrij, sojavrij,
zonder geraffineerde suikers, rauw, biologisch …) en de
zoekmachine doet het werk voor je! Je koopt er voeding,
schoonheids-, baby- en huishoudproducten aan de laagste
prijs. Voor EVA-leden zijn de producten bovendien nog eens
20 tot 50 % goedkoper dan in de supermarkt.
www.kazidomi.com/nl
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CADEAUSPECIAL

Cadeau
special
Tekst: Ulrike Verdonck

1.

2.

8.

Voor hippe vogels

Voor beauty kings & queens

1. Matt & Nat

5. Lush pakket

Vegan handtassen, accessoires en schoenen to die for
Vanaf € 44
www.wolfandstorm.com
of www.zalando.be

Vegan verwennerij voor je huid, haar en geest!
Prijs naar keuze
Lush-shop in Gent of Antwerpen

2. Stella Stan Smiths

6. Zero waste travel set

Vegan Stan Smiths, hoera voor Stella McCartney!
€ 250
www.stellamccartney.com

Shampoo, deo en tandpasta in blok,
100 % handbagage-proof
€ 49,99
www.mixua.be

3. Ethletic sneakers

7. Cîme Geschenkbox

Duurzame, fair trade sneakers met pit
Vanaf € 64,90
www.infiniteseeds.com

Handcrème én workshop natuurlijke
huidverzorging in één
€ 29,50
www.cime-skincare.com

4. Dino bamboe sokken
Geen kerstlijstje zonder (bio, duurzame, vegan) sokken
€ 6,80
www.naturalcollection.com
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6.

8. Body yoghurt
Snel absorberende moisturisers, iief voor je
huid én de dieren
€ 10,00
Body Shop

CADEAUSPECIAL

14.

Voor iedere dierenvriend
9. Forrest & Friends
Word meter of peter van een dier. Voor een
kleine maandelijkse bijdrage mag je je buddy
zo vaak als je wil bezoeken na afspraak.
Vanaf € 5 (schaap of geit) tot € 15 (rund)
Stuur hen een bericht op Facebook bij interesse

Voor food lovers
14. Davai dumplings

10. Adopteer een geitje

Kleine dumpling voor de mens,
groot verschil voor de mensheid!
€ 0,50 per stuk
Afhalen in Gent: www.davaidumplings.com

Geef een gered bokje uit de melkindustrie
een nieuwe warme thuis.
€ 125
Facebookgroep: Melkgeiten opvang en adoptie

15. L’arogante
Stout, arrogant & lokaal gebrouwen bier
€ 2,84 voor 33 cl
www.larogante.be

Voor keukenprinsen &
prinsessen

16. All you need is chocolate
Belvas pure chocolade met allerlei
stukjes lekkers, of is het omgekeerd?
€ 4,49
www.chocolaterie-belvas.be

11. No Milky Way 2
Opvolger van het beste vegan kookboek 2017,
volledig in het teken van lunch.
€ 34,00
In de boekhandel of online

17. Mini Marie Thee
Turning water into magic
€ 4,95
Bij de biowinkel
www.minimarietea.com

12. Vegan Mock Meat Revolution
Maak zelf je vegan ‘vlezekes’
€ 21,50
In de boekhandel of online

18. Whittard warme dranken

13. Food for Foodies

Warm je hart en handen aan heerlijke koffie,
thee en chocomelk
Vanaf € 6,96
In delicatessenzaken en sommige Delhaizes
www.whittard.co.uk/christmas-gifts

Kookworkshops, op vraag volledig vegan
Vanaf € 52
(of geschenkbon met bedrag naar keuze)
www.foodforfoodies.be

19.
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20.

19. Abonnement op EVA Magazine
Een geschenk met veel lees- en kookplezier
waar je een jaar lang van kan genieten!
€ 23 / € 27 (familielidmaatschap)

20. Eindejaarsactie bij Lannoo:
Krijg € 10 korting op het kookboek ‘Vegan’
Surf naar www.lannoo.be/nl/evavegan en gebruik de
actiecode “vegan18”
Ook op andere titels krijg je 10 % korting en gratis
verzending. Bekijk het overzicht op
www.evavzw.be/nieuws/eindejaarsactie-lannoo
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Aoste presenteert trots een nieuw & 100% vegan assortiment van
smeerbaar boterhambeleg. Ontdek de 4 overheerlijke smaken op
basis van paprika, butternut, aubergine of een heerlijke mix van
ratatouille groenten, heerlijke smeuïg gemaakt met zonnebloemolie.
Bovendien bevatten de Aoste groentespreads geen toegevoegde
bewaarmiddelen of andere E-nummers en zijn ze vrij van allergenen.
GEWOONWEG ONWEERSTAANBAAR!

magazine

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?

Colofon
Hoofdredactie
Ulrike Verdonck

Eindredactie
Carmen Van Puyenbroeck
Ulrike Verdonck

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 op p. 45.
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

Vormgeving

Over EVA vzw

Anna Bernburg, Sofie Bogaerts,
Eveline Boone, Eline Bouckaert, Babs
Carpentier, Nicolas Decloedt, Lies De
Flou, De Vegetarische Kookstudio,
Annemarie IJkema, Fien Louwagie,
Evelyne Mertens, Magali Michaux,
Servaes Seifi, Sara Surinx, Maureen
Vande Cappelle, Katrien Van Breedam

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 geen vlees of
vis te eten, maar voor lekker veggie te kiezen. De opvolgende 'Try Vegan'campagne begeleidt mensen met de eerste stappen richting plantaardige
keuken. Dat is niet alleen goed voor de gezondheid, maar ook voor het
milieu, de voedselverdeling in de wereld en de dieren.

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.

Werkten mee
aan dit nummer

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.

V.U.:
Anna Bernburg
EVA vzw, Steendam 84, 9000 Gent
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KALENDER
Veggie
Volxkeuken
- EVA Aalst

Vegan Winter
in Antwerp
- EVA Antwerpen

Vegan
Kerstmarkt
- EVA Limburg

Langste Veggie
tafel Lommel
- EVA Limburg

Een lekker,
lokaal, betaalbaar
en plantaardig
gerecht aan een
schappelijke prijs.

Kom tijdens het
weekend van 15
en 16 december in
hartje Antwerpen
heerlijk vegan eten en
kerstcadeaus inslaan.
Op elke locatie valt wel
iets te beleven.

12 december
Vzw Parol,
Hertshage 11-19,
9300 Aalst

begeleide wandelingen
van EVA vzw.
Reserveer via
antwerpen@evavzw.be
15 & 16 december
Historisch centrum
Antwerpen

Ga zelf op ontdekking of
sluit aan bij een van de

Zondag 16 december
organiseert vzw van't Kamp
een grote Kerstmarkt in
Leopoldsburg. EVA Limburg
vzw en de Gastvrijheid
zorgen ervoor dat een
deel van de Kerstmarkt
vegan is. Denk maar aan
vegan foodtrucks, kledij,
verzorgingsproducten,
boeken, hebbedingen,
infostanden, animatie en

Geniet van een rijkelijk
gevuld plantaardig
buffet voor een vrije
bijdrage. Tafel na met
een heerlijk stukje
gebak en een lekker
tasje koffie! Kuier na het
eten door een gezellig
marktje met natuuren diervriendelijke
producten of maak een

nog veel meer! Smul van
heerlijke vegan lekkernijen
terwijl je duurzame, (h)
eerlijke kerstcadeaus voor je
familie en vrienden kiest ...
en natuurlijk ook voor jezelf.
16 december
14 tot 20 uur
Leopoldsburg

prachtige wandeling in
de Kattenbosserheide.
Alle opbrengsten gaan
integraal naar dierenasiel
Uprodea en EVA vzw.

27 januari
Gelderhorsten 146, 3920
Lommel, België

MEER INFO
over alle activiteiten op
www.evavzw.be/activiteiten en www.facebook.com/evavzw
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Céréal, specialist in vegan producten binnen het
healthfood & bio schap, maar nu ook in de versafdeling!

100% PLANTA ARDIG,
BIOLOGISCH ÉN LEKKER!
BEREIDINGSWIJZE

2 PERSONEN

20 MINUTEN

1.

V EGAN W R AEPITAN CROC

MET MEDITERRAANSE S
-

INGREDIËNTEN

Rijpe avocado
Enkele kerstomaten
½ rode ajuin
1 teentje look
Sap van 1/2 limoen
1 chilipeper
2 x Céréal Mediterraanse
Seitan croc (versafdeling)
- 2 wraps
- Een handvol rucola
- Peper en zout

Begin met het pellen en ontpitten van de avocado.
Plet daarna de avocado in een kom en voeg stukjes
kerstomaat, rode ajuin, geplette look, limoensap en
gesnipperde chillipeper toe. Meng alles goed onder
elkaar en kruid af met cayennepeper en zout.
2. Snijd de rode biet in dunne plakjes.
3. Bak de Seitan croc in een pan gedurende
6 minuten (3 minuten per kant) of 10 minuten
in een oven op 210°C. Snijd de Seitan croc
daarna in reepjes.
4. Verwarm de wrap kort in de pan.
5. Smeer de warme wrap in met guacamole,
beleg deze met rucola, rode biet en de
reepjes Seitan croc. Serveer met een extra
potje guacamole om te dippen.

Klaar!

Probeer nu onze recepten op cerealzondervlees.be

Nieuw in het vegan assortiment
Ontdek de nieuwe producten in je winkel en
laat je inspireren op de gloednieuwe website cereal . be

BE-BIO-01

