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CHILI VOOR WILLY
Spaar de dieren op Werelddierendag en eet vegan chili voor Willy. Ga zelf achter de kookpotten staan 
of schuif aan bij een van de georganiseerde etentjes. Je betaalt 10 euro voor 1 heerlijke vegan chili en 
steunt zo EVA vzw. Je zorgt er samen met honderden anderen voor dat 4 oktober een echte feestdag voor 
de dieren wordt met het grootste vegan chili-diner ter wereld.

Wie is Willy?

Willy is een varken van 3 maanden oud. Zoals de 

meeste varkens is hij heel slim. Willy houdt van 

knuffelen, in de aarde wroeten en spelletjes spelen. 

Willy is een gelukzak. Hij kwam via een omweg bij 

een opvangcentrum terecht en mag daar de rest 

van zijn leven doorbrengen. De meeste varkens in 

Vlaanderen hebben minder geluk. Zij groeien op in 

grote bedrijven met weinig bewegingsruimte, zien 

bijna nooit daglicht en worden na 6 maanden op de 

vrachtwagen richting slachthuis gezet.

Het is onder andere voor hen dat EVA vzw zo hard 

werkt om ons voedselsysteem te verplantaardigen.

Door meer plantaardig te eten, spaar je het leven 

van heel wat varkens zoals Willy.

Wat kan jij doen voor Willy?

• Kook op 4 oktober vegan chili en nodig je 

vrienden uit om te komen eten. Registreer 

je etentje op www.act.evavzw.be.

• Geen zin om zelf te koken? Eet chili bij 

vrienden, op restaurant of op een event 

van EVA's lokale groepen en betaal € 10 

aan EVA. Bekijk alle etentjes op www.act.

evavzw.be/projects.  

Wat doet EVA voor Willy?

EVA heeft Willy geadopteerd bij Forrest & Friends waar 

hij nu verblijft. EVA wil Willy helpen door minstens 

20.000 euro in te zamelen. Met 20.000 euro 

kunnen we meer dan 25 grootkeukens begeleiden 

om hun maaltijden te verplantaardigen. Zo sparen 

we het leven van duizenden varkens zoals Willy. 

Meer info: www.evavzw.be/chili-voor-willy  

Volg het Facebookevent voor de laatste updates.
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Dit magazine is 75ste nummer van je favoriete vegan tijdschrift van het land. 

Van verjaardagen word ik spontaan een tikkeltje nostalgisch, dus sta me toe even het EVA-

archief in te duiken. Het allereerste EVA Magazine kwam uit in december 2000, telde 24 

pagina’s en viel voor 450 Belgische Frank per jaar in je bus. Het bevatte toen al een aantal 

rubrieken die nu nog steeds bestaan (boekrecensies, EVA nieuws, activiteiten…) Daarnaast 

vond je er veel voedingsinfo en een aantal recepten (tofusteak, veggieburgers, pastinaakpuree), 

die niet eens zo gek veel verschillen van de vegan vleesgerechten die we in dit magazine 

klaarmaken (blader snel naar blz. 23).

Zin om deze heuglijke verjaardag mee te vieren? De dessertspecial uit ‘Dosia bakt vegan’ 

op p. 17 garandeert instant feestvreugde, inclusief een vleugje nostalgie naar de tijd waarin 

‘chocoladezoenen’ nog een andere naam hadden, die we hier intussen al lang niet meer op 

papier zouden durven zetten. Ook het suikerbrood met gember werd door mezelf getest en 

goedgekeurd, en bracht dan weer een andere existentiële vraag aan het licht: zijn er mensen 

die wél de zelfbeheersing hebben om niet meteen een half suikerbrood naar binnen te werken?

In het allereerste edito schreef Tobias dit: “EVA is nog maar een paar maanden oud, werkt 

uitsluitend met vrijwilligers, en is niet gesubsidieerd. Dat betekent (...) dat we steun en hulp 

heel hard kunnen gebruiken.” Intussen wordt EVA al 15 jaar gesubsidieerd door de Vlaamse 

Overheid en groeiden we van een kleine vrijwilligersorganisatie uit tot een beweging met meer 

dan 6000 leden en 400 actieve vrijwilligers. 

Maar jullie hulp is nog steeds welkom. Kook een grote pot chili, nodig wat vrienden uit en 

schenk varken Willy een beter leven. Hiernaast lees je er alles over.

Lang leve Willy en alle andere (feest-)varkens!

Ulrike Verdonck

PS. Wil je ook zo’n hemelse cookie cake als op de cover voor je volgende feestje? Check dan prachtige 

(vegan!) creaties van Catberry op www.catberry.be of via Instagram @catberry.pastries.

Hoera! 75 kaarsjes 
op de EVA-taart

magazine
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Onlangs gooide de Belgische violiste Sylvia Huang hoge ogen tijdens de voorbije editie van de 
Koningin Elisabethwedstrijd. Niet alleen schopte ze het als enige Belg tot in de finale, maar ze won 
ook de prijs van het publiek. We spraken onze Belgische viooltrots en publiekslieveling daags na 
haar recital in het Brusselse Flagey, want naast virtuoos violiste is Sylvia ook overtuigd veganist. 

De immer beminnelijke en ietwat verlegen Sylvia Huang steekt meteen van wal: “het is génial om 
met EVA te mogen spreken, want het milieu is zo belangrijk!” Voor haar begon het allemaal zes jaar 
geleden. De gruwelijke beelden van de vleesindustrie zetten haar ertoe aan geen vlees meer te eten. 
Geleidelijk aan at ze zelfs helemaal veganistisch, “want de zuivelindustrie is even erg”. Ze houdt te 
veel van dieren en de natuur om niet vegan te zijn.

Sylvia Huang
Tekst: Magali Michaux | Foto: Jeremy Bruyere

I N T E R V I E W  -  S Y L V I A  H U A N G
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Als violiste op topniveau - ze speelt eerste viool bij het 
Koninklijk Concertgebouw Amsterdam - merkte Huang  
al snel dat haar nieuwe levensstijl haar meer energie en 
concentratie gaf. Ze voelde zich steeds beter en bande 
stilaan ook alle plastic uit haar leven. Ze maakt nu zelfs 
haar eigen cosmetica. 

We vroegen Sylvia naar het geheim van haar jeugdige 
en frisse uitstraling. Maar met cosmetica heeft het 
niets te maken. Plezier is het sleutelwoord! Ze is er zich 
op het podium steeds van bewust hoeveel geluk ze 
heeft om viool te kunnen spelen op al die fantastische 
plekken en ze geniet met volle teugen van elk moment. 
Dat straalt ze natuurlijk ook uit! 

“In het leven is alles met elkaar verbonden, het is een 
geheel”, zegt Sylvia. Ze probeert bewust te focussen op 
wat echt belangrijk is: ze houdt ervan in de natuur te 
vertoeven, liefst in de bergen, maar ook in de mooie 
parken van Amsterdam en ze omringt zich met vrienden 
die haar opvattingen delen.

Hoe ze haar veganistische leefwijze weet te combineren 
met een leven als professioneel muzikant? “Het is een 
kwestie van organiseren. Ik heb een lijstje opgesteld 
zodat ik niets vergeet als we reizen met het orkest. In het 
begin was ik soms gefrustreerd dat ik plastic artikelen 
moest gebruiken, dus ben ik beginnen te noteren wat 
ik zeker niet mocht vergeten. Intussen heb ik steevast 
mijn thermos, een mok, bestek en zelfgemaakte zeep 
en shampoo bij!” Ook uit eten gaan in het buitenland 
is geen probleem voor Sylvia, ze maakt gretig gebruik 
van apps als Happy Cow en in het orkest zijn er veel 
collega’s die graag mee vegetarisch gaan eten. 

Het gaat er volgens Sylvia om kleine dingen in het dagelijkse 
leven te veranderen: composteren, geen wegwerpbekers 
gebruiken, aankopen doen in bulk. “Niemand is perfect, maar 
als iedereen doet wat hij kan, kunnen we al veel bereiken.” 

Natuurlijk vroegen we Sylvia ook wat haar lieve-
lingsgerecht is. “Ik geef toe dat ik verzot ben op 
patisserie. Gebak, taart, dessert, het is mijn guilty 
pleasure.” Uiteraard maakt ze dus ook graag en vaak 
zelf desserts. Haar  favoriete ingrediënten voor heerlijk 
gebak? Cashewnoten en kokosmelk!

Eigenlijk droomt ze ervan om een eigen koffiehuisje te 
openen, waar ze zelfgemaakt vegan gebak serveert en 
concertjes organiseert, een zero-wasteplek waar mensen 
samenkomen voor taart en interessante gesprekken. 
Ooit, als ze het wat minder druk heeft met concerten 
geven … Wij kunnen alvast niet wachten om te proeven!

 
Veel succes, Sylvia!

I N T E R V I E W  -  S Y L V I A  H U A N G

Een vegan levensstijl  
geeft me meer energie  
en concentratie

“

“Als iedereen doet  
wat hij kan, kunnen  
we al veel bereiken
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Sylvia’s favoriete vegan  
adresjes in Amsterdam 

Dinner: 

• Mr & Ms Watson:  
www.watson.bar 

• Meatless District:  
www.meatlessdistrict.com 

• H/eart.h :  
www.hearthamsterdam.nl 

• Golden Temple:  
www.restaurantgoldentemple.com

Vegan Pizza/Burger: 
• Mastino V:  

www.mastinopizza.nl 

• Vegan Junkfoodbar:  
www.veganjunkfoodbar.com

KOFFIE/LUNCH: 

• Vegabond 
www.vegabond.nl 

• Beter&Leuk 
www.beterenleuk.nl 

• Sla:  
ilovesla.com

Vegan shop: 
(kleren, schoenen, accessoires) 

• Vega-Life:  
www.vega-life.nl

-  -  
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Volg EVA ook  
op Instagram!
Volg @EVAvzw op Instagram voor 
meer vegan inspiratie, recepten, 
tips & tricks en natuurlijk...  
veel lekker eten!

Post je eigen vegan creaties, tag 
ons in je foto en maak kans op  
een repost via ons kanaal.

@EVAvzw 

WWW.FLORENTIN-BIO.COM

Alleen maar pure ingrediënten ...



EVA en BOS+ leren hotelscholen duurzaam koken

Try Vegan: volgende ronde! 

De vraag naar biologische, vegetarische en plan-
taardige voeding groeit. Daar zijn wij natuurlijk al-
leen maar blij om! Maar voor de horeca betekent dit 
leren omgaan met een veranderende werkelijkheid. 

Daarom lanceren BOS+ en EVA vanaf september een 
nieuw project. BOS+ is een ngo met een hart voor 
bossen, die met educatieve projecten gericht op 
kinderen, jongeren en jongvolwassenen de transitie 
naar een duurzame samenleving vormgeeft. 

Samen geven we gedurende twee schooljaren 
(2019-2020 en 2020-2021) gratis theoretische 
en praktische workshops aan de leerlingen van 
hotelscholen. In totaal nemen twaalf Nederlands-
talige hotelscholen uit Vlaanderen en Brussel deel. 

De leerlingen krijgen een inleiding tot onder-
werpen zoals plantaardige producten en hun 
bereiding, het imago van de plantaardige keuken, 
gezondheid en duurzaamheid (lokaal, klimaat, 
ontbossing). Ze leren originele plantaardige 
maaltijden creëren. Na afloop van de twee jaren 
wordt een kookboek uitgegeven met informatie 
over plantaardige voeding en de beste creaties 
van de studenten zelf. 

Door duurzame keuzes vanzelfsprekender te maken, 
leveren we een positieve bijdrage aan de toekomst. 
Want die is plantaardig. Tijdens een persmoment op 
23 september in Hotelschool Gent doen we onze 
plannen verder uit de doeken. 

Try Vegan is intussen een vaste waarde geworden 
op de agenda van EVA. Wegens het grote succes 
van deze laagdrempelige actie, wordt ze ook dit 
najaar herhaald. Vanaf 1 november (niet toevallig 
World Vegan Day) begint opnieuw een maand 
waarin we deelnemers ondersteunen terwijl ze 
(zoveel mogelijk) plantaardig eten. 

Dit keer doen ook een drietal grootkeukens mee, 
waardoor de impact steeds groter wordt.

Schrijf je zeker in op de website en overtuig ook je 
vrienden, want samen vegan proberen is nog leuker!

Volg ons ook op Instagram voor nog meer inspiratie. 

www.tryvegan.be
Facebook & Instagram: @tryvegan.be

KORTE KNIPSELS
Tekst: Babs Carpentier
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VeggieWorld is terug! Na de succesvolle edities 
van de afgelopen twee jaar komt de 100 % 
plantaardige beurs terug naar Tour & Taxis. Met 
meer dan 5000 bezoekers wordt VeggieWorld 
opnieuw één groot vegan feest. Kom zeker langs 
op zaterdag 19 en zondag 20 oktober en ontdek 
geweldige organisaties, luister naar boeiende 
internationale sprekers, doe inspiratie op tijdens 
kookdemo’s en proef van heerlijke producten… 

Behalve plantaardige voeding komen ook cos-
metica, mode, goede doelen en nieuwe vegan pro-
ducten aan bod. Zelf staat EVA ditmaal niet mee 
aan het roer, maar je vindt ons uiteraard wel aan 
onze stand, waar we alvast twee bijzondere gasten 
mogen ontvangen... 

Meer informatie en het programma vind je op 
de Facebookpagina van het event (VeggieWorld 
Brussels 2019) en op de website. 

EVA-leden genieten tijdelijk van de kortingsactie 
2 tickets voor de prijs van 1. Surf naar  
www.veggieworld.be/eva2019

VeggieWorld Brussels

Wist je dat

… je voor je verjaardag een inzamelactie op Facebook kan doen ten voordele van 
EVA? Als je vindt dat je al meer dan genoeg spullen hebt en je een ecologisch 
verantwoord cadeau wil, is dit een ideale oplossing. Meer informatie over hoe het 
werkt, vind je op onze website: www.evavzw.be/nieuws/doneer-nu-ook-facebook. 

… de Gentse Feesten Pop-up in het Veggiehuis een groot succes was? Samen 
met Eetcafé Toreke toverden we het Veggiehuis om tot een gezellig restaurant 
met zomerterras. Tijdens de hele periode genoten honderden enthousiaste 
bezoekers bij ons van een vegan maaltijd. 

… we met EVA een varken Willy adopteerden bij Forrest & Friends? We hebben 
grootse plannen met Willy. Lees meer op pagina 2 van dit magazine.

... het EVA kantoorteam een collega rijker is? Sandra volgt vanaf nu als freelancer 
de food profesionals werking op.   
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Onze agenda’s worden steeds 
drukker, onze hoofden raken 
steeds voller en dan hebben we 
nog niet gegeten. Onze drukke 
levensstijl gaat vaak ten koste 
van een gezond eetpatroon. 
Hét recept om tijd te winnen 
zonder in te boeten aan smaak 
en gezondheid, met zo weinig 
mogelijk verspilling? Dat vind 
je in ‘Ready, Set, Go! Je slimme 
voorsprong op een gezonde week.’

Stefanie Baert is foodstylist en fotograaf bij 

EVA en werkte al aan verschillende culinaire 

fotoshoots voor het EVA magazine. Vier jaar 

geleden stampte ze FoodLove uit de grond, 

waarmee ze mensen op creatieve wijze 

warm maakt voor gezonde, lekkere voeding. 

Haar liefde voor de wereldkeuken zet ze in 

Ready, Set, Go! om in een goed onderbouwd 

en toegankelijk kookboek voor iedereen die 

gezond, lekker én efficiënt wil koken. 

Ready, Set Go! bestaat uit tien hoofdstukken 

die illustreren hoe je op elk moment van 

de dag, tijdens feesten, van het ontbijt tot 

het avondeten de tijd slimmer af kan zijn 

tijdens het koken. 

In het eerste hoofdstuk verdiept Stefanie zich 

in meal prepping, waarbij je de basis van een 

aantal gerechten voorbereidt op een paar 

uur tijd om ze vervolgens over een volledige 

week in elkaar te puzzelen. Het boek zet je 

met gebruiksklare mealprep combo’s meteen 

in de startblokken én bewijst dat je ook naar 

hartenlust kan variëren. Daarnaast komen 

handige tips aan bod om de ingrediënten en 

maaltijden correct te bewaren, invriezen en 

ontdooien zonder aan smaak en voedings-

waarde in te boeten. 

De volgende hoofdstukken bespreken ver-

schillende toepassingen waarmee je tijd kan 

winnen in de keuken. De one-pot-wonders 

en de creatieve recepten met restjes vullen 

de meal prep-recepten perfect aan. Geen tijd 

om boodschappen te doen? Stefanie bewijst 

dat je ook met wat je nog in je voorraadkast 

hebt een volwaardige, lekkere maaltijd op ta-

fel kan toveren. Dankzij de breakfast-on-the-

go- en hartige ontbijtrecepten heeft niemand 

nog een excuus om zonder ontbijt de deur uit 

te gaan. Met de quickies in de keuken zet je 

in no-time een heerlijke salade op tafel. Ook 

feestjes worden niet over het hoofd gezien. 

Wissel het voorgerecht in voor Stefanies hap-

jes die op een eenvoudige wijze het lekkerste 

naar boven halen én jou meer tijd bij je gasten 

gunnen. Win-win-win.

De meeste recepten in het boek zijn vege-

tarisch, al duiken sporadisch ook vlees en 

vis op. Veel veggie gerechten zijn makkelijk 

te veganizen, dus ook de vegan chef vindt 

in dit boek inspiratie en tips. Absolute plus-

punten zijn de overzichtelijke structuur en 

prachtige foto’s bij ieder recept. De  extra 

tips om zoveel mogelijk voedingswaarde en 

smaak uit de recepten te halen, maken van 

dit kookboek meer dan zomaar een recep-

tenboek. Een aanrader voor iedereen met 

goede voornemens op het vlak van tijdsbe-

sparing, afvalvermindering, gezond en lek-

ker eten. Ready, set …

evabeveelt  aan!

Tekst: Annabelle Cassiman

Ready, 
set, go!
Je slimme voorsprong op  
een gezonde week.

Ready, set, go!
Je slimme voorsprong op een 

gezonde week.

Stefanie Baert

Borgerhoff & Lamberigts

€ 24,99
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Bazaar
 Vegetarische recepten uit het Midden-Oosten

Bazaar maakt komaf met het idee dat 

vegetarisch koken per definitie tijdrovend 

en ingewikkeld is, en toont het belang van 

specerijen en kruiden in de keuken. Veel 

gerechten in het kookboek tellen maar een 

paar verschillende groenten en wat kruiden 

en bewijzen zo dat je niet per se exotische 

ingrediënten nodig hebt om een lekkere 

maaltijd op tafel te zetten. Een bezoekje 

aan je favoriete supermarkt volstaat om een 

groot deel van Ghayours recepten klaar te 

maken. Er zijn natuurlijk ook wel een paar 

uitzonderingen, maar in dat geval staat 

bij de minder gebruikelijke ingrediënten 

duidelijk vermeld waar je ze kan vinden. 

Elk recept wordt bovendien begeleid 

door een inleidend tekstje van Ghayour, 

waarin ze onder andere vertelt over de 

inspiratiebronnen voor haar gerechten.

Ghayour geeft een Oosterse twist aan 

klassiekers zoals macaroni door er bij-

voorbeeld feta en Turkse chilivlokken aan 

toe te voegen. Je vindt ook heel wat minder 

voor de hand liggende smaakcombinaties in 

Bazaar.  Hier is het recept voor een salade 

met bloedsinaasappelsap, witte bonen en 

gebakken venkel een mooi voorbeeld van.

De verschillende hoofdstukken waarin het 

kookboek is opgedeeld maken het makkelijk 

om te vinden wat je zoekt. De inhoudstafel 

aan het begin van het boek toont waar je 

moet kijken als je zin hebt in soep, salades, 

gebak en nog veel meer. Terwijl sommige 

kookboeken wat geraspte wortels en tomaat 

met een dressing al snel een salade durven 

te noemen, gaat Ghayour een stapje verder. 

Ze gebruikt haar Midden-Oosterse roots als 

inspiratie en experimenteert naar hartenlust 

met verschillende groenten, kruiden en fruit.

Wie op zoek is naar een degelijk vegetarisch 

kookboek met simpele gerechten maar 

unieke smaken, kan rekenen op Bazaar. 

Door het gulle gebruik van kaas en eieren 

zijn de recepten uit Bazaar niet altijd even 

makkelijk om plantaardig klaar te maken, 

maar ze vormen een mooie uitdaging voor 

een hobbykok die de voorkeur geeft aan een 

keuken zonder zuivel en eieren. Bovendien 

maken de prachtige foto’s en relatief korte 

ingrediëntenlijsten van Bazaar een mooie 

aanwinst voor in je veggie keuken.

Tekst: Angharad De Temmerman

evabeveelt  aan!

Bazaar
Vegetarische gerechten uit  

het Midden-Oosten.

Sabrina Ghayour 

Good Cook - 242 pagina’s

€ 25,95

Sabrina Ghayour heeft met 
Bazaar - vegetarische recepten uit 
het Midden-Oosten een kleurrijk 
en creatief kookboek op de markt 
gebracht. Het kookboek geeft 
je precies wat de titel belooft: 
gerechten zonder vlees of vis, 
maar boordevol smaak dankzij 
het gebruik van geurige kruiden.
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Madonna
Madonna is geweldig. En dan heb ik het niet over de queen of pop, maar over het 
gloednieuwe groenterestaurant in Gent. De drie ondernemers Laura, Lut en Matilde 
zetten samen hun schouders onder dit restaurant en feestzaal in één. 

Alles draait er om één not-so-secret 
ingrediënt: groenten. Ideaal dus, niet 
alleen voor veggies en vegans, maar 
voor iedereen die van de veelzijdigheid 
van groenten houdt. 

Het restaurant is ondergebracht aan 
het ACV aan de Poel in Gent. Het 
gebouw is vrij recent gerenoveerd 
en bestaat uit twee zalen – waarvan 
één een prachtige feestzaal – en een 
terras. Als je binnenkomt, lijk je zo een 
andere tijd binnen te stappen. Het trio 
gaf een eigen invulling aan het statige 
gebouw, en dat creëert een bijzondere, 
nostalgische sfeer. Ook op het terras is 
het bij mooi weer zalig vertoeven.

De menukaart is voldoende uitgebreid. 
Je hebt de keuze uit een kleine of grote 
hap. Aangezien we niet konden kiezen, 

stelde de vriendelijke serveerster voor 
om een combinatie van gerechten te 
nemen. We gingen voor de rijstballetjes 
met nori, rolletjes van warmoes, en 
aardappel met artisjokcrème. Vooral dat 
laatste viel geweldig in de smaak. Geen 
woorden voor! 

De gerechten worden stuk voor stuk 
geserveerd op prachtige borden die 
helemaal passen binnen het concept 
van het restaurant. Ze deden me 
denken aan het eigentijdse servies van 
mijn oma. Toevallig wist de serveerster 
me ook te vertellen dat ze de borden 
van haar oma cadeau gekregen had. 

Kok Matilde kiest bewust voor kwaliteit: 
ze werkt met verse, lokale, seizoensge-
bonden en biologische ingrediënten 

en dat merk je. De liefde voor het pro-
duct spat van het bord. De menukaart is 
grotendeels plantaardig. Als je twijfelt, 
gewoon even navragen. De porties zijn 
voldoende groot en ook qua prijs-kwali-
teit zit het goed. 

’s Avonds wordt de feestzaal omgetoverd 
tot eetzaal en de bar wordt ook geopend. 
Madonna is veel meer dan lunchen 
en dineren alleen. De feestzaal kan 
volledig worden afgehuurd voor trouw-
feesten, evenementen, recepties en 
andere gelegenheden. Je zou er bijna 
een trouw voor gaan organiseren!

Tekst: Servaes Seifi 

Madonna
Poel 7 

9000 Gent

www.facebook.com/ 
MadonnaGent

evabeveelt  aan!
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Côté  
Jardin
Op een zwoele avond in juli 
stappen we binnen in Côté Jardin. 
In de wintermaanden zou je het 
restaurant kunnen omschrijven als 
gezellig, warm en knus: niet meteen 
de setting waar je bij meer dan  
25°C naar op zoek gaat. 

Toch weet Côté Jardin de zomerse tem-
peraturen perfect te bespelen. Grote 
ramen wijd open, gordijnen aan de kant 
geschoven, het mooie avondlicht stroomt 
binnen. Een sfeervolle oase midden in de 
stad. Met de prachtige eucalyptusgroene 
muren, de dikke tapijten aan de muur en 
de robuuste tafels lijkt het wel vakantie 
in een zuiders land. 

Ook de menukaart neemt je mee op een 
heerlijke reis waar groenten absoluut de 
hoofdrol spelen. Meer dan de helft van het 
menu is veggie, waaronder enkele vegan 
of te veganizen gerechten, zowel bij de 
hapjes, voorgerechten, hoofdgerechten als 
desserts. Stuk voor stuk verfijnde borden 
en originele recepten, klaargemaakt met 
lokale producten. 

Vooraf krijgen we het lekkerste brood 
dat ik ooit gegeten heb. Dip het in de 
olijfolie en voel de korst kraken tussen 
je tanden. Voor mij is de kwaliteit van 
het brood altijd een goede graadmeter 
voor wat komen zal, en ik werd ook nu 
niet teleurgesteld! 

Starten deden we met de ‘bites to share’. 
We kiezen voor de ‘mix of all bites’  
(€ 21) waarvan het hele gezelschap kan 
genieten. Als voorgerecht proef ik de 
cashewkaas uit de oven met dukkah 
en roggebrood (€ 14). Een potje met 
heerlijk smeuïge vegan kaas om het al 

even lekkere brood in te dippen. Daarna 
ga ik voor de quinoa-erwtenkroketten, 
kruidendip en mesclunsalade (€ 19). 
De grootte van de kroketten is ietsje 
overdreven, het zijn eerder burgers dan 
kroketjes. Iets voor grote eters dus. Als 
dessert is er dan toch nog een plekje voor 
de brownie met koffiemousse (€ 7). 

Een leuke extra touch op de drankenkaart 
is de selectie Brusselse bieren en de 
natuurwijnen. De bediening (in het 
Nederlands!) is bijzonder hartelijk en 
maakt de ervaring helemaal af. 

Ideaal voor zowel een romantisch diner 
met twee als een familie-etentje waar 
ook vleeseters hun gading zullen vinden, 
maar ongetwijfeld verleid zullen worden 
door de vele (vegan) hapjes die de tafel 
rondgaan. Van deze pareltjes mogen er 
meer zijn in onze hoofdstad!

Tekst: Nienke Robbrecht 

Coté Jardin
Arduinkaai 3 
1000 Brussel

www.cotejardin.brussels
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VEGAN Uitgever  Fontaine Uitgevers

Prijs
€ 29,99

Auteur    Dosia Brewer

Foto’s      Eric van Lokven

192 blz. Titel       Dosia bakt vegan

C U L I N A I R  -  D O S I A  B A K T  V E G A N

Dosia 
bakt 
vegan



Deze karameltaart is verslavend lekker met zijn brosse boterige 
bodem en chewy karameltopping met geroosterde noten. Neem er 
heel kleine stukjes van, want het is behoorlijk machtig. Gebruik  
bij het maken van de vulling het liefst een suikerthermometer, 
anders is het lastig om de karamel precies goed te krijgen.  
Die moet niet te hard en niet te zacht zijn, maar lekker chewy.

1. Klop de boter en de suiker in ± 4 minuten romig met een mixer. 
Voeg een snufje zout, de aquafaba en de bloem toe en meng kort 
tot een bal deeg is ontstaan. Druk het deeg uit op de bodem van de 
springvorm. Laat afgedekt in de koelkast ± 30 minuten rusten en 
stevig worden. Verhit de oven tot 160 °C. Prik over de hele oppervlakte 
van de bodem gaatjes met een vork. Bak de bodem in ± 40 minuten 
gaar en heel lichtbruin. Neem hem uit de oven en laat afkoelen. 
Verdeel de helft van de noten over de bodem. Houd de mooie (hele) 
exemplaren apart voor de bovenkant. 

2. Maak de karamelvulling door de suiker, golden syrup en 90 ml 
water in een ruime pan met dikke bodem op halfhoog vuur te laten 
smelten. Roer niet, maar schud de pan. Laat het mengsel flink 
borrelend koken tot het een diepe theekleur heeft. Let goed op: het 
verbrandt snel. Voeg de room, een snufje zout en de vanille toe. 
De massa gaat bruisen en kan wat gaan spatten. Laat borrelend 
doorkoken. Test af en toe door wat karamel in koud water te 
druppelen. Een druppel karamel moet in koud water een hard balletje 
vormen. Op een suikerthermometer lees je dan ± 127 °C af.

3. Neem zodra de karamel klaar is de pan direct van het vuur en roer 
er meteen de boter door. Schenk de helft van de massa over de 
bodem. Leg de apart gehouden noten erop en schenk er de rest van 
de karamel overheen. Je moet hier best snel werken, anders wordt de 
karamel te stijf. Je kan de karamel eventueel wel voorzichtig nog even 
opwarmen en weer zachter laten worden. Laat helemaal afkoelen en 
maak daarna pas de springvorm los. Als de karamel net iets te zacht 
is, kun je de taart ook in de koelkast bewaren. 

v o o r  d e  bodem  v o o r  d e  v u l l i ng
35 g sojaboter 

20 g fijne kristalsuiker 

½ el aquafaba* (± 7 ml) 

60 g bloem 

300 g pecannoten, geroosterd 

345 g suiker 

90 g golden syrup  
(of keukenstroop) 

270 ml vegan room 

zaadjes van 1 vanillestokje  
(of 1 tl vanillepoeder) 

80 g sojaboter

#PERSONEN
±20 1u30min. gemiddeld

BEREIDINGSTIJD MOEILIJKHEID

C U L I N A I R  -  D O S I A  B A K T  V E G A N

*aquafaba is het vocht uit een bokaal kikkererwten.

ook nodig: rechthoekige vorm 
van 20 x 30 cm of springvorm 
van ± 20 cm ø, ingevet en 
bodem en randen bekleed met 
bakpapier, suikerthermometer

Pecan-karameltaart
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300 g pecannoten, geroosterd 

345 g suiker 

90 g golden syrup  
(of keukenstroop) 

270 ml vegan room 

zaadjes van 1 vanillestokje  
(of 1 tl vanillepoeder) 

80 g sojaboter

De klassieke citroen-
meringuetaart is natuurlijk 
heerlijk. Maar deze variant 
met ananas heeft een vrolijke 
tropische smaak. De hoeveelheid 
schuim voor dit recept is ruim 
voldoende. Je kan er dus ook een 
klassieke meringuetaart mee 
maken met royale pieken.

1. Meng voor het deeg de bloem, de suiker en een snufje zout en wrijf beide 
oliesoorten erdoorheen. Roer er ± 40 ml water door zodat zich een kneedbaar 
deeg vormt. Voeg dan telkens 1 eetlepel koud water toe tot er een mooie bal 
deeg ontstaat. Laat afgedekt op het aanrecht ± 30 minuten rusten. 

2. Verhit de oven tot 180 °C. Rol het deeg uit tussen 2 vellen bakpapier 
en bekleed de vorm ermee. De zijkant moet ongeveer 5 cm hoog zijn. 
Leg een vel bakpapier in de vorm en vul met blindbakvulling. Bak ± 15 
minuten, verwijder de vulling en het papier en bak nog 10-15 minuten of 
tot het deeg mooi lichtbruin gebakken is. Neem de vorm uit de oven en 
laat het deeg helemaal afkoelen. 

3. Houd 5 mooie plakken ananas apart en snijd de rest van de ananas 
in stukjes. Verhit 15 gram van de boter in een koekenpan en bak de 
stukjes ananas met 1 eetlepel suiker al omscheppend tot het mooi gaat 
karamelliseren. Neem ze uit de pan en bak ook de plakken ananas met 15 
gram boter en 1 eetlepel suiker aan beide kanten iets bruin. Laat afkoelen. 

4. Houd 30 ml van het ananassap apart. Kook de rest samen met het 
citroensap in tot ongeveer 1 liter. Maak in een kommetje een papje van 
het achtergehouden sap, de maizena, agaragar, de rest van de suiker 
en een snufje zout. Meng er een beetje van het ingekookte ananassap 
door en klop met een garde snel door de rest van het ingekookte sap in 
de pan. Voeg de haverroom en het wortelsap toe en blijf roeren tot het 
ananasmengsel dik wordt en bindt. Neem het mengsel van het vuur, voeg 
de rest van de boter en de citroenrasp toe en roer tot alles goed gemengd 
is. Proef of de vulling zoet genoeg is en roer er eventueel wat extra suiker 
door. Laat ietwat afkoelen. Verdeel de afgekoelde ananasstukjes over 
de bodem van de vorm en schenk er voorzichtig de lichtjes afgekoelde 
vulling over. Laat opnieuw afkoelen en opstijven in de koelkast. Verdeel de 
plakken ananas over de koude citroen-ananasvulling.

5. Maak ± 1 uur voor het serveren de kom en de kloppers van de mixer 
vetvrij met de helft van het achtergehouden citroensap. Klop de 
aquafaba met de rest van het citroensap tot zachte pieken. Voeg al 
kloppend lepel voor lepel de suiker toe (wacht even tussen de lepels 
door) en blijf kloppen tot er stijve glanzende pieken ontstaan. Schep het 
schuim op de taart en maak een mooie ronde vorm of mooie pieken. 
Brand voorzichtig met een crème-brûléebrander.

ook nodig: springvorm van ± 22 cm ø, ingevet en 
bodem bekleed met bakpapier, bakbonen of andere 
blindbakvulling, crème-brûléebrander

210 g bloem 

25 g suiker 

70 ml neutrale olie 

2 druppels sesamolie 

10 plakken verse ananas  
(vruchtvlees van 1 ananas) 

160 g sojaboter 

25 g suiker naar smaak voor de vulling  
+ 25 g voor de ananas 

1 liter ananassap 

sap van 4 
rasp van 2 

biologische citroenen  
(houd 2 tl sap apart voor het schuim) 

60 g maizena 

1 tl agaragar 

250 ml haverroom of sojaroom 

2 el wortelsap 

Voor  h e t  d e eg

Voo r  d e  v u l l i ng

2 tl achtergehouden citroensap van de vulling 

60 ml aquafaba*

60 g fijne kristalsuiker 

Voor  h e t  schu im

#PERSONEN
±12 1u30min. gemiddeld

BEREIDINGSTIJD MOEILIJKHEID

Ananas-meringuetaart 

*aquafaba is het vocht uit een bokaal kikkererwten.
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1. Meng de melk, 15 gram suiker en de gist in een grote kom en laat ± 10 minuten 
staan tot het schuimig wordt. Meng de bloem, 1 theelepel zout en 35 gram van de 
gesmolten boter erdoor en kneed op een werkvlak in ± 8 minuten tot een mooi soepel 
deeg dat niet meer plakt. Voeg wat extra melk toe als het deeg nog droog is of wat 
bloem als het deeg nog erg plakkerig is. Voeg niet te veel bloem toe want tijdens het 
kneden neemt de bloem nog vocht op. Leg het deeg weer in de kom en laat afgedekt 
met plasticfolie op een warme plek ± 1 uur rijzen of tot het in volume is verdubbeld. 
Vet intussen het bakpapier in de vorm met wat van de gesmolten boter, besprenkel 
met de gembersiroop en bestrooi met ± 15 gram van de suiker. 

2. Meng de parelsuiker met de kaneel, de stemgember en de rest van de gesmolten 
boter. Sla het deeg terug en rol of druk er een rechthoek van. Houd wat van het 
parelsuikermengsel apart voor de bovenkant. Verdeel de helft van het overgebleven 
parelsuikermengsel over het deeg, vouw dubbel en kneed even door. Duw weer plat en 
verdeel er de andere helft van het suikermengsel over. Kneed weer door. Duw het deeg 
tot een rechthoek van ± 18 x 25 cm en rol vanuit de korte kant op. Knijp de naad dicht en 
leg met de naad naar beneden in de vorm, bestrijk met wat plantaardige melk en bestrooi 
met de rest van de gewone suiker. Verdeel er de achtergehouden parelsuikervulling over 
en druk het een beetje in het deeg. Laat het deeg op een warme plek afgedekt nog ± 30 
minuten rijzen of tot het opnieuw ongeveer in volume is verdubbeld. 

3. Verhit de oven tot 190 °C en bak het brood in ± 35 minuten in het midden van de oven 
gaar. Dek eventueel halverwege af als de bovenkant te donker dreigt te worden. Laat het 
suikerbrood uit de oven ± 25 minuten afkoelen in de vorm voor je het gaat aansnijden.

150 ml plantaardige melk,  
lauwwarm + 1 el extra  
om te bestrijken 

60 g suiker 

1 zakje gedroogde gist (7 g) 

350 g bloem 

60 g sojaboter, gesmolten of 
kokosolie met wat sesamolie 

175 g parelsuiker (of grof 
verbrokkelde suikerklontjes) 

2 tl kaneel 

30 g  
+ 2 el

stemgember, in stukjes 
van de siroop uit het potje 

Ik meng altijd lekker veel stemgember door het deeg van dit suikerbrood voor extra smaak. Parelsuiker smelt tijdens het 
bakken niet. Als je dat gebruikt, houd je na het bakken kleine knapperige klontjes suiker in je brood. Je koopt parelsuiker bij 
taartenwinkels, online en in sommige supermarkten. Maar je kan ook suikerklontjes grof verbrokkelen, die smelten helemaal, 
maar je krijgt wel van die lekkere plekjes met plakkerige suiker in je brood. Suikerbrood kleeft ontzettend aan je vorm. 
Bekleed die dus helemaal met bakpapier anders krijg je je brood er niet heel uit.

#PERSONEN
8-10 1u 

+ 1u30 rijstijd
makkelijk

BEREIDINGSTIJD MOEILIJKHEID

Ingred i e n te n
:

ook nodig: 1 kleine bakvorm van 
± 8 x 20 cm, bodem en randen 
bekleed met bakpapier

Suikerbrood  
met gember
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90 ml aquafaba*

½ tl citroensap + extra om te 
ontvetten 

100 g suiker 

1 tl agaragar (± 2 g) 

1 tl vanille-extract (± 5 ml) 

20 kleine vegan koekjes (± 
4 cm ø), zelfgebakken of 
kant-en-klaar (bv. Oreo’s 
of Céréal koekjes)

± 150 g pure chocolade, grof 
gehakt 

1. Kook de aquafaba in tot 60 ml en laat afkoelen en koud worden in de 
koelkast (of zet het even in de vriezer als je haast hebt). Ontvet de kom en 
kloppers met wat citroensap en wrijf droog met een stukje keukenpapier.  
Klop de aquafaba met ½ theelepel citroensap tot stevige pieken. 

2. Breng 50 ml water met de suiker aan de kook en zet je suikerthermometer 
in de pan. Verwarm tot het mengsel 117 °C bereikt. Voeg rond de 100 °C  
de agaragar toe en roer goed. 

3. Neem de pan van het vuur en giet al kloppend in een heel dun straaltje het 
hete suikermengsel bij de aquafaba. Voeg ook het vanille-extract toe. Blijf 
kloppen tot het schuim is afgekoeld tot kamertemperatuur en heel stevig is. 
Schep het in een spuitzak. Leg de koekjes op een met bakpapier beklede 
bakplaat en spuit torentjes schuim op de koekjes. Druk met een natte 
vinger de punten naar beneden. Laat de torentjes ± 2 uur drogen. 

4. Doe de chocolade in een hittebestendige kom en zet de kom op een pan 
met een laagje heel zachtjes kokend water. De bodem van de kom mag 
het water niet raken. Smelt de chocolade zo au bain-marie. Of doe de 
kom met chocolade in de magnetron en verwarm telkens 1 minuut op vol 
vermogen. Roer steeds goed door want de chocolade houdt vaak zijn vorm 
ook al is hij gesmolten. Laat lichtjes afkoelen. Zet de koekjes op een rekje 
en schep de chocolade erover. Gebruik een kwastje om de chocolade mooi 
te verdelen. Of dompel de bovenkant in de chocolade (dan heb je wel veel 
meer chocolade nodig). Laat helemaal afkoelen. De zoenen zijn 3-4 dagen 
houdbaar buiten de koelkast en 1 week in de koelkast. 

Aquafaba is zo’n wonder! Je kan er zelfs 
chocoladezoenen mee maken. Ik gebruik 
meestal kant-en-klare koekjes voor de bodem, 
maar je ant ook zelf kleine koekjes bakken. Je 
kan nog allerlei lekkere smaken aan de vulling 
toevoegen zoals gember, kardemom, citroen 
of kaneel. Je hebt voor dit recept wel echt een 
suikerthermometer nodig om de temperatuur 
van het suikerwater te meten.

Ingred i e n te n          

Chocoladezoenen

#PERSONEN

±20 zoenen 1u gemiddeld
BEREIDINGSTIJD MOEILIJKHEID

ook nodig: spuitzak met een mondje van 
± 1 cm ø; suikerthermometer

C U L I N A I R  -  D O S I A  B A K T  V E G A N

*aquafaba is het vocht uit een bokaal kikkererwten.

:
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200 g pistachenoten  
(of 300 g voor rolletjes) 

80 g gedroogde cranberry's  
(of 110 g voor rolletjes) 

160 ml neutrale olie (of gesmolten 
sojaboter of kokosolie) 

½ tl geroosterde sesamolie of 
arganolie 

16 vellen filodeeg (± 22 x 24 cm) 

zeste + sap van 1 (bio) sinaasappel 

sap  van 1 citroen 

300 g agavesiroop 

5 kardemompeulen, gekneusd 

1. Verhit de oven tot 170 °C. Hak de helft van de pistachenoten en de cranberry’s 
grof. Hak de rest fijn. Meng de neutrale olie en de sesamolie. 

2. Leg een deegvel op een werkvlak met de korte kant naar je toe. Het deeg moet 
mooi soepel en nog iets vochtig zijn. Bevochtig het deeg eventueel met nog wat 
water want anders kun je het straks niet mooi oprollen. Bestrijk royaal met olie. 

3. Houd wat van de grove en fijngehakte pistachenoten, cranberry’s en 
sinaasappelzeste apart om te versieren. Meng de rest door elkaar. 
Bestrooi voor de spiralen de onderste 5 cm van korte kant van het deegvel 
met ± 1/16 van het pistachemengsel. Leg een eetstokje of een ander dun 
stokje zo op de vulling zodat het links en rechts uitsteekt. Rol op. Druk het 
deeg aan weerszijden van het stokje naar binnen zodat er een iets rimpelig 
effect ontstaat. Haal het stokje eruit en rol op in een soort slakkenhuis en 
zet in het bakblik. Rol voor gewone rolletjes het deeg zonder stokje op en 
snijd in vier stukjes. Zet ze rechtop in het bakblik. Vouw het aluminiumfolie 
eventueel tot een passend bakje. Overgiet met de overgebleven olie of 
boter en bak op de onderste richel van de oven in ± 50 minuten bruin. 

4. Breng intussen voor de siroop in een pannetje het sinaasappelsap aan de kook 
met het citroensap, de agavesiroop, kardemom en een snufje zout. Laat 10 
minuten heel zachtjes koken. Houd apart tot gebruik. Zet de oven op 200 °C. 
Neem de baklava uit de oven en giet er de siroop over. Bak nog 5 minuten en 
neem het gebak dan uit de oven om helemaal af te koelen.

De combinatie van flinterdunne deeglaagjes, 

pistache, fris-zure cranberry, kardemom en een 

zoete sinaasappelsiroop is heerlijk. Je kan van 

deze baklava spiralen maken, kleine rolletjes 

of allebei. Geserveerd met wat plantaardige 

slagroom geef ik deze knapperige baklava vaak 

als een klein gebakje na een lekker etentje.

C U L I N A I R  -  D O S I A  B A K T  V E G A N

#PERSONEN

10-40 stukjes 1u makkelijk
BEREIDINGSTIJD MOEILIJKHEID

Ingred i e n te n

ook nodig: bakblik met iets opstaande 
rand van ± 20 x 20 cm, bekleed met 
aluminiumfolie

Pistache-cranberrybaklava
:
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Nu de herfst eraan komt zijn we klaar voor het stevigere werk. Goed vullende bordjes. 

Stoemp waar je vork in blijft recht staan met een Steak Maison, crispy ‘bacon’ die je 

overal op kan strooien, taco’s met cheezy burgertjes en omdat er na al dat ferm eten 

toch iets meer light in mocht opteerden we voor een elegante No Tuna spread gemaakt 

van jackfruit. Wedden dat je nooit meer hetzelfde denkt over ‘vleesvervangers’?!

vegan 
voor 

vleeseters

Foto’s & styling Toos Vergote  @Toosplantbasedfood / Recepten: Sandra Geerts   @Sanskeuken
Tekst: Maureen Vande Capelle



‘Steak maison’ 
met rozemarijnaardappeltjes  
en Franse boontjessalade

INGREDÏENTEN STEAKS

125 g kikkererwten, uit blik of  
zelf gekookt, uitgelekt

15 g edelgist

1 tl lookpoeder

4 tl uipoeder

1/4 el komijnpoeder

1/4 tl korianderpoeder

1/2 tl oregano

2 el sojasaus

130 g tomatenpuree

1 el paprikapoeder, gerookt

1/4 tl zwarte peper

1 el mosterd

120 ml groentebouillon

260 g glutenpoeder*

60 ml sojasaus

1 el paprikapoeder, zoet

1 el bruine suiker

2 el tomatenpuree

600-800 g krielaardappeltjes

scheut olijfolie

paar takjes rozemarijn, fijn gehakt

grof zeezout

500-600 g sperzieboontjes, schoongemaakt en  
in stukjes van ca. 5 cm gesneden

1 kleine rode ui, in dunne halve ringen

1 el kappertjes, uitgelekt

1 teentje knoflook, geperst

2 el olijfolie

1 el witte wijnazijn

1 el mosterd

peper en zout

4 personen

BEREIDING

1. Mix de kikkererwten met de edelgist, lookpoeder, uipoeder, komijn, koriander, 
oregano, sojasaus, tomatenpuree, paprika, mosterd en groentebouillon in 
een foodprocessor glad.

2. Doe de mengeling in een grote kom en voeg de gluten toe. Meng even met 
een lepel en werk het verder door met je handen tot zich een deeg vormt.

3. Kneed het deeg voor ongeveer 2 minuten van kleverig naar elastisch. 
Kneed niet te lang want dit maakt de steaks taai!

4. Vlak de deegbal uit zodra de textuur vast en elastisch is en verdeel in  
4 gelijke stukken. Druk de 4 steaks een beetje platter met een 
pureestamper (druk niet te hard want ook dit beïnvloedt de textuur).

5. Verpak de steaks individueel in aluminiumfolie en stoom ze 20 minuutjes. 
Verpak ze niet te strak, ze zetten nog wat uit tijdens het stomen.

6. Meng ondertussen alle ingrediënten voor de marinade in een mengkom. Laat 
even intrekken en meng nogmaals goed door tot de suiker mooi opgelost is.

7. Verwijder het aluminiumfolie en leg de steaks in een lage kom. Overgiet ze 
met de marinade, zorg dat alles mooi verdeeld is en laten even marineren.

8.  Verwarm de oven voor op 180°C.

9. Was de krieltjes, halveer ze en schep ze in een ovenschaal om met een 
scheutje olijfolie. Strooi er gehakte rozemarijn over en kruid met grof zeezout.

10. Bak de krieltjes in 30-40 minuten goudbruin. Schud halverwege om.

11. Kook de boontjes beetgaar. Snijd de ui in dunne halve ringen. Meng  de 
mosterd met de wijnazijn en de olijfolie tot een vinaigrette. Kruid met peper 
en zout. Giet de boontjes af en meng de vinaigrette er onmiddellijk onder. 
Laat even afkoelen en schep de ui en de kappertjes door de lauwe salade. 

12. Verwarm een scheutje olijfolie in een pan en bak de steaks tot ze mooi 
bruin en gekarameliseerd zijn.

13. Serveer met de aardappeltjes en de lauwe bonensalade.

VOOR DE MARINADE

VOOR DE AARDAPPELTJES

VOOR DE BOONTJESSALADE

* Glutenpoeder (tarwegluten) is eigenlijk gewoon meel waar het zetmeel is uitgehaald.  
Wat overblijft, zijn de eiwitten uit het meel, de gluten. Soms wordt glutenpoeder aan brood 
toegevoegd om het wat luchtiger en elastischer te maken. Als je seitan vanaf scratch maakt, dan 
maak je eigenlijk een brooddeeg dat je kneedt en spoelt zodat het zetmeel wegspoelt en de gluten 
overblijven. En dat kook je dan waardoor je seitan krijgt. Omdat dit een tijdrovend en intensief 
proces is, vertrekken we in dit recept vanaf glutenpoeder, geen eindeloos gekneed en gespoel 
meer nodig! Glutenpoeder vind je in online winkels (bv. Pit & Pit, Veggiedeli, de Notenshop, de 
Broodbakshop), bij groothandels voor bakkerijen (bv. bakkershuis Deinze), bij je warme bakker (als 
je het lief vraagt) en bij molens (Flourpower, de Kloostermolen) en soms kan je het bestellen via de 
natuurvoedingswinkel. Let op: ben je gevoelig voor gluten, dan is seitan geen aanrader.

Steak Maison, maar dan veggie én homemade, wie had dat gedacht.  
Een klassieke peperroomsaus (sjalotje aanbakken, sojaroom erbij, groene 
peperbolletjes uit bokaal erbij en klaar!) past ook goed bij de seitan-steak. 
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‘Steak maison’ 
met rozemarijnaardappeltjes  
en Franse boontjessalade

Tempeh bacon en 
crispy bacon bits 
met spruitjespuree

BEREIDING

1. Verwarm de oven voor op 180°C. Beleg een bakplaat met bakpapier.

2. Knip met een schaar gelijke stroken uit het rijstpapier.  
Ga voorzichtig te werk, het papier verkruimelt snel. 

3. Neem twee bakjes. Vul één bakje met heet water en meng in  
het tweede bakje de ingrediënten voor de marinade.

4.  Leg twee gelijke strips rijstpapier op elkaar en haal ze door 
het water. Wrijf tussen je vingers om het teveel aan vocht te 
verwijderen. Haal de aan elkaar klevende strips nu door de 
marinade. Verwijder het teveel aan marinade. Leg de strip op een 
bakplaat. Herhaal tot alle strips opgebruikt zijn. Bak de strips in 
ongeveer 10 minuten in de oven goudbruin en knapperig. Houd 
de strips goed in te gaten, ze verbranden snel! Bak ze zeker lang 
genoeg, anders blijven de strips taai en plakkerig.         

5. Snijd ondertussen de tempeh in plakken, bestrijk met de rest van 
de marinade en laat even intrekken.

6. Maak de spruitjes schoon. Schil de aardappels. Kook de spruitjes met 
de aardappels in licht gezouten water gaar en giet af. Giet er een royale 
scheut olijfolie bij en kruid met nootmuskaat, peper en zout. Stamp tot 
een mooie puree. Er mag nog wat structuur overblijven.

7. Bak ondertussen de plakjes tempeh op middelhoog vuur goudbruin.

8. Serveer de puree met de tempeh en enkele plakjes crispy bacon. 
Je kan de crispy bacon ook makkelijk in kleinere stukjes breken en 
ze over de puree strooien.

INGREDÏENTEN SPRUITJESPUREE

VOOR DE BACON

VOOR DE MARINADE:

1 kg aardappels

750 g spruitjes

olijfolie

peper en zout

nootmuskaat

1 pakje tempeh

4 vellen rijstpapier (bij voorkeur rechthoekig)

2 el ahornsiroop

2 el sojasaus

1 tl witte miso

2 el olijfolie

2 tl gerookte paprika

4 personen

Vegan spek moet zowat een van de laatste zwarte 
gaten in de markt zijn. Geen nood, deze tempeh 
bacon komt al dicht in de buurt. Van rijstpapier 
(jaja!) maken we ook nog eens crispy bacon bits. 
Je kunt de marinade trouwens ook gebruiken op 
plakjes shiitake champignons of plakken aubergine, 
die je dan krokant bakt. Nog meer bacon-opties! 
Wij denken zelfs dat de crispy bacon bits geweldig 
zijn als topping op Malaga-ijs. 
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T R Y  V E G A N :  V E G A N  V O O R  V L E E S E T E R S

INGREDIËNTEN

1 grote el kappertjes, uitgelekt

1 middelgrote augurk, grof gehakt

300 g jackfruit, uitgelekt

3 el veganaise

3 el sojayoghurt greek style natuur

1 el mosterd

2 el citroensap

1 el verse dille, grof gehakt

1 el bladpeterselie, grof gehakt

2-3 el salade du pêcheur  
(of verkruimeld nori blad)

1-2 stengel bleekselderij, in brunoise

1/2 tl zeezout

zwarte peper

BEREIDING 

1. Meng de kappertjes met de augurk en het jackfruit in 
de  foodprocessor en puls kort tot een vlokkig mengsel. 
Schep het mengsel in een kom.

2. Meng de veganaise met de yoghurt, de mosterd,  
het citroensap en het zout en schep de saus door  
het mengsel. Roer er tot slot de dille, de peterselie 
en de bleekselderij door. Kruid met flink wat peper.

3. Serveer op knapperig brood, toast of met crackers.

Jackfruit vind je in de supermarkt in blik (AH, Fair-
trade) en vooral in Aziatische winkels. Let op dat je 
jackfruit ‘in brine’ (pekel) koopt en niet in siroop. 
Want die laatste is bedoeld voor dessertjes. En een 
jackfruit is inderdaad wat je denkt: een vrucht. Het 
vruchtvlees is draderig en smaakt vrij neutraal, 
vandaar dat je het als vleesvervanger kan gebruiken. 
Kook of roerbak de stukjes goed los (trek ze eventueel 
wat los met een vork en snijd de hele harde stukjes 
af) en marineer ze. Ideaal voor in stoverij of broodje 
‘pulled pork’. Je hebt dan wel een ‘light’-vleesver-
vanger want jackfruit bevat niet zoveel eiwitten en 
vrijwel geen vet. Wel bevat de vrucht veel zetmeel en 
daarnaast B6, vitamine C, magnesium en vezels.

Jack’s  
no tuna
4 personen
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INGREDIËNTEN

Guac & ‘tjies’ 
taco

BEREIDING

1. Pel de ui, ontpit één chili en hak beide grof. Pel en ontpit de 
avocado’s. Hak het vruchtvlees samen met de ui en chili fijn en 
meng al hakkend. Pluk de  korianderblaadjes (houd een deel apart 
voor het serveren) en hak grof. Voeg de tomaatjes toe en hak al 
mengend alles onder mekaar. Doe de mix in een kom en voeg het 
sap van de limoen toe samen met een eetlepel olijfolie. Kruid met 
peper en zout en meng goed door.

2. Bak de burgertjes goudbruin en snijd ze doormidden. Plaats een half 
burgertje met de snijkant naar onder op een bord. Schep er een flinke 
portie guac-salade op en ‘plak’ de tweede helft van de burger ertegen. 
Herhaal voor alle burgers.

3. Ontpit de resterende chili en hak grof. Strooi de chili samen met enkele 
korianderblaadjes over de taco’s. Serveer met een groene salade en 
de verwarmde maïstortilla’s.

1/2 rode ui

2 Jalapeño pepers (rood of groen)

3 rijpe avocado's

een bosje koriander

6 rijpe kerstomaten

1 limoen

extra vergine olijfolie van een goed kwaliteit

peper en zout

1 pakje Abinda Fondu burgers

rucola of een andere groen sla

maïstortilla’s (optioneel)

Deze cheezy burgertjes kan je natuurlijk op 
de klassieke manier serveren bij je patatjes en 
groenten. Wij vinden ze mjum in gerechten waar 
je anders wat kaas of zure room zou gebruiken. 
Snijd ze verticaal doormidden en serveer ze 
met guacamole en tomaatsalsa ertussen, op die 
manier vormen ze een taco. Voor de iets grotere 
honger serveer je het geheel bovenop een tortilla. 
Je kan ook helemaal over the top er mee gaan en 
er een inside-out burger van maken: burgertje 
daarop guacamole en toppings en afdekken met 
nog een burgertje. Wie zei ook alweer dat veggie 
= ‘saaie slaatjes’ was? 

4 personen
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T R Y  V E G A N :  V E G A N  V O O R  V L E E S E T E R S

Pudding
plantjes

INGREDIËNTEN

100 g pure chocolade (70-80+)

400 g Céréal Tofu zijdezacht  
(versafdeling @Carrefour)

2 el Céréal Bio agavesiroop

2 el Céréal by Nature witte tahin  
(of een notenboter naar smaak)  

2 el cacaopoeder, raw

0,5 tl bourbon vanille

snufje zeezout

1 pak Céréal by Nature haver &  
pure chocolade koekjes

BEREIDING

1. Smelt de chocolade ‘au bain marie’.

2. Mix ondertussen de tofu in de blender met de tahin, de agavesiroop,  
de cacaopoeder, de vanille en een snufje zeezout tot een gladde massa.

3. Voeg de gesmolten chocolade toe en meng tot een homogeen geheel. 

4. Schep de chocoladepudding in kleine glazen of terracota potjes en laat 
afkoelen. Schep de potjes niet té vol, er moet nog ‘zand’ bij.

5. Verkruimel de koekjes tot ‘zand’ in een foodprocessor. Strooi het 
koekjeszand over de pudding. Steek een takje munt of een eetbaar 
bloemetje in elk potje.

Vergis je niet, deze ‘pudding’plantjes zijn 
geen slapje papjes! De silkentofu bevat flink 
wat eiwitten, en de tahin zorgt voor een dosis 
calcium. Of hoe dessertjes niet alleen geweldig 
mooi kunnen zijn maar ook euh… neja… 
gezond! (met een korreltje zout dan)

4 personen
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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: 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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A L P R O  I J S  -  N I E U W E  S M A K E N !
Ontdek Alpro ijs, nu met twee nieuwe smaken! Amandel-gezouten karamel, gemaakt 
van amandelen met een heerlijke swirl van gezouten karamel, en Aardbei op basis 
van soja met kleine stukjes aardbei. Ze zijn 100% plantaardig en bevatten minder 
suikers*. Verkozen tot product van het jaar!

Te koop in de meeste supermarkten.

*Bevat 30 % minder suikers en verzadigde vetten dan de marktreferentie voor ijs

S OY  P R O  -  B A L L E TJ E S
Met deze vegan balletjes kan je alle kanten uit! Serveer ze bij je pasta, maak er 
balletjes in tomatensaus mee of verwerk ze in een lekkere salade als lunch. De 
balletjes zijn een bron van ijzer en vitamine B12 en bevatten veel vezels en eiwitten. 
Wedden dat ook de kinderen er dol op zijn?

Te koop bij Aldi. 

M A L L O W  P U F F S  -  Raspberry mallows dunked in Belgian dark chocolate

Super-puffy vegan marshmallows gedompeld in Belgische chocolade. Lekker 
luchtig, gemaakt met UTZ gecertificeerde cacao en pure ingrediënten. Deze 
heerlijke marshmallows zijn de perfecte vegan snack voor tussendoor!

Verkooppunten op www.mallowpuffs.be.

P È R E  O L I V E  -  H U M M U S 
Deze specialiteit uit het Midden-Oosten op basis van kikkererwten, sesam en spece-
rijen is niet alleen hip, het is ook gezond en 100 % plantaardig. De hummus van Père 
Olive onderscheidt zich door een authentieke smaak en extra smeuïgheid. Ideaal 
voor op je boterham, op een toastje, of als dip. Ontdek naast de Hummus Natuur ook 
de Hummus Basilicum, Hummus Olijven, Hummus Pikant en vele andere smaken.

Te koop bij Carrefour, Match en Cora.  

www.v-label.eu/nl-be

V-LABEL



Is het een goed idee om je kinderen vegan op te voeden? Volgens de Belgische 
Académie Royale de Médecine niet. In een advies dat zij opstelden voor de 
kinderrechtencommissaris besloten zij dat veganisme uitgesloten is voor kinderen 
en dat het als verwaarlozing kan beschouwd worden als je je kinderen vegan 
opvoedt. De Franstalige media maakten ervan dat vegan opvoeden strafbaar is. 

Vele vegan ouders reageerden verontwaardigd. En ze hebben gelijk. Veganisme 
ontraden voor kinderen is geen goed idee. Natuurlijk moeten we, wanneer artsen 
aan de alarmbel trekken over veganistische kinderen, dat signaal ernstig nemen. 
Toch zijn hier een aantal belangrijke kanttekeningen op hun plaats.

Een kind gezond grootbrengen is geen sinecure. Het systematisch vermijden 
van bepaalde producten maakt de taak er niet makkelijker op. Elke ouder moet 
voldoende aandacht hebben voor gezonde voeding; voor ouders die hun kinderen 
veganistisch willen voeden, geldt dat minstens even hard.

Waarom veganisme ontraden 
voor kinderen geen goed idee is

Tekst: Nena Baeyens
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Wat zegt de rest van de 
wereld? 
Dat de Académie royale de Médecine de 

Belgique veganisme echter afraadt voor kin-

deren is geen goede zaak. Eerst en vooral 

is dat standpunt conservatief in vergelijking 

met een aantal andere landen. Organi-

saties van artsen en diëtisten in de VS en 

Canada, bijvoorbeeld, zijn ook voorzichtig 

en waarschuwen (terecht) voor het risico op 

tekorten, maar ontraden veganisme niet en 

zeggen dat het mogelijk is voor elke leeftijd, 

inclusief baby’s en jonge kinderen. Ze spre-

ken zelfs over potentiële voordelen.

Ten tweede blijkt bij navraag dat de aange-

haalde gevallen van ondervoede kinderen 

uitzonderingen zijn die zich maar eens om 

de zoveel jaar voordoen. De artsen krijgen te 

maken met de probleemgevallen, maar niet 

of minder met de vele met succes opgevoede 

veganistische kinderen. Uit eerdere casus-

sen in binnen- en buitenland blijkt bovendien 

dat een veganistisch voedingspatroon op 

zich doorgaans niet de oorzaak is, maar wel 

verwaarlozing en ondoordacht optreden in 

het algemeen. Vaak gaat het zelfs helemaal 

niet veganisme, maar over irrationele ideeën 

over voeding bij de ouders.

Nood aan beter 
geïnformeerde artsen 
Veganisme afraden op basis van deze uit-

zonderingen lijkt ons onterecht en zelfs 

contraproductief. Artsen laten weten dat 

zij vaak niet vertrouwd worden door pati-

enten. We kunnen ons voorstellen dat zij 

inderdaad af en toe te maken krijgen met 

koppige, betweterige ouders die meer heil 

zien in hun eigen ideologie en in eigen 

opzoekingswerk bij dokter Google. Dat is 

jammer, maar deels ook begrijpelijk, want 

veel artsen zijn nu eenmaal niet voldoen-

de geïnformeerd over zowel voeding in het 

algemeen, als over alternatieve voedings-

wijzen. We vermoeden dat bovenstaand 

standpunt de argwaan vooral in de hand 

zal werken, en de afstand tussen ouders 

en dokters kan vergroten. Bij mensen die 

zich bewust zijn van het enorme leed dat 

gepaard gaat met bijna alle dierlijke pro-

ducten, zal veganisme afraden vaak geen 

zoden aan de dijk zetten. 

Diverse partijen hebben een rol te spelen. 

Artsen en gezondheidsverenigingen kun-

nen een progressiever standpunt innemen 

zodat zij meer vertrouwd worden. EVA wil 

hen niet dicteren hoe hun standpunt er 

moet uitzien, maar ze kunnen inspiratie 

vinden bij buitenlandse organisaties. Ze 

kunnen aangeven wat veganistische ou-

ders zeker moeten doen om hun kinderen 

gezond groot te brengen. Indien ze onzeker 

blijven, kunnen ze aangeven welke uitzon-

deringen de ouders eventueel minimaal 

moeten maken. 

Samen staan we sterker
Artsenverenigingen en gezondheidsorga-

nisaties kunnen ook samenwerken met 

veggie/vegan organisaties, die vaak meer 

vertrouwen genieten. 

Die organisaties moeten evidence-based 

informatie aanreiken en onder hun ach-

terban nog meer de nadruk leggen op 

de gezondheidsaspecten van plantaardig 

eten (en bijvoorbeeld duidelijk maken dat 

een B12-supplement noodzakelijk is). 

De media, ten slotte, moeten bij gevallen 

van problemen met kinderen goed onder-

zoeken waar precies de oorzaak ligt, en 

veganisme niet noemen als de boosdoe-

ner wanneer dat niet zo is. 

Een blik op de toekomst
Het goede nieuws is dat niet alleen ou-

ders verontwaardigd reageerden, maar 

ook Belgische dokters en andere ge-

zondheidsprofessionals zich aan het 

verenigen zijn om een meer progressieve 

stem te laten klinken.

Veganisme is immers geen modetrend 

die plots weer zal verdwijnen. Integen-

deel, het zal alleen maar aan populariteit 

winnen. Goed geïnformeerde artsen die 

mensen hier op een correcte manier in 

kunnen begeleiden, zijn dan onmisbaar. 

Zit je zelf met vragen over vegan voeding 

voor kinderen? Contacteer onze diëtiste 

Evelyne Mertens via dietiste@evavzw.be 

of lees meer op onze website op  

www.evavzw.be/kinderen.

A C T U E E L
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IN DE BROODDOOS 

Een boterham met… choco!

Als het aan je liefste spruit zelf ligt, smeert die wellicht 

het liefst iedere dag confituur of choco op de boterham. 

Ook de veggie schelletjes en spreads uit de supermarkt 

gaan vaak vlot naar binnen. Gemakkelijk en lekker, dat 

wel. Maar echt voedzaam kun je ze helaas niet noemen. 

Ze bevatten vaak veel vetten, zouten, toegevoegde 

suikers en weinig voedingsstoffen. Betere kant-en-

klare opties zijn pindakaas of tahin (lekker met stukjes 

banaan), en ook met hummus of een groentespread uit 

de supermarkt kom je al een heel eind.

WAT JE ZELF DOET, DOE JE BETER 

Spreads die je zelf maakt, zijn vaak een pak gezonder 

(én lekkerder). En dat hoeft echt niet zoveel werk te 

zijn als het lijkt. 

 

 Onze drie snelle toppers:

• bloemkoolcurry spread: snijd een halve bloemkool 

in kleine stukjes en kook ze gaar in licht gezouten 

water. Hak intussen een handje tuinkers fijn. Giet 

de bloemkool af en spoel met koud water. Meng de 

bloemkool met 3 eetlepels veganaise, 1 theelepel 

currypoeder, de tuinkers en peper en zout. 

• groentepaté: Verwarm de oven voor op 180°C. Doe 

250 gram tofu, 3,5 eetlepels olijfolie, 3,5 eetlepels 

sojasaus, 1 theelepel groentebouillonpoeder, 5 

eetlepels water en 25 gram pijnboompitten in een 

blender en mix alles tot een gladde massa. Doe het 

mengsel in een kom, voeg 125 gram fijngehakte 

prei en 125 gram fijngehakte wortel toe en meng 

goed. Doe de paté in een ingevette ovenschaal en 

zet hem in de oven tot de bovenkant goudbruin 

kleurt (35 à 45 minuten). Laat afkoelen en serveer.

• chocohummus: Voeg 400 gram kikkererwten 

uit blik (uitgelekt en afgespoeld), 5 eetlepels 

cacaopoeder, 4 eetlepels agavesiroop, 2 eetlepels 

tahin en 1 theelepel vanille-extract toe aan de 

blender en mix tot een gladde massa. 

BACK TO SCHOOL 
Tekst: Ulrike Verdonck

Het begin van het schooljaar betekent: vroeg opstaan en boterhammen smeren! Maar wat leg je op een plantaardige 

boterham? En kan je echt enkel fruit eten als tussendoortje? Met deze ultieme back-to-school tips keert je kind nooit 

meer met een volle brooddoos terug naar huis. En ja hoor, ook de mama’s en papa’s mogen meesmullen!

E A SY PE A ANS VY EG
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E A S Y  P E A S Y  V E G A N

DE PERFECTE SALADE MAAK JE ZO

Buddha bowl, poké bowl, bulgur bowl. Het inter-

net barst van de hippe benamingen voor wat onze 

oma gewoon ‘konijnenvoer’ noemt. Maar een 

salade maken die genoeg vult om de middag door 

te komen is een kunst op zich. Dit is het geheim 

voor een perfecte vegan salade:

Kies een graansoort als basis: quinoa, rijst, bul-

gur, couscous, tarwekorrels …

 

Voeg peulvruchten (kikkererwten, linzen, 

bonen…) of een vleesvervanger (tofu, seitan, 

tempeh, veggieballetjes…) toe als eiwitbron. 

Koude en/of warme groenten zoveel je kan!

Werk af met een dressing en toppings (noten, zaden, 

gedroogd fruit, avocado..) voor een extra smaakboost. 

 

 

 

VOOR TUSSENDOOR: 

handig gesneden fruit, groentjes, noten & zaden, 

gedroogd fruit, rozijnen, dadels.

 

raw bars / granola bars bijvoorbeeld van Nakd (in 

de supermarkt) of Lima (zie shoppenrubriek) of zelf-

gemaakt (recepten vind je op onze website).

 

plantaardige melk: rijst-, haver-, en sojamelk vind 

je ook in kleine brikjes, ideaal om mee te nemen 

naar school. Kies voor naturel of voor een choco- 

of vanillesmaakje.

 

plantaardige yoghurtjes: ook sojayoghurt vind 

je in handige meeneempotjes (bv. van Alpro met 

fruitsmaak). Wil je liever wat minder verpakking? 

Koop dan grote potten en vul zelf kleinere potjes 

om mee te nemen.

 

koekjes: Lotus speculoosjes en Oreo koekjes 

zijn vegan. In het lijstje op www.tryvegan.be/ve-

gan-koekjes vind je een overzicht van alle vegan 

koekjes per supermarkt.

 THINK OUTSIDE OF THE  
(LUNCH)BOX 

Het hoeven natuurlijk niet altijd boterhammen 

te zijn. Wraps en pitabroodjes zijn de perfecte 

jasjes om groenten in te verstoppen. Ook leuk: 

spiesjes met stukjes groente, aardappel, veg-

gie balletjes of burgers in stukjes. De restjes 

van de dag ervoor dienen zich ook perfect aan 

als snelle lunch. Meng je aardappelen met wat 

veganaise, een sjalotje en wat bieslook tot een 

aardappelsalade. Mix je groenten samen met 

een lekkere dressing en snijd restjes veggie-

burgers in stukjes voor een hapklare lunch. 

 

 

 

BACK-TO-SCHOOL MET LIMA

Met rijstwafels kun je alle kanten uit! Gewoon zo als 

snelle snack, of belegd tot beestige boterhammen 

als lunch. Wedden dat je kleine nog nooit zo vlot 

groenten en fruit heeft gegeten?  

 

Onze favoriete combi’s: 

• tahin en banaan

• hummus, radijs, tuinkers  
en granaatappelpitjes

• choco en rood fruit
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Shoppen
Tekst Sofie Bogaerts

Shops Fashion & beauty

LA PETITE ETHICERIE
Delphine en Stephan zijn de bezielers van La Petite Ethicerie 
én zijn begaan met de toekomst van onze planeet. In hun 
winkeltje in Wezembeek-Oppem bieden ze kwaliteitsvolle, 
ethisch verantwoorde en 100 % plantaardige producten aan: 
wijn, kruiden, chocolade, koffie en thee, … De uitstekende 
klantenservice krijg je er gratis bovenop! Open van woensdag 
tot en met vrijdag van 11 tot 18.30 uur. Woon je niet in de 
buurt? Je kan ook online bestellen en aan huis laten leveren. 
Voorlopig bestaat de website enkel in het Frans, maar de 
Nederlandse versie komt er binnenkort aan.

www.lapetiteethicerie.com/

CALL IT SPRING
Als je je voeten of die van je lief wil verwennen met 
een gloednieuw paar diervriendelijke schoenen, is 
de collectie van Call It Spring iets voor jou. Ze hebben 
recent hun volledige aanbod schoenen en accessoires 
geveganized. En dit zonder in te boeten aan prijs of 
kwaliteit. Call It Spring maakt voortaan gebruik van 
synthetisch leer of andere innovatieve opties zoals 
gerecycleerd plastic of zeewierfoam. Het kleine V-logo op 
de producten garandeert je dat ze volledig dierenleedvrij 
zijn. Benieuwd? Surf zeker eens naar de website van 
Call It Spring of neem een kijkje bij Zalando. 

www.callitspring.com

HARVEST MOON YOGHURT
Harvest Moon begon met sapjes maar al snel 
volgden er andere biologische producten, 
waaronder nu ook vegan yoghurt op basis van 
kokosmelk of cashewnoten. Oprichter Florian 
Jung draagt duurzaamheid een warm hart toe. 
Dat zie je ook aan de verpakkingen, die makkelijk 
te recycleren zijn. De yoghurt is verkrijgbaar met 
twee verschillende basisingrediënten: frisse kokos  
(€ 2,20 per stuk) of gebrande cashewnoten (€ 3,10 
per stuk). Maak je keuze tussen de smaken zwarte 
bessen, vanille, natuur of chocola. De yoghurt is te 
koop bij Bioplanet. Kijk zeker ook eens op de leuk 
aangeklede website van Harvest Moon (in het Engels 
en het Duits).

www.harvestmoon.de

LIMA - RAW BARS
Een snelle en gezonde snack voor in de boekentas 
van je kind? Of een ontbijt-on-the-go voor jezelf op 
drukke dagen? De raw bars van Lima op basis van 
gedroogd fruit en noten zijn energierijk, bevatten 
veel vezels en geen toegevoegde suikers. Ze zijn 
bovendien 100 % bio, vegan en glutenvrij. Kies 
uit vier smaken: abrikoos en kaneel, cacao en 
pepermunt, hennep en gojibessen of zoethout en 
munt. Steek er standaard eentje in je handtas en 
je bent gewapend tegen elk hongertje onderweg.

www.limafood.be  
@lima.bio.food
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OYYA & LIQ: VEGAN IJSJES
Na Brugge en Hasselt mag je nu ook in Gent 
in je handen wrijven: eind juni opende hier 
een derde vestiging van Oyya. Winnaar van 
het beste Belgische ijs Mathieu Eyckmans 
serveert iedere dag 6 soorten vegan ijs op 
basis van amandel- of sojamelk. Afspraak 
aan de Koestraat 22!

Wat is er beter dan ijsjes? Vegan ijsjes! 
Wat is er beter dan vegan ijsjes? Vegan 
ijsjes met minder suiker! Wat is er beter 
dan vegan ijsjes met minder suiker? 
Vegan ijsjes met minder suiker én met 
alcohol! Het Belgische merk LiQ lanceert 
drie vegan cocktail-ijsjes waar wij blij van 
worden: Coconut Rum Punch, Limoncello 
Raspberry Ripple en Strawberry Rum 
Daiquiri. Om alleen van te genieten (120 
ml - € 2,79) of om te delen met je vrienden 
(475 ml - € 6,99). Op de website vind je 
alle verkooppunten.

www.oyya.be 
www.liq.cool

Joke Boon - De Vega Optie 

50 homemade vleesvervangers die je zelf 
kan maken: vegaburgers, worstjes, balletjes 
en meer. Het merendeel is veggie maar je 
vindt in het boek ook enkele vegan opties.

David Frenkiel & Luise Vindahl - 
Little Green Kitchen 

Veggie recepten om voor en samen met  
kinderen te maken. Little Green Kitchen 
geeft inspiratie voor doordeweekse 
maaltijden, maar ook voor feestgerechten, 
snacks of brooddoosfavorieten. Bij elk 
gerecht staan tips voor hoe je kinderen 
kan laten helpen met de bereiding.

Nahid Hassan - Vega Curry 

60 veggie curryrecepten uit de Indiase 
en Bengaalse keuken. Het boek start met 
een korte introductie over de belangrijkste 
ingrediënten uit beide keukens en 
als afsluiter krijg je een paar heerlijke 
dessertjes cadeau.

Books
Want van veggie en vegan 
kookboeken kun je er nooit 
genoeg hebben!

Sabrina Ghayour - Bazaar. 
Vegetarische recepten uit 
het Midden-Oosten 

Makkelijke veggie en vegan recepten 
vol Midden-Oosterse smaken, voor 
alle gelegenheden. Snacks, comfort 
bowls, brood, veelzijdige salades, 
hoofdgerechten  bijgerechten en 
zoete afsluiters die je stuk voor stuk 
doen watertanden.

Richard van der Vieren 
& Roosje Koninckx – 
Wolvenkinderen 

Leuk vormgegeven kijkboek met 
prachtige foto's, aangevuld met 
avontuurlijke, kindvriendelijke en  
veggie recepten. Ga buiten op 
ontdekking, naar de wereld van 
het kamperen en het heerlijke 
outdoor koken!

€ 25,95 € 29,90

€ 20,99 € 24,99 € 19,99
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Welmoed Bezoen - Gloeiend 
Groen. BBQ'en met groenten 

In dit kookboek vind je een 90-tal 
barbecuerecepten met gedurfde smaak-
combinaties, nieuwe technieken en 
verrassende ingrediënten. Je ontdekt 
wat er allemaal mogelijk is met groenten 
als asperges, pastinaak, pompoen of 
prei op de barbecue.

Therese Elgquist - Groene 
proteïne 

Nooit meer twijfelen of je wel genoeg eiwit 
binnenkrijgt met een plantaardig dieet. 
In dit boek staan twintig plantaardige 
proteïnebronnen centraal: noten, zaden, 
granen, peulvruchten of edelgist zijn 
slechts enkele voorbeelden. De auteur 
verwent ons met 60 lekkere en eenvoudig 
te bereiden recepten voor ontbijt, lunch 
en avondeten, en snacks en zoetigheden.

Jeroen Hazebroek & Leonard 
Elenbaas - Groen op Kolen. 
Vega(n) BBQ 

De auteurs laten zien hoe veelzijdig een 
vega(n) barbecue kan zijn. Leer enkele 
nieuwe bereidingswijzen van groenten 
en fruit op houtskool (zoals poffen en 
grillen), caveman-style of roken. Je komt 
ook meer te weten over vleesvervangers 
als tofu, seitan en tempeh en hoe je ze 
kan bereiden op de barbecue.

Vegan mayo Hellmann’s 
(Delhaize en Albert Heijn)

Boni Veggie Bolognaisesaus
(Colruyt & Spar)

Nocciolata Hazelnootpasta 
zonder melk (Delhaize)

Boni Veggie Auberginesalade
(Colruyt & Spar)

Waterijs Solero bio organic lemon
(Carrefour en Albert Heijn)

De keuze van Evelyne: 
EVA-diëtiste Evelyne Mertens deelt haar favoriete vegan ontdekkingen. 
Deze keer: de kruiden en specerijen van Mill & Mortar. 

Kruiden en specerijen zijn onmisbaar in de plantaardige keuken.
Een tijdje geleden ontdekte ik de producten van Mill & Mortar en 
sindsdien zijn ze een vaste waarde in mijn keuken. Mill & Mortar heeft 
een uitgebreid gamma van kwaliteitsvolle, biologische kruiden en 
specerijen. Ze werken samen met boeren uit onder andere Sri Lanka en 
Spanje, waardoor bepaalde blends duidelijk een oosters of exotisch tintje 
hebben. De oogst en sortering van hun producten gebeurt handmatig en 
de boeren ontvangen nog voor de oogst al een deel van de opbrengst, 
wat volledig past binnen hun visie rond duurzaamheid en fair trade. De 
combinatie van ingrediënten is telkens creatief en verrassend smaakvol. 
Zo verkopen Mill & Mortar bijvoorbeeld zoutvlokken die geïnfuseerd zijn 
met rode wijn, citrusolie of gedroogde paddenstoelen. 

De kruiden en specerijen bevatten geen toegevoegde suikers. Het 
gamma is geschikt voor het op smaak brengen van zowel koude als 
warme bereidingen, dressings en desserts. Zo gebruik ik bijvoorbeeld 
de Happy Roots om mijn salades op smaak te brengen, en meng ik de 
chipotlekruiden graag door een veganaise voor een pittig sausje. Voor 
zoete aardappelfrietjes gebruik ik dan weer de paprikakruiden en voor het 
aperitief het heerlijke Dukkah-gramma. En om mezelf extra te verwennen, 
meng ik de Cinnamon Latte met (warme) havermelk en een vleugje cacao.

shop.millmortar.be

S H O P P E N

Vegan in de supermakt

€ 22,50 € 19,99 € 29,99
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BACK TO SCHOOL-WORK LUNCH
Ingrediënten (voor 4 toastjes): voor de guacamole: 1 rijpe avocado, 
sap van ½ citroen, peper en zout, snuifje chilipoeder. Voor de zure 
room: 150 g cashewnoten, sap van ½ citroen, 2 el edelgistvlokken 
(optioneel), peper en zout, enkele pijpajuintjes 
1 pakje De Hobbit tofuknackers + 1 potje De Hobbit paprikaspread 
met basilicum toastjes naar keuze

Werkwijze:
Prak de avocado en voeg de citroen en kruiden voor de guacamole toe. Mix alle ingrediënten 
(behalve de pijpajuintjes) voor de zure room in een foodprocessor tot een dikke spread. Voeg 
dan de fijngesneden pijpajuintjes toe. Grill de tofuknackers kort aan beide kanten (of bak in 
een beetje olijfolie). Beleg de toastjes met de paprikaspread met basilicum, guacamole, zure 
room een stukje tofuknacker.

FOOD FOR FREEDOM

hobbitnv@hobbit_veganfood info@hobbit.be - www.hobbit.be

september 2.indd   1 16/07/2019   13:06:30



I N  D E  ( A C H T E R ) B A N  V A N  E V A

Robbie  
Deighton
• is 48 jaar jong

• heeft een kat

• zet zich met verschillende 
projecten in voor het klimaat

• viert zijn 10de veggie verjaardag met 
de Langste Veggietafel in Olen

• is secretaris bij Groen Olen

In de 
(achter-)ban 
van eva

Tekst: Hanne Volckaert
Foto: Wouter Van Besien

In deze rubriek vertellen telkens 
twee EVA-leden hoe zij op hun manier 
de wereld groener, diervriendelijker, 
gezonder én lekkerder maken. 

Ben  of ken je iemand met een 
inspirerend verhaal? Stuur ons een 
berichtje via Ulrike@evavzw.be.

Tien jaar geleden begon ik veggie te 
eten, met het klimaat als drijfveer.  
Ik deed toen wat opzoekingswerk over 
hoe ik mijn steentje kon bijdragen en 
dan bots je al snel op het feit dat minder 
vlees eten je ecologische voetafdruk 
aanzienlijk verkleint. Aanvankelijk was 
het klimaat dus mijn belangrijkste 
motivatie, maar je ontdekt al snel dat 
alle redenen eigenlijk goed zijn om  
voor een veggie levensstijl te kiezen.  
Voor het milieu en het klimaat zet ik me 
graag extra in. Zo ben ik zwerfvuilpeter, 
organiseerde ik al verschillende repair 
cafés, ik kom op voor Groen… Ik weet 
me dus wel bezig te houden.

“Met de Langste Veggietafel 
in Olen probeer ik vegetari-
ers uit de streek bij elkaar 
te brengen, maar ook an-
dere mensen te laten ken-
nismaken met hoe lekker 
de vegetarische keuken is”

Mijn tiende veggie verjaardag wil ik niet 
onopgemerkt laten voorbijgaan. Daarom 
organiseer ik dit jaar op 16 november 
De Langste Veggietafel in Olen, de 
gemeente waar ik woon. Ons concept is 

dat je eten voor jezelf meebrengt, maar 
ervoor zorgt dat je genoeg mee hebt 
zodat anderen ook kunnen proeven van 
jouw lekkernijen. Ik hoop zo vegetariërs 
uit de streek bij elkaar te brengen, maar 
ook om andere mensen kennis te laten 
maken met hoe lekker de vegetarische 
keuken is. Olen is natuurlijk geen 
grootstad, dus ik wacht af om te zien of 
het aanslaat. Ik hoop ook mensen aan 
te trekken uit andere gemeenten in de 
buurt. In Antwerpen is er ook een Lang-
ste Veggietafel, maar dat is voor veel 
mensen vaak nog te ver. Ik ben hoopvol, 
maar toch bescheiden over de verwachte 
opkomst want de zaal die ik in Olen heb 
geboekt, is niet gigantisch groot.

Voorlopig ken ik maar weinig mensen in 
mijn omgeving die vegetariër zijn. In mijn 
driekoppig gezinnetje dat bestaat uit 
mijn vrouw, onze kat en mijzelf, ben ik 
ook de enige. Mijn vrouw is geen vegeta-
riër, al eet ze wel regelmatig veggie. De 
meeste avonden kook ik en ik maak na-
tuurlijk nooit vlees klaar. Op restaurant 
eet ze wat ze wil en in het begin had ik 
het daar wel eens moeilijk mee. Maar 
dat beterde met de jaren. Ik wil ook niet 
de persoon zijn die telkens als iemand 
vlees eet, zegt “Nee, dat mag niet!”.  
We hebben respect voor elkaars keuze.
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I N  D E  ( A C H T E R ) B A N  V A N  E V A

“Met mijn eigen zaak 
combineer ik al mijn 
passies: fotografie, 
lekker eten en mooie 
dingen creëren”

Toos Vergote
• is al enkele jaren kooklesgever bij EVA

• zegde haar job op om zich op haar 
eigen zaak te richten

• via @toosplantbasedfood organiseert 
ze haar eigen workshops en doet ze 
aan food photography & styling

• deelt haar prachtige creaties op 
Instagram @toosplantbasedfood

• maakte ook de foto’s van de Try 
Vegan special in dit magazine

Ik leerde de plantaardige keuken 
zo’n vijf jaar geleden kennen uit 
nieuwsgierigheid. Twee jaar geleden 
besloot ik om thuis volledig plantaardig 
te eten en te koken. Vandaag probeer 
ik dat ook op verplaatsing en dat lukt 
best goed. Ongeveer 95 % van wat ik 
eet, is plantaardig. Mijn motivatie om 
plantaardig te eten evolueerde doorheen 
de jaren, maar de hoofdredenen voor  
mij zijn dierenleed en milieu.

Ik heb altijd graag gekookt. Een zondag 
in de keuken staan en nieuwe dingen 
uitproberen met gekke ingrediënten 
die ik doorheen de week verzameld 
had, was voor mij de beste vorm van 
ontspanning. Ik legde alles uit mijn 
koelkast op tafel en ging daarmee aan 
de slag, zonder plan, geïnspireerd door 
wat ik hier en daar had gelezen. Koken 
is een uitweg voor mijn creativiteit en 
er nadien samen met anderen van 
kunnen genieten maakt me gelukkig.

Een half jaar geleden waagde ik de 
sprong en zegde mijn job op om me 
volop op mijn eigen zaak te richten. Op 
een dag dacht ik ‘wat heb ik eigenlijk te 

Tekst: Maaike Marchand 
Foto: Wouter Van Besien

verliezen?’ en toen ben ik er volledig 
voor gegaan. Ik kan elke dag doen wat 
ik fijn vind en als dat ooit niet meer het 
geval zou zijn, dan heb ik toch heel wat 
ervaring en nieuwe kennis opgedaan.  
Ik heb vroeger fotografie gestudeerd. 
Met mijn eigen zaak combineer ik al 
mijn passies: fotografie, lekker eten  
en mooie dingen creëren.

Mijn inspiratie komt uit verschillende 
hoeken. Soms open ik gewoon een 
bijna lege koelkast en probeer iets 
lekkers te creëren met wat er nog inzit. 
Ook door tussen de groenten op het 
veld of in de supermarkt te wandelen, 
raak ik geïnspireerd. Rondkijken, 

kleuren en geuren in mij opnemen en 
dan iets mee naar huis nemen waarvan 
ik denk ‘daar wil ik iets mee doen’.  
Of wanneer ik op restaurant ga, probeer 
ik de smaken en gerechten die ik daar 
ontdek thuis te reproduceren.

In het najaar van 2019 opent mijn 
eigen workshopruimte op het Sint-
Pietersplein in Gent. Ik vind het zo leuk 
om mensen haalbare en bruikbare 
recepten aan te leren waarmee ze 
thuis meteen aan de slag kunnen.  
Ik hoop op die manier in de toekomst 
nog veel mensen te kunnen inspireren. 
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C I T Y T R I P  I N  E I G E N  L A N D

Tekst & foto’s: Pieter Moons

Terwijl vegan restaurants en koffiebars als 
portobello’s uit de grond schieten, blijft het 
opvallend stil in de wondere wereld van de 
hotels en bed and breakfasts. Je moet al goed 
zoeken om gastenverblijven te vinden die 
zichzelf als vegan-friendly profileren.

Gelukkig voor iedereen die graag plantaardig 
eet, zijn er enkele etablissementen die maar 
wat graag vegan opties aanbieden. Onderaan 
dit artikel vind je een overzicht van vegan en/
of vegan-friendly B&B’s en hotels in België. 

Maar om te weten hoe het er in zo’n verblijf 
aan toe gaat, moet je er heen. Ik nam contact 
op met B&B Dageraad in het Limburgse 
Bocholt en kreeg prompt de uitnodiging om 
er de nacht (inclusief vegan ontbijt) door te 
brengen. Slapen en eten. Yes, please.

V E G A N - F R I E N D L Y  B & B ’ S 

E N  H O T E L S  I N  B E L G I Ë



C I T Y T R I P  I N  E I G E N  L A N D

E E N  W A R M E  B L I K  O F  D R I E

Vanaf het moment waarop de voordeur open zwaaide tot ik de 
volgende dag na een stevige wandeling in de buurt mijn ontbijtrestjes 
kwam ophalen, voelde ik me hier welkom. Niet zoals een toerist 
zich welkom voelt in een middeleeuwse kerk. Wel zoals een goede 
vriend van de familie die elke vrijdagavond komt kleurenwiezen. 
Een enthousiast onthaal met een warme blik of drie.

In de gezellige tuin babbelden we meteen een eind weg over 
vloeren, kitten en plantaardig eten. In die volgorde. Uitbaters 
Laszlo Hajnal (51) en Veerle Verheyden (52) renoveerden dan 
ook eigenhandig de oude hoeve. Na 30 jaar arbeid in de zorg, 
wou Veerle eindelijk haar droom waarmaken om een eigen 
bed and breakfast te beginnen. 

“Mijn dochter Charlotte (24) en ik praatten er al jaren 
over om samen een B&B uit te baten. We zijn het 
kookduo van de familie. Was er een familiefeest, dan 
kozen we al maanden op voorhand een thema waarop 
we een menu baseerden. In de zomervakantie 
bedisselden we al op de terugrit in de auto wat we 
zouden maken, inclusief alle aankleding.”

Als inwijkelingen uit het Vlaams-Brabantse Tremelo zocht en 
vond de familie Hajnal een charmante hoeve in het rustige, 
groene Limburg. Een jaar renovatiewerken en een naamplaatje 
later, begonnen ze in april van dit jaar een nieuw hoofdstuk. 

“Hajnal is Hongaars voor ‘Dageraad’”, vertelt Veerle. “Laszlo’s 
vader is Hongaar en dageraad klinkt gewoon goed. Mijn 
dochter Charlotte (die ‘s morgens mee voor het ontbijt zorgt) en 
ik zijn beiden ochtendmensen, dus dat klopte helemaal.”

M E E R  D A N  D R O G E  C O R N F L A K E S  M E T 
S O J A M E L K

Charlotte eet al twee jaar plantaardig. Haar broer Robbe was 
de eerste van de familie die afscheid nam van vlees. Dat hij 
al veggie at, sterkte Charlotte om haar ouders te vertellen dat 
ze het ook anders wou. “‘Mama, ik moet iets zeggen’. Toen 
Charlotte me zo aansprak, dacht ik dat er iets verschrikkelijks 
was gebeurd. Maar blijkbaar wou ze gewoon vanaf toen 
vegetarisch eten.” herinnert Veerle zich. De stap naar volledig 
plantaardige voeding was klein.

Al snel kreeg Charlotte het idee om B&B Dageraad te profileren 
als vegan-friendly. “Er was, en er is nog steeds, weinig aanbod 
voor wie plantaardig wil eten. Dat is dus een extra troef voor 
onze bed and breakfast. Ik apprecieer het zelf ook wanneer 
ik me als veganist ergens volledig op mijn gemak kan voelen 

omdat men rekening houdt met mijn keuze. Een volledig vegan 
ontbijt maakt iedereen die plantaardig eet gelukkig. Zeker als 
men verder nadenkt dan droge cornflakes met sojamelk, want 
je kan ook superlui vegan eten. Daarom wou ik van in het begin 
een echt, zelfgemaakt vegan ontbijt voor onze B&B.” “Geen 
ontbijtbuffet, maar kleine tapas.” voegt Veerle toe. 

Wie dacht dat de melding ‘Geschikt voor vegetariërs en veganisten’ 
op de website zou betekenen dat vleeseters een ander logies zouden 
zoeken, vergist zich. “Gewoonlijk krijgen we zakenmensen en 
koppels over de vloer. Daar zijn zowel vleeseters als vegetariërs 
en veganisten bij. We zien wel dat bij gemengde groepen iedereen 
wel eens iets vegan probeert. Meestal zijn ze aangenaam verrast 
en vragen ze ons hoe we nu in godsnaam roerei of koffie-
koeken plantaardig maken. Je merkt dat niet-veganisten steeds 
nieuwsgieriger worden. Vaak bevat het ‘gewone’ ontbijt ook 
plantaardige tapas. Mensen hebben geen idee dat ze vegan aan het 
eten zijn. Voor alles wat je moeiteloos vegan kan maken, vermijden 
we dierlijke producten. Ook wanneer we voor onszelf koken. Puree 
en witte saus bijvoorbeeld. Dat kan vanzelf met plantaardige melk. 
Gewone room gebruiken we ook niet meer.”
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C I T Y T R I P  I N  E I G E N  L A N D

J E  H E L E  V E R B L I J F  K A N  V E G A N  Z I J N

In mijn onberispelijke kamer doe ik mijn best om iets te vinden 
dat een vegan zou kunnen storen. Lastig, want geen dons te 
bespeuren in het comfortabele bed. En de douchegel, shampoo 
en handzeep zijn allemaal van een cruelty-free-collectie van 
Rituals. Het synthetische dierenvel op de bank naast het bed 
oogt wel wat vreemd, maar meer valt er niet op aan te merken. 

“We vinden het belangrijk dat je hele verblijf vegan 
kan zijn. De streekbieren die we hier verkopen zijn 
dat trouwens ook.” zegt Veerle trots.

Ik trek nog even Bocholt in en schuif de benen onder tafel bij 
Zus & Zo. (10% korting voor EVA-leden!) Op de kaart staan 
vier plantaardige gerechten. Ik bestel de Indiaas-Afrikaanse 
curry en ben blij dat de kokosmelk het gerecht niet overheerst 
maar net mooi in balans houdt. Een maaltijd zonder dessert is 
een snack. Dus ik vraag ook een trio van plantaardig ijs. Voor 
die combo van amandelmelk, karamel en pecannoten mogen 
ze mij altijd wakker maken. (Niet bellen, mijn gsm staat ‘s 
nachts op stil. En ligt in de kelder.)

V E G A N  I S  N I E T  S A A I

Eindelijk. Ochtend. Ontwaken onder de douche en dan 
naar beneden. Het ochtendlicht fleurt de ontbijttafel van de 
Dageraad op. Niet dat het nodig is. Ik heb immers geen idee 
meer hoe de tafel zelf er uitzag. Die zit verstopt onder - heb je 
een momentje? - een mini-quiche met prei en broccoli, lekker 
gekruide avocado, notenkaas met walnoten, een potje abrikoos-
kiwiyoghurt met granola, een pannetje roertofu met tomaat, 
lente-ui en spinazie, een kan vers fruitsap van sinaasappel, appel, 
meloen en aardbeien, een mandje met 3 soorten brood, potjes 
met confituur, choco en hagelslag, en dan 2 verdomd lekkere 
koffiekoeken (gevuld met pecannoten en aardbeienconfituur).

Ik neem mezelf voor van alles minstens een hapje te proeven. 
Dat ik alles binnen het kwartier naar binnen zou spelen, had ik 
niet voorzien. De zelfgemaakte koffiekoekjes kraken tussen mijn 
tanden. De mierzoete vulling die je gewoonlijk bij de bakker vindt, 
blijft achterwege. Dit is helemaal mijn ding. Het valt me op dat het 
koppel dat bij me aan tafel zit zich ook - naast enkele bordjes met 
vlees, vis en eieren - tegoed doet aan enkele plantaardige tapas.

Wanneer mensen langer blijven, passen Veerle en Charlotte de 
tapas aan zodat hun gasten niet elke dag hetzelfde op hun bord 
krijgen. “Volgende week komt er een koppel van maandag tot 
zondag. We vragen altijd meteen of onze gasten al dan niet 
veggie of vegan willen eten. Maar hier en daar gooien we er 
toch plantaardige gerechtjes tussen. Als we niet vertellen dat 
het vegan is, zouden ze het nooit weten. Kijk, we willen dat 

wie graag plantaardig eet zich hier volledig op z’n gemak voelt. 
Maar we tonen andere gasten ook graag dat vegan niet saai 
is. Met Kerstmis bij oma maak ik al jaren pecannotenkoekjes. 
Mijn familie vraagt nog elk jaar of die dan echt plantaardig 
zijn.” lacht Charlotte.

R U S T I G E  &  P O S I T I E V E  A A N P A K

Charlotte en Veerle hopen in de nabije toekomst uit te pakken 
met picknickmanden en avondeten. Zowel ‘gewone’ als 
vegetarische en volledig plantaardige. En een groot stuk van 
de hoeve zou nog plaats bieden voor extra gasten. 

Een volledig vegan bed and breakfast is niet de bedoeling. “Als 
het aan Charlotte lag, wel.” grinnikt Veerle. 

“Vroeger had ik daar meer de neiging toe, maar 
ik geloof in de rustige en positieve aanpak. Ik wil 
niemand pushen om veganist te worden. Een collega 
van me is zelfs zonder dat ik het wist overgeschakeld 
op een volledig plantaardig dieet omdat ze zag wat ik 
allemaal meenam. Je merkt dat dat werkt.”
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V L A A N D E R E N

B&B Dageraad

Oudeweg 3, 3950 Bocholt
www.dageraadbb.com
Kamers voor 2 vanaf € 95 per nacht (incl. btw)
10% korting voor EVA-leden

AM/PM

Een volledig plantaardige B&B, verzorgingsproducten 
inbegrepen. AM/PM is erg mooi gelegen in het 
fantastische Brugge, op een kwartiertje stappen van het 
Belfort. Da’s natuurlijk een stevige troef om op tafel te 
gooien bij het kleurenwiezen.

Singel 10, 8000 Brugge 
bruges-bedandbreakfast.com

B&B ‘t Oud Schooltje

In het oude dorpsklooster van het West-Vlaamse Stavele 
eet je plantaardig ontbijt en diner in een authentieke kapel. 
Gelegen in de Westhoek op 5 minuten van de Franse 
grens, aan de oevers van de IJzer. 

Zwanestraat 9, 8691 Stavele (Alveringem) 
toudschooltje.be

W A L L O N I Ë

Domaine du Chien

Ten westen van de Baraque Fraiture in de feeërieke 
Ardennen vind je Domaine du Chien, waar de uitbaters 
ook oude en gehandicapte honden opvangen. De 
opbrengst van de B&B - met plantaardig ontbijt en diner 
- gaat volledig naar de verzorging van deze viervoeters. 

Rue Saint Donat 25 6987 Devantave (Rendeux) 
domaineduchain.be 

La Ferme du Bois-le-Comte

Plantaardig smullen met uitzicht op de groene Ardense 
heuvels, vlak bij de Abdij van Orval? Dat klinkt als La Ferme 
du Bois-le-Comte. Wie midden in dit geweldige stukje natuur 
struikelt, heeft 50% kans om in Frankrijk te vallen.

Bois-le-Comte 1, 6823 Villers-devant-Orval 
boislecomte.be

In Motion

Deze B&B serveert veggie en plantaardige maaltijden 
op de taalgrens. Dit kleine eco-boerderijtje draait om de 
verstrengeling van rust en natuur. Je krijgt hier alles wat 
je nodig hebt, behalve wifi. Ideaal voor een ‘digital detox’. 

Rue du Henrifontaine 17, 4280 Bertrée-Hannut 
in-motion.be

ADRESSEN 

vegan hotels en b&b’s
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VEELGESTELDE  
VEGAN VRAGEN

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

Jouw vraag hier? 
Stuur dan een mailtje naar dietiste@evavzw.be

V E E L G E S T E L D E  V E G A N  V R A G E N

Ik probeer de laatste tijd steeds vaker plantaardig te eten. Ik merk dat veel plant-aardige 
gerechten koolhydraten bevatten, iets wat ik liever mijd. Ik ben dus op zoek naar een low carb, 
vegan levensstijl waarbij ik me goed voel. Kun jij me op weg helpen in m’n zoektocht?

In een gezonde dagelijkse voeding is ongeveer 55 % van de 

energie-opname afkomstig van koolhydraten. Koolhydraten zijn 

aanwezig in bijna alle voedingsmiddelen, al weten mensen dat 

vaak niet. Het is onmogelijk om volledig koolhydraatvrij te eten. 

Bij koolhydraten denken veel mensen aan ‘suiker’, waarmee 

ze dan de enkelvoudige of ‘snelle’ suikers bedoelen. Dit zijn 

suikers die worden toegevoegd aan snoepgoed, koekjes, gebak 

en andere industrieel bereide producten. Daarnaast bestaan 

er ook meervoudige, complexe koolhydraten. Zo behoren de 

vezels – die in grote mate aanwezig zijn in o.a. groenten – 

eveneens tot de (complexe) koolhydratengroep. Ook suikers die 

van nature aanwezig zijn in fruit (fructose), en zuivelproducten 

(lactose) zijn koolhydraten. Al komen deze laatste niet voor in 

een plantaardig voedingspatroon. 

Een koolhydraatarm voedingspatroon is verenigbaar met een 

plantaardig voedingspatroon. Net zoals in een niet-plantaardig 

koolhydraatarm voedingspatroon moet je de koolhydraten 

vervangen door (volwaardige) eiwitten en (gezonde) vetten, om 

zo voldoende energie op te nemen. Wanneer je de consumptie 

van koolhydraten wil verminderen, is het in de eerste plaats 

belangrijk om de opname van snelle suikers te beperken. 

Wanneer je ervoor kiest om ook minder koolhydraatrijke 

voedingsmiddelen zoals fruit, aardappelen, rijst, pasta, couscous 

en quinoa te eten, is het dus belangrijk om die energie uit 

eiwitten en vetten te halen. Plantaardige eiwitbronnen die 

koolhydraatarm zijn, zijn o.a. peulvruchten, plantaardige 

alternatieven voor zuivelproducten enzovoort. 

Ongeraffineerde graanproducten zijn ook een goede bron van 

ijzer binnen een plantaardig voedingspatroon. Als je ervoor kiest 

om koolhydraatarm te eten, is het belangrijk om alternatieve 

ijzerbronnen te consumeren. Zo bestaan er plantaardige kool-

hydraatarme voedingsmiddelen die verrijkt zijn met ijzer (en 

ook met andere vitaminen en mineralen). Voorbeelden van deze 

verrijkte voedingsmiddelen zijn bepaalde producten van Alpro. 

Deze producten zijn vaak ook nog eens eiwitrijk. Maar er bestaan 

daarnaast nog heel wat andere, plantaardige ijzerleveranciers. 

Voorbeelden zijn: spinazie, bonen, rode biet, asperges, broccoli, 

peterselie, koolrabi, Chinese kool, rode kool, noten en zaden, 

gedroogd fruit, volkoren graanproducten enzovoort.

Ik stel voor dat je een aantal recepten bekijkt, en probeert om de 

koolhydraatbron te vervangen door peulvruchten of groenten. 

Experimenteer, wees creatief en zoek uit wat jij lekker vindt! 
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V E E L G E S T E L D E  V E G A N  V R A G E N

Ik eet al enkele jaren vegetarisch en ben momenteel aan het over-
schakelen naar een volledig plantaardig voedingspatroon. Omdat 
ik graag in de keuken sta, bereid ik zoveel mogelijk producten zelf. 
Normaal gezien gebruik ik ei voor de bereiding van veggieburgers 
en bananenbrood. Wat kan ik als eivervanger gebruiken?

Je kunt een ei op verschillende manieren vervangen, naargelang het soort gerecht. Deze 
pagina, met een handige ‘ei-wijzer’, kan hierover meer duidelijkheid geven: www.evavzw.
be/nieuws/blij-zonder-ei. Soms is het zelfs niet nodig om een ei te gebruiken en kun je het 
gewoon weglaten.

CONCREET: in een zelfgemaakte veggieburger zou je maïszetmeel kunnen gebruiken, in 
bananenbrood appelazijn en baksoda, en voor  quiche kun je tofu gebruiken. Maar er zijn 
ook nog tal van andere mogelijkheden! Denk maar aan appelmoes, eiervervangpoeder of 
aquafaba. Een goed plantaardig recept brengt je een heel eind op weg.

Ik zou graag een aantal kilo vermageren. 
Bestaat er een plantaardig dieet waarmee 
ik gewicht kan verliezen?

Door (meer) plantaardig te eten, ga je niet per definitie 
vermageren. Je verliest pas gewicht zodra je energieverbruik 
groter is dan je energie-inname. Dit kun je bereiken met zowel 
een plantaardig als een niet-plantaardig dieet. Anders gezegd: 
als je ervoor kiest om (meer) plantaardig te eten, kun je zowel 
energierijk als energiearm eten. Alles hangt af van de keuzes 
die je maakt m.b.t. het soort voedingsmiddel (bv. gewone 
sojamelk of light sojamelk, avocado of broccoli, kiwi of banaan), 
de hoeveelheden die je gebruikt (bv. een handje – 20 g - noten 
per dag of 100 g noten per dag) en/of de bereidingswijze (bv. 
gefrituurde tofu of gegrilde tofu). Indien je let op de keuzes 
die je maakt, kun je perfect op een plantaardige manier 
energiebeperkt eten en zo een aantal kilo’s verliezen.
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K O O K L E S S E N  
– 1 0 %  K O R T I N G 
Antwerpen, Oost West Centrum,  
www.owc.be

Betekom, De Wegwijzer, 
01/653.40.79

Brussel, Body to soul,  
www.bodytosoul.be

Brussel, Dietconsult,  
www.dietconsult.be

Brussel, Frédérique Pieters - Infinite 
seeds, www.infiniteseeds.com 

Deinze, Academie voor  
Vegetarische Kookkunst,  
www.academievoorvegetarische- 
kookkunst.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

K O O K L E S S E N  
– 5 %  K O R T I N G
Assebroek, De Zonnekeuken (Peter 
Vandermeersch), dezonnekeuken.be

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

N I E U W E  
K O R T I N G G E V E R S

Brussel, EAT AT CANTINE,  
www.eatatcantine.be

Kasterlee, Tavino,  
www.tavino.be

Bocholt, Dageraad (B&B),  
www.dageraadbb.com  
(korting op verblijf inclusief ontbijt)

K O R T I N G G E V E R S  V O O R  E V A  L E D E N

K O R T I N G G E V E R S

I N  D E  K I J K E R
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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.le-prasada.fr

Frankrijk, Dennevy, Les Battées

Frankrijk, Domaine De La Pierre Percée

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

Frankrijk, Risoul/Guillestre, La Maison 
De Josephine

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

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

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

Turkije, Antalya, Olimpos, Kumluca, The 
Vegan Lodge, www.theveganlodge.com 
(kortingcode: EVA2019)

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

W O R K S H O P S  
– 1 0 %  K O R T I N G
Gent, Marion Maakt,  
facebook.com/marionmaakt.workshops 
(natuurlijke cosmetica)

W O R K S H O P S  
– 2 0 %  K O R T I N G
On the road, Itam bvba,  
09/387.00.45 (mindfulness-training, 
kortingcode 'Mindful@EVA')

A C T I V I T E I T E N     
– 1 0 %  K O R T I N G
Gent, Kajaks Korenlei,  
www.kajakskorenlei.be

R E I S B U R E A U S  
– 1 0 %  K O R T I N G
Kroatië, Sinj, Better Green World,  
www.bettergreenworld.com

V A K A N T I E - 
B E S T E M M I N G E N  

– 1 0 %  K O R T I N G
BELGIË

Bocholt, Dageraad (B&B),  
www.dageraadbb.com  
(korting op verblijf inclusief ontbijt)

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)

K O R T I N G G E V E R S  V O O R  E V A  L E D E N

Voor het volledige 
overzicht met alle 

kortinggevers ga naar

www.evavzw.be/ 
word-lid/voordelen
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Langste Veggietafels

12 
09 

01
10 

16
11 

26
11 

16
10

16 
11

15 
09 

11 
11

De Langste Veggietafel is niet alleen een feest 
voor je smaak-en geurpapillen. Oren worden 
verwend met heerlijke muziek en er is veel 
bekijks aan de kleurrijke eet- en infokramen. 

De Langste Veggietafel Sint-Niklaas

Wanneer: 17.30 tot 20 uur
Locatie: Grote Markt Sint-Niklaas
Prijs: Gratis 

Screening What the Health, EVA Aalst 

‘What the Health’ is de baanbrekende opvolger van 
‘Cowspiracy’, de prijswinnende documentaire over 
de vleesindustrie van Kip Andersen en Keegan Kuhn. 

Wanneer: 19.30 tot 21.30 uur
Locatie: De Werf Aalst, Molenstraat 51, 9300 Aalst 
Prijs: 6 euro
Tickets: www.ccdewerf.be

Eten uit de regenboog! - Lezing door Dr. Annelies 
Moons, EVA Oosterzele 

Met deze voordracht nodigt EVA Oosterzele 
je uit om bewuster te leren omgaan met je 
voedingskeuzes. Duurzame voeding draagt bij tot 
een gezond lichaam én een gezonde planeet.

Wanneer: 19.30 uur
Locatie:  Bib Scheldewindeke, Stationsstraat 13,  
 9860 Scheldewindeke
Prijs: 5 euro per persoon
Inschrijven: oosterzele@evavzw.be 

Kinderen plantaardig opvoeden ‘oedoejeda’?  
EVA Westhoek

Eerste deel: Lezing door Diëtiste Silke Desaever 
en uitwisseling met andere ouders die hun 
kinderen plantaardig (willen) opvoeden.

Inleiding door Dr. Stephanie De Maesschalck.

Wanneer: 19 tot 21.30 uur
Locatie:  Bibliotheek Poperinge, Veurnestraat 71,  
 8970 Poperinge
Prijs: 2 euro
Inschrijven: poperinge.bibliotheek.be

“Beestenboel” met Dirk Draulans, EVA Oosterzele

Rasverteller Dirk Draulans presenteert in 
“Beestenboel” op humoristische wijze grote en 
kleine beestjes.

Wanneer: 20 uur
Locatie: Bib Scheldewindeke: Stationsstraat 13,  
 9860 Scheldewindeke
Prijs:  - 6 euro voor EVA- en/of Natuurpuntleden
 - 8 euro voor niet-leden
Inschrijven: info@natuurpuntoosterzele.be of via 
bibliotheek@oosterzele.be / 09 362 81 17

De Langste Veggietafel Olen

Wanneer: uur te bepalen
Locatie:  Lokaal Dienstcentrum Olen

De Langste Veggietafel Antwerpen

Wanneer: 11 tot 18 uur
Locatie: Grote markt Antwerpen

De Langste Veggietafel Sint-Truiden

Wanneer: 11 tot 19 uur
Locatie:  Domein 't Speelhof,  
 Speelhoflaan 5, Sint-Truiden

K A L E N D E R

Filmvertoningen & Lezingen

15 
09 

De Langste Veggietafel Hasselt

Wanneer: 12 tot 19 uur
Locatie: Molenpoortplein
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Vegan streetfood - 12/9 - 18u30 tot 21u30 - Hoeselt

Vegan Grieks - 26/9 - 18u30 tot 21u30 - Kortrijk 

Vegan Japans - 20/10 - 11u tot 14u - Gent

Herfst op je bord - 24/10 - 18u30 tot 21u30 - Kortrijk 

Meer info en inschrijven voor alle kookworkshops via www.evavzw.be/kookworkshops 

Kookworkshops

K A L E N D E R

Bekijk alle activiteiten op www.evavzw.be/activiteiten

19-20 
10 

15
12 

VeggieWorld Brussels
Ontdek de EVA-stand, lezingen en workshops  
op de derde editie van VeggieWorld Brussels

Wanneer: 10 tot 18 uur
Locatie: Tour & Taxis, Havenlaan 86c, 1000 
Brussel
Prijs: VVK 9 euro / ADD 11 euro
Tickets: www.veggieworld.be

Vegan Kerstmarkt Leopoldsburg
Koop hier je vegan kerstcadeaus of kom je handen 
warmen aan een vegan chocomelk of glühwein.

Wanneer: 11 tot 20 uur

Locatie: Koningin Astridplein

Vegan beurzen & events

22 
09 

29 
09 

Landelijk Brussel, Vegan by EVA 

Bezoek het dorp Vegan by EVA op Landelijk 
Brussel en smul mee aan een van de vegan 
foodtrucks

Wanneer: 10 tot 19 uur
Locatie: Paleizenplein Brussel 
Prijs: Gratis

Uitreiking Nobelprei en veggie etentje  
door Tine Tomme 

EVA Oosterzele organiseert voor de derde keer op rij 
een spannende en plezierige verkiezing:  
welke Oosterzelenaar wint de Nobelprei 2019?

Wanneer: 10 uur

Locatie:  
Erfgoedhuis, Sint-Antoniusplein 10, Moortsele

Uitreiking Nobelprei met feestelijke receptie: gratis 

Veggie etentje: 
Prijs:  -  26 euro voor volwassenen  

(24 euro EVA-leden)
 -  13 euro (voor kinderen) van 6 tot 12 jaar  

(11 euro EVA-leden)
 - gratis tot 5 jaar 

Inschrijven:  
voor 23 september via oosterzele@evavzw.be
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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? 
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 € 30 (€ 35 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 
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.
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dit nummer:
Amélie Badie, Nena Baeyens, Sofie Bogaerts, 
Babs Carpentier, Annabelle Cassiman, 
Angharad De Temmmerman, Robbie 
Deighton, Sandra Geerts, Annemarie IJkema, 
Fien Louwagie, Marta Majewska, Maaike 
Marchand, Evelyne Mertens, Magali Michaux, 
Pieter Moons, Nienke Robbrecht, Servaes 
Seifi, Wouter Van Besien, Carmen Van 
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Vergote, Hanne Volckaert.

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

Colofonmagazine



DOE MEE AAN TRY VEGAN 
IN NOVEMBER EN BESPAAR:

Nodig je vrienden, familie en collega’s uit om mee 
te doen en vergroot je impact!

Schrijf je in op www.tryvegan.be en ontvang gratis:

• weekmenu’s
• heerlijke, eenvoudige recepten
• restotips
• productinfo
• voedingsadvies
• ....

Volg Try Vegan ook op Facebook en Instagram!
www.tryvegan.be

Een campagne van EVA en BE Vegan



Ontdek het uitgebreide assortiment !
www.cereal.be/bio-vegan 

100% PLANTAARDIG, BIOLOGISCH ÉN LEKKER! 

IngredIënten BenodIgdheden

serveertIp

|  2 zakjes Céréal by Nature 
Linzenchips (2 x 65 g)

|  1 beker kerstomaatjes
|  1 potje cocktail augurken
|  1 potje vegan olijventapenade
|  1 potje vegan mayonaise 

|  1 groot bord
|  1 presenteerschaal 
|  3 kommetjes 
|  1 koffielepel
|  Enkele prikkers
|  1 glaasje

1. Schik de Céréal by nature Linzenchips op een groot bord.
2. Schep de cocktail augurken, olijventapenade en mayonaise in drie 

kommetjes en voeg bij de tapenade een lepeltje toe.
3. Leg de kerstomaatjes in de presenteerschaal en plaats het allemaal 

samen op tafel.
4. Voor de gezelligheid kan je een paar prikkers in een glaasje erbij 

zetten.
5. Laat het smaken met vrienden, familie of geniet ervan tijdens een 

me-momentje!

APERITIEFHAPJE
MET LINZENCHIPS

 
4 personen 

VEGAN

BIO

BE-BIO-01

met
spelt en 

maanzaad

met 
quinoa

met 
kikker-
erwten

met 
spelt en 

sesamzaad
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