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JE DAGELIJKSE DOSIS PLANTAARDIGE EIWITTEN

www.limafood.com

Onze verrijkte granendranken, zonder toegevoegde 
suikers, zijn een uitstekende bron van plantaardige eiwitten. 
Erwteneiwitten staan immers bekend om hun superieure 
kwaliteit en zijn een perfect alternatief voor soja. Onze 
nieuwe plantaardige dranken zijn tegelijk een veelzijdige 
hulp in de keuken. Met hun verfi jnde smaak geven ze je 
ontbijt, smoothie, dessert of gratin een lekkere boost. 

BIO VEGAN SANS 
LACTOSE

SANS GLUTEN SOURCE DE 
PROTÉINESRICE DRINK
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Vers van de pers
Ruik je dat? De geur van een versgeperst 
magazine, heerlijk toch. En ja, je ziet het 
goed, deze heerlijke geur wordt omringd 
door een nieuw jasje. Dankzij het team van 
Bigtrees mogen we weer trots zijn op deze 
gloednieuwe editie. Hopelijk zijn jullie even 
enthousiast als wij! Samen met het nieuw 
kleedje, richten we ons met het magazine 
nu nog meer op het toegankelijk maken van 
plantaardige voeding voor iedereen. Je zult 
dus veel recepten ontdekken om mee aan de 
slag te gaan in je keuken, geen zin om zelf 
te koken? Neem dan een kijkje achteraan het 
magazine, daar vind je de restaurants waar je 
als EVA lid korting krijgt. Veel mensen denken 
dat de plantaardige keuken samengaat met 
een legere portemonnee, wat helemaal niet 
het geval hoeft te zijn. Je ontdekt het in onze 
nieuwe rubriek budgetvriendelijk veggie. 

Het belangrijkste nieuws lees je wellicht op 
pagina 30, we kregen namelijk het goede nieuws 
te horen waar we al jaren op wachten. Eindelijk 
wordt vleesvermindering een boodschap van 
algemeen nut, en dat werd tijd. 

We merken dat steeds meer mensen klaar zijn 
om dat stapje verder te gaan: van een dag extra 
veggie in de week tot volledig plantaardig. 
Dat deze boodschap nu ook het grote publiek 
zal bereiken, is iets waar we enorm naar 
uitkijken. 

Help ons mee om veggie nog meer zendtijd te 
geven en steun onze crowdfunding. Hoe meer 
geld we binnenhalen, hoe vaker we ons � lmpje 
kunnen tonen op de vrt.

Klaar met lezen? Gooi het magazine dan zeker 
niet weg, het staat vol tips en recepten of je 
kunt het magazine gewoon doorgeven aan 
iemand anders. 

Op die manier kan je op jouw beurt mensen 
inspireren om meer plantaardig te gaan eten, 
simpel en effectief!

Edito

Anna 
Bernburg

”Eindelijk wordt vleesvermindering 
een boodschap van algemeen nut, 
en dat werd tijd. We merken dat 
steeds meer mensen klaar zijn om dat 
stapje verder te gaan: van een dag 
extra veggie in de week tot volledig 
plantaardig." 
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Bloggers

DE GROENE 
MEISJES

  DE GROENE KEUKEN - FIEKE - JULIENNE 
 KOOKEETLEEF - BASIMELLA

Tekst Anna Bernburg
Foto’s Helle Oder Valebrokk en Samantha van Rij

Foto Helle Oder Valebrokk

6 

06-10 interview bloggers-interview actueel.indd   6 23/03/17   15:44



EVA: WAAROM IS JE BLOG VEGAN? _

Merel: Dat heeft natuurlijk voor 
het grootste deel met mijn eigen 
levensstijl te maken, maar ook 
omdat ik het belangrijk vind om een 
duidelijke niche te kiezen en een 
statement te maken. Ik schreeuw 
het niet van de daken dat mijn 
blog vegan is, daar komen mensen 
vanzelf wel achter. En hoe leuk is 
het dat mensen die helemaal niet 
plantaardig eten, toch mijn recepten 
maken of bijvoorbeeld producten 
uitproberen die ik aanprijs? 
Ongemerkt eten die mensen dan 
toch vegan en dat vind ik stiekem 
wel leuk. Je hoeft het niet op te 
dringen, maar je kunt mensen wel 
inspireren door het goede voorbeeld 
te geven om duurzamer te leven. 

WELKE ANDERE BLOGGERS 
INSPIREREN JE? ________________  

Een van mijn favoriete instagram-
accounts is dariadaria uit Oostenrijk. 
Ik volg haar al jaren. Ook Amerikaanse 
foodbloggers blijven mij inspireren, 
omdat ze steeds weer met nieuwe 
recepten en foodtrends komen. Dan 
denk ik bijvoorbeeld aan Minimalist 
Baker en Pinch of Yum. En dan zijn 

er nog een paar podcasters die ik 
geweldig vind, zoals Jess Lively... 
kortom, genoeg te bekijken, lezen en 
luisteren!

JE BLOGT AL SINDS 2011, JE HEBT 
DUS VEEL ERVARING, MAAR DURF JE 
OOK EEN BLOGBLUNDER MET ONS 
DELEN?  _______________________

Ik heb niet per se één speci� eke 
blogblunder, maar er zijn wel dingen 
die ik in het verleden deed die ik 
nu niet meer zou doen. Zo heb ik 
bijvoorbeeld eens een detox (met 
sapjes) van vijf dagen gedaan, 
waarbij ik halverwege afhaakte en 
dan mijn verhaal zo verdraaide dat ik 
het wel had afgemaakt, omwille van 
de samenwerking met de webshop. 
Dat zou ik nooit meer doen. Ik neem 
mijn blog en mezelf veel serieuzer 
nu. Als ik iets niet wil, of als ik 
ergens niet blij mee ben, dan ben ik 
daar gewoon eerlijk over en dan ga 
ik het niet mooier maken dan het is. 
Dat leer je wel, na vijf jaar bloggen. 
Eerlijkheid is alles! 

DAT IS TEGELIJK OOK EEN GOEDE TIP 
VOOR ALLE NIEUWKOMERS IN DE 
BLOGWERELD. WAT IS JE MOOISTE 
OF LEUKSTE ERVARING IN JE 
BLOGCARRIÈRE? ________________

Dat zijn er zoveel! Misschien de 
mooie reizen die ik voor mijn blog 
mag maken? Maar aan de andere 
kant blijf ik het ook te gek vinden 
om in Nederland nieuwe initiatieven 
te ontdekken, kennis te maken met 
allerlei mensen, op plekken te komen 
waar ik anders nooit zou komen. 

En natuurlijk het idee dat ik mensen 
mag inspireren om groenere keuzes 
te maken. Dat is gewoon te gek!

LEKKER KOKEN, LEUKE 
KOFFIEHUISJES BEZOEKEN, REIZEN,... 
HET KLINKT ALS TE MOOI OM WAAR TE 
ZIJN. IS HET DAT OOK?  ___________

Haha nee. Het is echt heel hard 
werken en de internetwereld is een 
snelle en best wel harde wereld. 
Daar moet je tegen bestand zijn 
en je moet er ook mee om kunnen 
dat er 200.000 mensen volgen wat 
je doet en daar een mening over 
hebben. Het goede voorbeeld geven 
aan zoveel mensen is best wel een 
grote verantwoordelijkheid.

WAT IS TENSLOTTE JE FAVORIETE 
RECEPT? _______________________

Dat is een beetje een strikvraag 
omdat ik eigenlijk alles lekker vind 
en ook alles lust, als het maar vegan 
is. Maar ik heb toch nog steeds een 
zwak voor mijn linzensoep - en dat 
is ook grappig genoeg al drie jaar 
het nummer 1 recept op De Groene 
Meisjes. Het is dan ook een heeeeel 
lekkere soep, al zeg ik het zelf! De 
soep is voedzaam, low budget en 
ontzettend makkelijk te maken. 
Ideaal dus! 
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We hebben het allemaal wel eens gedaan in ons leven, een dagboek bijhouden, 
want we hebben allemaal een uniek verhaal te vertellen. Wellicht lag dit dagboek niet 
open en bloot voor het grijpen, maar achter slot en grendel. Voor dit magazine gingen 
we praten met een aantal mensen die hun plantaardig verhaal met plezier delen met 
de buitenwereld. Elk op hun eigen manier, door een blog te schrijven of een vlog 
(aan de hand van video) te maken.

“Het idee dat ik mensen 

mag inspireren om 

groenere keuzes te 

maken. Dat is gewoon te 

gek!”

“Ongemerkt eten die 

mensen dan toch vegan 

en dat vind ik stiekem wel 

leuk.”

Merel woont in Nederland en runt de De Groene Meisjes. Ze startte deze blog in 2011 uit behoefte naar informatie over 

onder andere plantaardige voeding, die ze niet kon vinden. Ze vond bijvoorbeeld wel hoe je vegan kunt eten, maar wat 

ze tegenkwam stond mijlenver af van haar eigen leven, het paste niet echt, dus ging ze zelf aan de slag. Merel omschrijft 

De Groene Meisjes zelf als een platform voor groene inspiratie, waarop allerlei onderwerpen worden behandeld – van 

(vegan) eten tot wonen en van eerlijke mode tot minimalisme. Een leuke mix dus. 
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300 g gedroogde rode linzen
1 blik gepelde tomaten  
1 blik kokosmelk
1 rode peper
1 ui
2 teentjes kno�ook
1 bosje koriander (voor de 
garnering)

2 groentebouillon blokjes
1 tl korianderpoeder
2 tl kerriepoeder
2 tl komijnpoeder
1 tl kurkuma (optioneel)
peper en zout naar smaak
snuf kaneel

1.  Snijd de ui en de kno�ook �jn en 
fruit dit kort in de pan.

2.  Voeg de kruiden toe en laat heel 
eventjes roosteren.

3.  Voeg de gepelde tomaten toe, 
roer goed door.

4.   Voeg de groentebouillon 
(uiteraard met water) toe en doe 
nu direct de linzen erbij.

5.  Snijd de rode peper in de lengte 
door midden, haal de uiteinden 
eraf en haal de pitjes eruit. Voeg 
de peper in zijn totaliteit toe aan 
de soep en laat meekoken.

6.  Voeg de helft van het blik 
kokosmelk toe en laat meekoken.

7.  Laat de soep nu voor een minuut 
of 20 (of 30 als je het gevoel 
hebt dat de linzen nog niet gaar 
zijn) koken.

8.  Pureer de soep met een 
staafmixer. Pureer ook de peper 
mee, zodat de soep wat pittiger 
wordt. Als je een minder pittige 
soep wilt, haal je de peper eruit.

9.  Voeg nu een snuf kaneel toe en 
eventueel wat peper en zout om 
de soep op smaak te brengen.

10.    Roer de andere helft van het 
blik kokosmelk door de soep. 
Op dit moment voegde ik ook 
nog (in een spontane bui, omdat 
ik ze tegenkwam in de vriezer,) 
doperwten toe.

11.  Serveer de soep met verse 
koriander.

Voor 3 tot 4 kommen linzensoep

Linzensoep met  
kokosmelk

Foto Samantha van Rij

{ INGREDIËNTEN }
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FIEKEFATJE-
RIETJES

“Toen ik begon te 

bloggen was het maar 

pover gesteld met de 

veggie blogs”

WAAROM BEN JE MET JE BLOG 
GESTART? ______________________

“Toen ik begon te bloggen was het 
maar pover gesteld met de veggie 
blogs in het Nederlands. In die tijd 
kende ik ook niet zoveel vegetariërs, 
laat staan vegans! Daarom besloot 
ik maar zelf een blog te beginnen. 
Enerzijds om gelijkgezinden te 
vinden  en anderzijds om aan niet-

vegetariërs te tonen dat ik heel 
lekker eet. Mijn blog is ondertussen 
helemaal van gedaante veranderd 
en zelf ben ik in tussentijd ook 
vegan geworden. De Groene Keuken 
is een project op zich geworden en 
ik ben er best trots op.” De Groene 
Keuken is inderdaad meer dan een 
verzameling recepten, Sara neemt 
graag haar tijd om kookboeken te 
ontleden en productrecensies te 
schrijven. Ideaal dus als je op zoek 
bent naar meer inspiratie om je 
eigen keuken wat groener te maken. 

WAAR HAAL JE JE INSPIRATIE? ____

“In het binnenland zijn dat Kelly 
van la merlette blanche, Fieke 
van � ekefatjerietjes en Silke van 
Julienne, omdat ze leuk schrijven en 
toffe recepten posten. Als ik buiten 
de Belgische grenzen kijk, beland ik 
bij Sayward van Bonzai Aphrodite, 
Gena van The Full Helping, maar ook 
My New Roots, Oh She Glows, Vegan 
Richa en nog zoveel meer!” 

NEEM EEN KIJKJE IN SARA’S KEUKEN 
OP WWW.DEGROENEKEUKEN.BE
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S “Met mijn blog wil ik niet alleen mensen die bewust 

plantaardig eten inspireren, maar ook mensen die buiten 

hun wil om geen zuivel meer mogen eten omwille van 

bijvoorbeeld een lactose-intolerantie.”

Van De Groene Meisjes gaan we naar De Groene Keuken. In deze keuken zit Sara, een dame 
met pit. Ze omschrijft haar blog als ‘koken met passie en compassie’. Dat vat mooi 
samen waar De Groene Keuken voor staat, want ook hier staan enkel vegan recepten 
op het menu. 

DE 
GROENE 
KEUKEN

Een van de inspiraties van Sara is 
Fieke, kort voor So� e, en in het lang 
� ekefatjerietjes. Zij begon te bloggen 
omdat ze weinig lekker plantaardig 
gebak vond: ‘Ik besloot dan maar 
zelf te experimenteren met zoete 
gerechten, en de resultaten daarvan 
te delen op mijn blog. Jarenlang 
had ik een pure receptenblog, maar 
de laatste jaren deel ik ook vaker 
andere dingen die me bezighouden: 
reviews van boeken die ik heb 
gelezen, dingen die ik heb gehaakt 

of persoonlijke verhalen. Met mijn 
blog wil ik niet alleen mensen die 
bewust plantaardig eten inspireren, 
maar ook mensen die buiten hun 
wil om geen zuivel meer mogen 
eten omwille van bijvoorbeeld een 
lactose-intolerantie.” Benieuwd naar 
So� e’s schrijfsels? 

BRENG HAAR EEN BEZOEKJE OP 

WWW.FIEKEFATJERIETJES.
WORDPRESS.COM
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Opkomend talent in de blogwereld 
is So� e van Basimella, met veel 
enthousiasme schrijft deze 21-jarige 
over haar vegan lifestyle met een 
duidelijke nadruk op lekkere en 
originele recepten. 

Naast haar blog startte ze ook met 
haar eigen YouTube-kanaal, waar 
ze haar leven in � lmpjes giet. Erg 
handig om te zien hoe je de recepten 
bereidt. So� e hecht veel belang aan 
de plantaardige focus: “Ik ben altijd 
een erg grote dierenvriend geweest. 
Gewonde dieren in huis halen was 
dan ook de maandelijkse routine in 
ons huis.” 

“Toen ik plantaardig begon te eten, 
vergrootte die dierenliefde oneindig 
veel keer. Elke dag wil ik iets doen in 
teken van het welzijn van de dieren.“

“Dat doe ik door te schrijven 
over de industrie die schuilgaat 
achter dierlijke producten, door 
informatieve � lmpjes te maken, 
door te laten zien hoe veelzijdig ik 
eet, enzovoort. Er is zo veel dat je 
kan doen. Elke dag een klein beetje 
bewustzijn verspreiden, kan een 
groot verschil maken. Ik geloof dat 
mijn blog en YouTube daar de ideale 
media voor zijn.” 

Benieuwd naar vegan bitterballen, 
wafels en appelbeignets? Eén adres! 

WWW.BASIMELLA.BE

JULIENNE

KOOK
EET
LEEF BASIMELLA

Ook Leentje van kookeetleef heeft 
al heel wat kunnen uitproberen in 
de keuken, haar blogverhaal begon 
zes jaar geleden. Leentje: “Ik zat na 
jaren horeca in een burnout. Mijn job 
als chefkok had zijn tol geëist.” 

“Ik was op zoek naar een nieuwe 
uitdaging en wou daarin graag 
voeding, gezondheid en ecologie 
combineren. Maar in de eerste 
plaats wou ik mensen verwennen 
met lekker eten en de positieve 
boodschap verspreiden, dat beter 
eten vooral puur genieten is. Zo is 
kookeetleef geboren.” 

“Nu kan ik deze drie aspecten ook 
nog eens combineren in mijn job 
bij Velt. Een voorrecht!” Leentje is 
gebeten door beter eten, zoals ze 
haar blog zelf omschrijft, en dat 
doet ze door de nadruk te leggen op 
plantaardige voeding.” 

Waarom? “Omdat ik ervan overtuigd 
ben dat de toekomst grotendeels 
plantaardig is en omdat groenten 
gewoon geweldig zijn! Als we de 
klimaatproblematiek willen keren, 
is minder dierlijke producten 
consumeren de allerbeste keuze.” 

“En de makkelijkste! Je geeft er 
immers bijna niks voor op. Je kan 
evengoed voedzaam en lekker 
blijven eten als je maar evenwichtige 
keuzes maakt in je menu.”

WWW.KOOKEETLEEF.WORDPRESS.COM

Julienne is het geesteskind van 
Silke. Wat begon als een online 
receptenschriftje voor zichzelf 
mondde al snel uit in een succesvolle 
blog. Silke schut niet zomaar wat 
uit haar mouw, want door haar 
achtergrond als diëtiste weet ze 
goed waarover ze schrijft. Hoewel ze 
op haar blog duidelijk de nadruk legt 
op plantaardige recepten, blogt Silke 
ook graag over haar andere passies. 

Zo is Count your blessings een hele 
� jne, feelgood rubriek waarin Silke 
terugblikt op mooie momenten, om 
ze te blijven koesteren. Silke geeft 
graag het goede voorbeeld: “Waar 
het hart van vol is, loopt de mond 
van over,” zegt ze zelf. “Voor mij was 
het echt vanzelfsprekend dat ik een 
veggie blog zou beginnen.“

“En omdat ik stilaan evolueerde 
naar een 100% plantaardig dieet, 
is Julienne natuurlijk organisch mee 
gegroeid. Mensen tonen dat vegan 
eten echt simpel, snel en vooral 
heerlijk kan zijn, is en blijft mijn 
passie!” 

WWW.SILKEDESAEVER.BE/JULIENNE

Ik was op zoek naar een 

nieuwe uitdaging en wou 

daarin graag voeding, 

gezondheid en ecologie 

combineren.

Elke dag wil ik iets doen in 

teken van het welzijn van 

de dieren
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Ja hoor, ook in de Westhoek is veggie aan het opkomen. 

Zeker nu er een nieuwe lokale EVA groep geboren is. 

Dit is de dertiende lokale groep van EVA die volledig 

op vrijwillige kracht werkt “We zijn nergens tegen, maar 

willen op een positieve manier veggie eten promoten”, 

zegt Bruno van EVA Westhoek.

De bedoeling is om plantaardig eten in de Westhoek 

te promoten, gemakkelijker en toegankelijker maken. 

Thuis, op restaurant en in grootkeukens. De lokale groep 

organiseert zelf activiteiten (kookworkshops, infostands, 

...) en zoeken partners om samen te werken en te 

ondersteunen bij activiteiten die dezelfde doelstellingen 

hebben. 

Via de Facebookpagina “EVA Westhoek” blijf je op de 

hoogte van alle activiteiten en veggie tips in de buurt.

Nog op zoek naar vakantiekampen voor 

tieners? Zoek je een verantwoord alternatief? 

Kijk zeker eens bij Albezon Vakantiekampen. 

Deze organisatie biedt verschillende 

zomerkampen aan die “sociaal en ecologisch 

geëngageerd” zijn. Albezon maakt deel uit van 

aPart vzw. Elke vakantiegroep bestaat uit tien 

jongeren, waaronder een drietal uit de bijzondere 

jeugdzorg. De bestemming is een boerderij in 

de Cévennes-streek in Zuid-Frankrijk, waar de 

jongeren afwisselend klussen en plezier maken, 

op een veilige afstand van smartphones en andere 

digitale afleidingen. 

De kampkeuken krijgt van ons extra punten, want 

die is hoofdzakelijk biologisch en plantaardig. Dit 

jaar kun je je ook inschrijven voor een uitdagende 

fietsvakantie!

 

WWW.VAKANTIEKAMPEN.BLOGSPOT.BE

LANCERING EVA 
WESTHOEK

KORTE
KNIPSELS

Tekst Babs Carpentier 
& Anna Bernburg
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VEGGIEWORLD IN BRUSSEL  

De  documentaire Vegan:  everyday  stories volgt  de 

levens  verschillende  mensen  die  één  eigenschap 

delen:  ze  zijn  vegan.  

Doorheen  de  fi lm  leren  we  ze  beter  kennen.  Een  

ultramarathonloper  die  zijn verslaving  overwon  om  

deel  te  nemen  aan  wedstrijden  van  160  km,  de  

vrouw  van  een  Texaanse veehouder  die  als  eerste  

een  veeboerderij  ombouwde  tot  een  opvangcentrum 

voor  dieren,  een eigenaar  van  een  vegan  foodtruck  

en  een  achtjarig  meisje  dat  haar  zeskoppige  familie  

en  vele anderen overtuigt volledig plantaardig te leven. 

De  insteek  van everyday  stories is anders  dan  die  van  

de  meeste  fi lms  rond  dit  thema,  die  vaak  de nadruk  

leggen  op  het  grotere  verhaal  (gevolgen  voor  het  

milieu  zoals  klimaatverandering)  en beroemdheden. 

De hoofdrollen in deze documentaire zijn weggelegd 

voor �gewone� mensen en hun dagelijkse leven. Vegan:  

everyday  stories  is  gemaakt  als  een  non-profi tproject,  

gecreëerd  door  Northwest  VEG  en gesponsord  door  

verschillende  organisaties  en  gratis  te  bekijken  op  

YouTube.  De  website  nodigt mensen uit om fi lmavonden 

te organiseren en de fi lm zo veel mogelijk te delen op 

sociale media. 

WWW.VEGANMOVIE.ORG

DAGELIJKSE VEGAN KOST 

Op 21 en 22 oktober komt VeggieWorld naar België! Kruis 

dit weekend al aan in je agenda want het belooft een 

geweldige eerste editie in Brussel te worden. De beurs 

is ideaal voor iedereen die nieuwe producten wil leren 

kennen en lekker plantaardig wil eten. Verschillende 

standhouders laten je proeven van hun aanbod en je 

maakt kennis met cosmetica, schoenen en mode die 

helemaal vrij zijn van dierlijke producten. Daarnaast kan 

je boeiende lezingen en inspirerende kookdemo’s van 

topchefs bijwonen.

Via Facebook “VeggieWorld Brussels” blijf je op de 

hoogte en kan je alvast je vrienden uitnodigen om er 

samen een leuke dag of weekend van te maken.
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Chef Het Samen met tomaat is zonder meer  
een kookboek om door kinderen zelf gelezen  
te worden. Doorheen het hele boek passeren  
er kinderen tussen de groenten, roeren ze met 
bezems in pannen en potten, springen ze uit bekers 
en kruipen ze over borden in de meest bizarre,  
maar erg grappige situaties. Je kunt als kind niet 
anders dan goesting krijgen om te koken. Koken is 
echter niet vrijblijvend, er komen scherpe messen 
en hitte aan te pas. Daarom start dit boek ook met 
het stukje Verplichte kost . Via de figuurtjes wordt 
duidelijk gemaakt hoe je met de keukengevaren 
moet omgaan en hoe je dit alles veilig laat gebeuren. 

Dan volgen een hele reeks gerechten voor ontbijt en 
lunch, zoals tapas, soepen, salades en hoofdgerechten. 
Elk gerecht wordt in de onnavolgbare stripstijl 
voorgesteld met een boodschappenlijst,  
de benodigde gereedschappen, de bereidingstijd,  
de moeilijkheidsgraad en een genummerd 
stappenplan via foto’s in een speelse opzet.  

Chef Het samen met tomaat zet groenten op de kaart 
en laat kinderen het heft in eigen handen nemen.  
Want als ze zelf aan de slag gaan in de keuken en 

samen koken, blijken groenten plots leuker en 
smaakvoller te zijn. De recepten zijn ‘foolproof’:  
alles is stap voor stap gefotografeerd en getest door 
kinderen. Tomaat speelt de hoofdrol, maar er is ook veel 
aandacht voor andere lekkere ingrediënten en smaken. 

Geen kinderachtige recepturen, maar de échte zoals 
pasta puttanesca en linzensoep met kastanjes en 
zongedroogde tomaten: ze maken er een volwaardig 
kookboek van. Voeg daar een flinke schep humor  
aan toe en de kans is groot dat kinderen ook echt in  
de keuken zullen gaan om iets lekkers klaar te maken.

Chef het samen met tomaat.

Eva 
beveelt 
aan !

Er is geen groente die ik liever lust dan tomaat. Ik ben ook gek op jeugdboeken en 
op koken en kookboeken. Wat gebeurt er dan als je een kookboek voor kinderen 
met als hoofdingrediënt de tomaat in handen krijgt? Dan ga je uit je dak…

CHEF HET SAMEN MET 
TOMAAT
Laura Emmelkamp,  
uitgeverij Keet Smakelijk, 
ISBN 9789081439633,  
128 pagina’s,  
14,95 EUR

Tekst Jan Stevens
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Groente en fruit
Auteur Claartje Lindhout (1973) heeft sinds 2000 als chef-
kok in diverse restaurants gewerkt. Ze kookt zelf erg veel met 
groenten en fruit en ze hoopt met dit boek mensen te inspireren 
om dat ook vaker te doen. 

GROENTE & FRUIT
heerlijke veganistische menu’s  
Claartje Lindhout  
Becht Uitgevers
ISBN 9789023014003  
13,95 EUR  

Eva 
beveelt 
aan !

Lindhout laat zien hoe je het eten op een vrolijke en frisse manier kunt 
presenteren: de gerechten zijn gefotografeerd als minilandschapjes van eten, 
waarbij haar liefde voor groenten en fruit duidelijk naar voren komt.  
Kortom, al je zintuigen worden geprikkeld.
 
De grote meerwaarde van dit klein vierkant boekje is dat het plantaardig koken 
toegankelijk maakt. Hier vind je geen diepgravende informatie, overdadige 
productkennis of uitgebreide argumentaties. Neen, behoudens een kleine 
inleiding waarin Lindhout pleit om even in je gedachten de knop om te draaien 
en alle dierlijke producten te laten voor wat ze zijn en je te focussen op 
groenten, fruit, bonen en meel, is dit een heel praktisch instapboekje voor  
ieder die de rijkdom van plantaardig koken wil verkennen. 

In het boek staan 30 vooral gemakkelijke recepten, waarbij de auteur ervoor 
heeft gekozen om complete menu’s samen te stellen.

De opmaak van dit boek is licht en vrolijk. De witte achtergronden zijn  
een verademing in de huidige harde, contrasterende ‘food photography style’. 

Hierdoor komen al die heerlijk mooie presentaties goed tot hun recht, ook  
al is alles licht wazig. De frisse vrolijke groente- en fruitcontouren op  

de achtergrond maken het geheel aangenaam om even in te bladeren  
en je te laten inspireren. 

Opvallend is dat de gemiddelde bereidingstijd rond het halfuur ligt  
met hier en daar een uitschieter van één uur of van een kwartier.  

Dus daar moet je het niet voor laten. De meeste zaken vind je gewoon in 
de supermarkt of buurtwinkel. Voor sommige ingrediënten zal je wel eens 

naar de natuur- of biowinkel moeten, maar het aanbod wordt tegenwoordig 
toch wel steeds ruimer. 

De combinaties zijn ronduit schitterend, wat dacht je van 
tru elaardappelsalade met avocado, pompoen-kikkererwtenkoekjes met gele 
peen & wilde spinazie of zoete lasagne van mango, pruim en dadel? 

Of je nu een doorwinterde plantaardige kok bent of de eerste verkennende 
stappen zet in de plantaardige kookwereld, dit kleinood zal je inspireren en 
enthousiast maken om op een verrassende wijze nieuwe smaken te ontdekken.

Tekst Jan Stevens
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Net zoals zoveel anderen waagde ook ik mij aan een Tourneé minerale in februari.  
Kwestie van even na te denken over onze gezondheid. Niet dat ik dat niet doe, gepassioneerd  
aan het fornuis kook ik steeds met verse producten en streef ernaar om groenten hun prominente 
plaats te geven die ze verdienen. Het glaasje wijn kan ik dus ook wel best eens laten.  
In deze gezondheidsroes stapte ik begin februari de eerste vegan broodjeszaak van Gent binnen. 

MIE VIE
Serpentstraat 28
Gent
Info@mievie.be

Mie Vie

Eva 
beveelt 
aan !

Gelegen in de Serpentstraat aan de Vrijdagsmarkt ietwat 
verscholen tussen andere oude stadsgeveltjes stap je 
langsheen de toog met open keuken de kleine in een trendy 
fabriekstijl opgevatte ruimte binnen. Ik heb steeds een goed 
gevoel als ik in een resto zaak de keuken kan inkijken, ’t geeft 
toch een blijk van vertrouwen. Dat vertrouwd gevoel zette 
zich verder toen ik even rondkeek. Zes zelfbouw tafeltjes 
voor vier personen, gemakkelijke stoelen, een houten wand 
met mooie hangplantjes, alles basic afgewerkt maar gezellig 
om even een korte gezonde lunch te verorberen of een 
broodje af te halen. 

Het begrip gezondheid is hier zowat de rode draad. 
Dat merk je meteen aan de menukaart, ook hier geen 
overdaad van soorten broodjes, slaatjes en van-alles-
en-nog-wat. Gelukkig, hoe beperkter een menukaart hoe 
verser! Zes broodjes en drie slaatjes volstaan om er eentje 
uit te kiezen dat je lust. Toch mochten de keuzes iets 
gewaagder zijn, een broodje met linzenspread, hummus of 
champignons à la grecque zijn een erg klassieke invulling 
van het ruime aanbod aan vegan mogelijkheden.

Mijn gekozen broodje notenpaté werd mij vlot gebracht 
en werd netjes gepresenteerd met een klein bijbehorend 
slaatje bestaande uit sla, tomaatje, lekker sappig geraspte 

worteltjes en een toef bijzonder smaakvolle veganaise. 
Eventjes was er in mijn hersenen een lichte kortsluiting 
toen ik mijn broodje opende en zag dat de paté eerder 
een spread was. Ik verwachtte bij het begrip paté meer 
beet. Maar laat dit zeker de smaakpret niet bederven want 
de ‘notenpaté’ was heerlijk vol van smaak met lekker 
grote volle stukken walnoot, lichte amandeltoets en frisse 
radijsscheutjes. Een heerlijk bord, kleine gezonde lunch 
met veel smaak voor een prijs van 6,90 euro. Jammer dat 
ik niet voor een sapje koos want over mijn ko e, getankt 
uit een thermos daar was ik minder enthousiast. Ik miste 
die heerlijke dampende kop.

Gezonde voeding is hier duidelijk de drijfveer van  
de vriendelijke uitbaatster. Zelf diëtiste met ruime 
ervaring in de plantaardige keuken wil ze deze gedachte 
graag doortrekken in het geven van advies over gezonde 
voeding. 

Heb je zin om jezelf als lunch te trakteren op een vegan 
broodje, al dan niet glutenvrij in een ongedwongen kader 
om dan nog zoals ik met dat gezonde gevoel naar buiten 
te stappen dan is Mie Vie  zeker meer dan een bezoekje 
waard. e kunt er ook terecht voor ontbijt, mu ns en 
ko ekoeken.

Tekst Jan Stevens
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Hortense & Humus
Chef Nicolas Decloedt kennen we  
van Humus Botanical Gastronomy.  
In EVA Magazine 54 hadden we al een 
uitgebreid interview met hem en chefs  
Kevin Storms en Philippe Van den Bulck.  
Nu heeft Nicolas Decloedt een nieuw project 
waarvoor hij de handen in elkaar slaat met 
cocktailexpert, ook wel mixoloog genoemd, 
Mathieu Chaumont. 

HORTENSE & HUMUS
Rue de Vergnies straat 2
1050 Brussels (Ixelles/Elsene)
0474 65 37 06
www.humusrestaurant.be 

In een prachtig pand in barokstijl in Brussel, op 
wandelafstand van Flagey, word je meteen teruggeslingerd 
in de tijd. Voor de locals: vroeger was dit theehuis  
La Mercerie. Terwijl we lunchen gluren passanten af en toe 
nieuwsgierig door de ramen om een glimp op te vangen 
van het charmante interieur. Ze hebben geen ongelijk.

Het personeel ontvangt ons hartelijk en we kiezen een 
tafeltje met zicht op de open keuken. Je kunt lunchen 
voor € 19 (2 gangen) of € 23 (3 gangen). En je krijgt 
verfijnd waar voor je geld. icolas Decloedt werkt met 
kraakverse groenten uit zijn eigen stadstuin, ingrediënten 
van bij Dries Delanote van ‘Le monde des milles couleurs’ 
in Dikkebus en andere lokale producenten, die telkens 
worden vermeld op de kaart. Aangezien ze met het aanbod 
van het moment werken, is de keuze op de kaart bewust 
beperkt. Mathieu Chaumont zorgt voor cocktails die bij 

het menu passen. We kiezen voor een verfrissende non-
alcoholische cocktail met pastinaak (€ 9). 

Alles is sowieso vegetarisch en op aanvraag maakt Nicolas 
voor ons een vegan versie. Als voorgerecht krijgen we 
eenbordje met onder andere witloo  en notencr me.  
Het hoofdgerecht is op basis van spruitjes en 
schorseneren met een heerlijk intense rokerige saus. 

etdessert is een sorbet van ananassalie. We zijn blij dat 
we voor de lunch met 3 gangen hebben gekozen, want 
het zijn telkens heerlijk verfijnde bordjes met verrassende 
combinaties. We zijn meer dan voldaan en hebben genoeg 
energie om in de rest van de dag te vliegen. Van woensdag 
tot vrijdag kun je lunchen bij ortense  umus, in het 
weekend is er een brunch (4-gangen) en ‘s avonds kun  
je er dineren o  cocktails drinken. 

Tekst en Foto’s Fien Louwagie

Eva 
beveelt 
aan !
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EVAeva

Laat je voor de volgende paasbrunch inspireren door Kristy Turner. 
De recepten uit haar nieuwe kookboek zorgen ervoor dat zelfs de meest 

terughoudende omnivoren toch een hapje van de vleesloze bereiding willen 
proeven. Iedereen kan mee genieten van deze gerechten. Wij mogen alvast een 

tipje van de sluier lichten met deze vijf verrassende recepten.

Type      VEGAN UITGEVER     THE EXPERIMENT

# Prijs.

23,45 €

Auteur     KRISTY TURNER

BUT MY FAMILY WOULD NEVER EAT VEGAN! 
125 RECIPES TO WIN EVERYONE OVER

vegan
Culinair

voor iedereen

17
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Voor de wentelteefjes
1 vanillestokje

240 ml (1 kop) plantaardige 
vanillemelk 

120 ml (½ kop) kokosmelk
55 g (½ kop) 

kikkererwtenmeel
2 el esdoornsiroop

1,5 el arrowroot
1 tl vanille-extract

¼ tl zout
plantaardige olie om in te 

bakken
8 sneetjes brood, hoe dikker 

hoe beter 
optioneel: plantaardige 

slagroom
 bloemsuiker

amandelschilfers

Voor de aardbeiensaus
250 g (4 koppen) aardbeien 
in stukjes (vers of diepvries)

1 el maïszetmeel
1 à 2 el esdoornsiroop, 

afhankelijk van hoe zoet je 
het wenst

1 el citroensap
1 el water

{ INGREDIËNTEN }

Vani�ewentelteefjes  
met aardbeiensaus

1. Snijd het vanillestokje in de lengte open met een scherp 
mes en schraap het vanillemerg eruit. Doe het merg in een 
mengkom. 

2. Voeg de plantaardige vanillemelk, de kokosmelk, het 
kikkererwtenmeel, de esdoornsiroop, de arrowroot, het 
vanille-extract en het zout toe. Meng dit goed. 

3. Verwarm de oven voor op de laagste stand. Zet een 
koelrekje (of taartrooster) op een bakplaat en zet dit opzij. 

4. Zet een grote koekenpan op middelmatig vuur en doe hier 
een scheut olie in en laat opwarmen. Dip 1 of 2 sneetjes 

brood (afhankelijk van hoeveel er in je pan kunnen) in het 
melkmengsel en laat ze aan elke kant zo’n 10 seconden 
weken. Leg de sneetjes in de pan en bak ze tot ze 
gebruind en knapperig zijn. Leg ze op het koelrekje en 
plaats de bakplaat in de oven zodat ze warm blijven tot 
ze worden geserveerd. Bak alle andere sneetjes en doe 
daarbij elke keer opnieuw wat olie in de pan. 

5. Om de aardbeiensaus te maken: doe alle ingrediënten in 
een pannetje en breng aan de kook. Verminder het vuur 
en laat het mengel, terwijl je blijft roeren, sudderen voor 
ongeveer 5 minuten zodat het kan indikken. Houd de saus 
warm tot ze geserveerd wordt.

Type       BRUNCH Bereidingstijd     35 min

# Pers.

02
Moeilijkheidsgraad    MAKKELIJK

Allergenen      GLUTEN / NOTEN 

Als het om wentelteefjes gaat, hoor je sceptici vaak mopperen dat die onmogelijk te maken zijn zonder eieren.  
Tijd om hen een koekje van eigen deeg te geven met dit verrukkelijke recept! Het “melkmengsel” met 
kikkererwtenmeel, plantaardige melk en echte vanille zorgen voor een knapperig gebakken boterham met een 
intense smaak. Daar kan zelfs het beste met eieren gemaakte wentelteefje niet tegenop. De aromatische vanille 
zorgt er trouwens voor dat je gasten al beginnen te watertanden nog voor ze dit heerlijks op hun bord krijgen.  
Nog wat warme aardbeiensaus erover en een beetje plantaardige slagroom en je zit helemaal gebeiteld!
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{ INGREDIËNTEN }

Tempeh koteletjes 
met ahornsiroop 
en miso

1. Snijd de blokken tempeh horizontaal door 
en snijd elke helft nog eens diagonaal door 
zodat je acht driehoekjes hebt. 

2. Vul een grote, lage pan met een paar 
centimeter water en leg er een stoomrekje 
of -mandje in. Leg de driehoekjes tempeh in 
het stoommandje en dek af met een deksel. 
Breng aan de kook en laat verder op een 
laag vuur sudderen. Stoom de tempeh 15 
tot 20 minuten en draai halfweg om. Haal 
dan het stoommandje uit de pan (met de 
tempeh in het mandje) en zet opzij. 

3. Giet het water uit de pan. Doe de bouillon, 
tamari, ahornsiroop, miso, salie en tijm in de 
pan en meng. Voeg de tempeh driehoekjes 
toe en breng aan de kook. Zet het vuur lager 
en laat de tempeh 10 tot 12 minuten in 
de saus sudderen. Draai om, tot de saus 
geabsorbeerd is en begint te karameliseren. 
Haal van het vuur en voeg zout en peper 
toe. Dien onmiddellijk op. Restjes kunnen 
luchtdicht verpakt 4 à 5 dagen in de 
koelkast bewaard worden.

225 g tempeh
60 ml zoutarme bouillon
60 ml tamari
60 ml ahornsiroop
2 tl witte miso 
1 tl gedroogde salie
1 tl gedroogde tijm
Peper en zout naar wens

Type       DINER Bereidingstijd     45 min

# Pers.

04
Moeilijkheidsgraad     MAKKELIJK

Allergenen       SOJA
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{ INGREDIËNTEN }

Avocado 
ranchdressing

Ranchdressing - ook wel bekend als 
“boerderijdip” bij sommigen - is de 
meest geliefde dressing in Amerika. 
En of je hem nu door je salade 
mengt of als dip voor groenten en 
grissini op tafel zet, hiermee scoor 
je punten! Deze vegan variant kun 
je desgewenst ook noot- en sojavrij 
maken. Dit is dé dressing die alle 
andere dressings in het niets laat 
verdwijnen.

Voor ongeveer 420 ml

1 avocado, gepeld en ontpit
240 ml (1 kop) ongezoete 
plantaardige melk
2 el citroensap
1 el appelazijn
1 tl agavesiroop
½ tl lookpoeder
½ tl uienpoeder
½ tl gedroogde oregano
½ tl zout
¼ tl selderijzout
¼ tl gedroogde dille

Type  DRESSING Bereidingstijd     5 min

# Pers.

04
Moeilijkheidsgraad     MAKKELIJK

Allergenen       NOTENVRIJ

Doe alle ingrediënten in een blender 
of foodprocessor en mix alles tot je 
een glad mengsel hebt. 
Als je het vloeibaarder wilt, voeg dan 
meer plantaardige melk toe tot je 
de gewenste consistentie verkrijgt. 
Bewaar de dressing in de koelkast 
totdat je ze gebruikt. 

Luchtdicht afgedekt kun je dit 1 à 2 
dagen in de koelkast bewaren. 
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Goed nieuws! Marineren in bier is niet langer voorbehouden aan vlees…  
yes, ook wij kunnen nu onze smakelijke stukken portobello-paddestoelen  
in bier en kruiden laten trekken, ze even in de pan bakken en ze vervolgens 
tussen taco’s stoppen, overgoten met een avocado-maïs salsa. Te mooi om waar 
te zijn? Helemaal niet! Relax, open een �esje bier, en van zodra je dat leeg hebt 
gedronken, maak je er nog ééntje open om te beginnen met koken!

1. Meng het bier, limoensap, komijn 
en lookpoeder in een ondiepe 
schaal. Voeg de portobello-stukjes 
toe en mix even alles door elkaar. 
Marineer ong 30 minuten en haal 
alles om de tien minuutjes even 
door elkaar. 

2. Tijdens het marineren kan je 
alvast de salsa maken: meng alle 
ingrediënten in een kom en hou de 
saus koel tot bij het serveren 

3. Verhit een grote bakpan - liefst 
ééntje van staalijzer - op 
middelmatig vuur. Voeg een paar 
theelepels olie toe en zorg dat 
de olie zich over heel de pan 
verspreidt. Bak de helft van de 
paddestoelen door ze 10 à 15 
minuten regelmatig in de pan om 
te draaien tot ze zacht en lichtjes 
gebruind zijn en het meeste van 

het vocht is verdwenen. Verwijder 
de stukjes uit de pan en houd ze 
opzij op een bord of schaal, bedekt 
met aluminiumfolie. Doe wat meer 
olie in de pan en herhaal deze 
werkwijze met de tweede helft 
paddestoelen. 

4. Gebruik dezelfde ofwel een 
andere (grill)pan om de tortilla’s 
op middelmatig vuur 30 à 60 
seconden aan elke kant te 
verwarmen, leg ze vervolgens op 
een bord en bedek ze met een 
ander bord. 

5. Om te serveren stop je enkele 
portobello’s in de tortilla en giet 
je er de saus over. Restjes blijven 
in de koelkast nog tot 4 dagen 
goed als je ze in afzonderlijke 
luchtdichte potjes bewaart.

360ml (½ kop) blond bier
sap van 1 limoen
1 tl komijnpoeder

½ tl lookpoeder
4 portobello-paddestoelen, 

ontdaan van de steeltjes, in 
stukjes van ongeveer 2,5 cm

zonnebloemolie om te bakken
6 à 8 maïstortilla’s (of kleine 

bloemtortilla’s)

Avocado-maïs salsa
2 gepelde en ontpitte 
avocado’s, in blokjes

140 g (1 kop) maïskorrels (vers 
of ontdooid)

50g (1 kop) verse gehakte 
korianderblaadjes

135g (½ kop) rode ui
2 el limoensap

1 el gehakte jalapeñopeper
Zout naar smaak

Taco's met in bier gemarineerde 
portobe�o's en avocado-ma's salsa

{ INGREDIËNTEN }

Type       LUNCH Bereidingstijd     35 min

# Pers.

04
Moeilijkheidsgraad       MAKKELIJK

Allergenen       GLUTEN / NOTEN
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{ INGREDIËNTEN }

Pindakaas-havermout koekjes

1. Verwarm de oven voor op 180°C. 
Bedek twee bakplaten met 
bakpapier of silicone bakmatjes.  

2. Klop met een garde in een grote 
kom de bloem, havermout, 
natriumbicarbonaat, kaneel, zout, 
xanthaangom (als je die gebruikt) 
en nootmuskaat tot één homogene 
massa.  

3. Roer in een middelgrote kom 
de pindakaas, esdoornsiroop, 
appelmoes, kokosnootolie, 
kokosbloesemsuiker (als je die 
gebruikt) en vanille onder elkaar tot 
het goed gemengd is. 

4. Voeg de natte ingrediënten bij de 
droge ingrediënten en roer tot één 
massa. Als je extra ingrediënten 

gebruikt, mag je die er voorzichtig 
onder mengen. Neem een goede 
eetlepel deeg uit de kom, rol het in 
je handen tot een mooie bal en leg 
het op de bakplaat. Herhaal dit met 
het resterende deeg, waarbij je de 
balletjes 4 cm uit elkaar legt. Gebruik 
je vingers om elk balletje voorzichtig 
een beetje plat te duwen. 

5. Bak ze gedurende 10 tot 12 
minuten, totdat ze stevig zijn en 
lichtjes goud langs de zijkanten 
kleuren. Laat de koekjes 5 minuten 
op de bakplaat afkoelen voordat 
je ze op een bakrooster plaatst. 
Laat ze volledig afkoelen voordat je 
ze serveert. De koekjes kan je in 
een luchtdichte trommel (of in de 
koelkast bij warm weer) bewaren 
voor 3 tot 4 dagen.

130g (1 kop) bloem 
100g (1 kop) havermout 
1 tl natriumbicarbonaat
1 tl kaneelpoeder
½ tl zout
½ tl xanthaangom (niet gebruiken 
indien het al in je bloemmengeling 
zit)
¼ tl gemalen nootmuskaat
260g (1 kop) ongezouten en 
ongezoete pindakaas
120ml (½ kop) esdoornsiroop
80g (1/3 kop) ongezoete 
appelmoes (of geplette banaan)
60ml (¼ kop) kokosolie, gesmolten
40g (¼ kop) kokosbloesemsuiker, 
optioneel:
1 tl vanille-extract
60 tot 90g (½ kop) rozijnen, 
gehakte pindanoten en/of 
veganistische chocoladestukjes

Type       DESSERT Bereidingstijd     30 min

# koekjes.

30
Moeilijkheidsgraad     MAKKELIJK

Allergenen        GLUTEN

Wie houdt er nu niet van smeuïge pindakaas-havermout koekjes? Ze zullen 
dus ook zeker bij de familie scoren. Pindakaas (of de noten- of zadenpasta 
die jij verkiest) wordt hier gecombineerd met appelmoes en kokosnootolie 
om eieren en boter te vervangen, wat zorgt voor een opmerkelijk smaakvol 
bindmiddel waarmee je perfect zachte en smeuïge koekjes maakt. Je kan 
dit basisrecept volgen, maar je kan ook chocoladestukjes, rozijnen, noten of 
gewoon allemaal toevoegen. Wie gaat nu niet van dit koekje houden? 
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eva

Vorig najaar lanceerden we onze Easy Vegan-campagne. 21 dagen werden de deelnemers online 
begeleid om meer plantaardig te eten. Met meer dan 5000 inschrijvingen overtrof de campagne 

onze mooiste verwachtingen. Ook eind dit jaar kun je (opnieuw) deelnemen aan Easy Vegan.  
In deze rubriek komt elk nummer een ander thema aan bod, zodat je op een eenvoudige manier 

meer plantaardig kan eten. We bijten de spits af met… het ontbijt natuurlijk!

Deze ontbijtspecial werd mede mogelijk gemaakt door

ontbijtspecial

Easy
Vegan
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WARM ZE OP MET JE FAVORIETE 
PLANTAARDIGE MELK

BOORDENVOL
VIT. A, C EN E

Je ontbijt plantaardig maken is eenvoudiger 
dan je denkt. Je hoeft niet per se superfoods 
of dure blenders in huis te halen. Met kleine 
veranderingen kom je al een heel eind. 

Je kunt in de winkel een 
plantaardige melk kiezen 
(je kiest er best een die verrijkt 
is met calcium) en die gebruiken 
bij je corn� akes. Wissel af 
tussen hazelnoot-, rijst-, soja- 
en havermelk en ontdek jouw 
favoriet. 

Eet je standaard een boterham met choco? 
Koop dan gewoon lekkere plantaardige choco 
in de biowinkel of ‘Boerinnekes’-choco uit de 
supermarkt. Snijd er voor extra energie en 
vitaminen een banaan bij of pers een appelsien. 

Je kunt ook aan de slag gaan met havermout. 
Warm ze op met je favoriete plantaardige melk, 
eet ze koud, neem ze mee, je kunt er alle kanten 
mee uit. Snijd er fruit bij of gebruik diepvriesfruit 
als het wat sneller moet gaan. Roer er een 
geplette banaan onder voor een gezond zoet 
ontbijt.

Een toast met plantaardige boter en con� tuur 
en een plantaardig yoghurtje - je vindt heel wat 
varianten in de supermarkt, de meeste zijn op 
basis van soja - met een stukje fruit, is een 
eenvoudig plantaardig ontbijt.

Maar we geven hier ook graag enkele originele 
recepten.  

ZO SIMPEL IS’T
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{ INGREDIËNTEN }

No-bake ontbijtr�p

1 2 3

Fotogra�e Taieb Gottiti
Foodstyling FoodLove

Recepten Barbara Geeroms

Heb je op weekdagen niet veel tijd om te 
ontbijten? Dan zijn deze ontbijtrepen ideaal 
voor jou. Je hebt er niet veel werk aan en je 
kunt meteen een grote hoeveelheid maken 
zodat je ze tijdens de week maar in je tas 
hoeft te stoppen en te vertrekken, ideaal om 
onderweg naar binnen te werken.

1. Meng de muesli, kamut puffs, 
amandelen, kokos en specerijen 
onder elkaar.

2. Mix of blend de dadels met de 
amandelpasta en kokosolie en het 
citroensap tot een smeuïge massa 
en meng onder het mueslimengsel.

3. Druk stevig aan in een vorm (eventueel met 
plasticfolie zodat je het er gemakkelijk kunt 
uithalen) en zet het minstens een uur in de 
koelkast.

4. Snijd in repen.

No-bake ontbijtreep
2 cups (kopjes) 
muesli goji 
30 g kamut puffs   
150 g amandelen, 
grof gehakt
30 g kokosrasp
1 tl kaneel
1/4 tl zout

1/2 tl vanille
250 g 
medjooldadels, 
ontpit
120 g amandelpasta
4 el kokosolie, 
gesmolten
1 tl citroen
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Smoo� iebowl
Nood aan een stevige start ‘s morgens? Deze smoothiebowl voorziet je 
van de nodige energie om de dag goed te beginnen. Laat je creativiteit 
de vrije loop en geef je eigen twist aan dit recept door met de toppings 
te variëren.

1,5 rijpe banaan, bevroren

150 g frambozen (vers of bevroren; 
als de frambozen bevroren zijn, hoeft 
de banaan niet bevroren te zijn)

250 ml plantaardige melk (melk 
met vanille of kokos maakt het nog 
zoeter) 

1 tl limoensap

1/4 tl vanille

optioneel: 

enkele muntblaadjes  

1 el pistachenootjes

toppings:
muesli haver & vruchten
fruit 
munt
pistachenootjes, gehakt
kokosrasp

{ INGREDIËNTEN }

Bereiding
Blend alles tot een romige massa, giet in een 
kommetje en garneer met de toppings.
Je kunt eindeloos variëren met smoothiebowls 
(gebruik ander fruit, andere melk, voeg extra’s 
toe zoals superfoods, andere specerijen, 
bladgroenten, eiwitpoeder (voor sporters), 
chia- of gemalen lijnzaad, een klein beetje 
kokosolie of een halve avocado voor gezonde 
vetten, notenpasta, enzovoort).
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Met deze pannenkoeken steel je zeker de show op de volgende familiebrunch! 
Eindelijk een recept voor roze pannenkoeken zonder gekke kleurstoffen. We gebruiken gewoon rode 
bietensap. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon voor plantaardige melk kiezen als je niet van roze houdt.

Voor de pannenkoeken
120 g boekweitbloem
25 g kikkererwtenbloem
grote snuif zout
180 ml rode bietensap (kan ook 
water of plantaardige melk zijn)
180 ml water
1,5 el plantaardige olie

Pannenkoeken
Meng alle ingrediënten voor 
de pannenkoeken en voeg er 
de hartige of zoete ingrediënten bij. 
Meng alles tot een glad beslag en 
bak er pannenkoeken van.

Voor de hartige variant: 
1/2 tot 1 tl komijn
een snuifje cayenne
1 � jngesneden lente-uitje of 
1 el sesamzaadjes

Boekweitpannenkoeken

{ INGREDIËNTEN }

Voor de zoete variant: 
2 el suiker
1/2 tl vanille
kaneel

Vulling zoet
Zet een blik kokosmelk enkele 
uren in de koelkast, schep er 
de kokosroom uit (het harde deel 
dat zich bovenaan in het blik 
bevindt, het vloeibare gedeelte 
kun je eventueel gebruiken in het 
pannenkoekendeeg) en klop het op 
met de geraspte schil van 1 limoen 
en 1 tot 2 el zoetstof (bijvoorbeeld 
rijststroop, agave of bloemsuiker) 
en 1/4 tl vanille.

Garneer met vers fruit.

Vulling hartig
Maak een tahinsaus van 
60 ml tahin, het sap van 1/2 
citroen, een � inke snuif zout, 
¼ tl paprikapoeder, 
1/8 tl cayenne, 
1,5 tl gedroogde dille 
en water (toevoegen 
tot je de gewenste 
dikte bekomt).

Garneer met groentjes 
zoals komkommer, � jne plakjes 
biet, spinazie en kiemen.

1 2 3
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Misosoep
Ga eens de exotische toer op en probeer een oosters ontbijt. 
Geen zoet fruit of een boterham met choco, wel een hartige 
soep waar je meteen van opkikkert. Durf jij je ochtendritueel 
te doorbreken met deze noedelsoep?

1 ui, in halve maantjes gesneden

1 teentje kno� ook, optioneel 

sesamolie

gember 
(grootte van een duim), 
� jn geraspt

verse kurkuma 
(ongeveer stuk van 2 cm), 
� jn geraspt

een stuk kombu

1 liter water

7-8 el witte shiro miso

geroosterde sesamolie

2 lente-uitjes, � jngesneden

200 g shiitakes, gebakken in olie

een pakje udonnoedels (om 
het glutenvrij te maken kun je 
sobanoedels 100% gebruiken)

150 g peultjes

wakamevlokjes (optioneel)

1. Kook de noedels, giet af en zet ze opzij.

2.Stoof de ui aan in wat olie (en de kno� ook als je die gebruikt) en 
voeg een snuifje zout toe. Voeg dan de geraspte gember, kurkuma, 
kombu en het water toe en breng aan de kook. Laat 10 minuten 
koken. Doe wat van de “bouillon” in een kommetje en roer er de 
miso in los, voeg dan toe aan de rest van de soep en zet het vuur 
uit (de miso mag niet meekoken) en doe er de peultjes bij. 
Laat nog 5 minuten staan (zo worden de peultjes gaar). 
De kombu kan je eruit halen of � jnsnijden en in de soep laten.

3. Giet de soep in kommetjes en garneer met lente-ui, shiitakes, 
noedels, enkele wakamestukjes en een paar druppeltjes 
geroosterde sesamolie.

{ INGREDIËNTEN }
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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.
 

 

Wil je het V-label
  

op jouw product?
  

 

Alle info vind je op 
 

www.evavzw.be/v-label
 

Heb je een vraag? 
 

Mail naar 
 

info@evavzw.be
 

Kopie van v-label_groot.pdf   1   01/12/15   10:47

Kopie van v-label_groot.pdf   1   01/12/15   10:49
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Alpro Go On, het heerlijke plan-
taardige alternatief voor  platteka-
as. Dit tussendoortje bevat hoog-
waardige sojaproteïne. Je vindt ze in 
meeneemformaat in twee smaken: 
Aardbei-framboos en Mango.

Zin om je eigen frietjes te bakken? Haal 
Orbella in huis, dan ben je er zeker van 
dat ze 100% plantaardig gebakken zijn. 
Te koop bij Aldi.

Gentse chocolade op basis van rijstmelk? 
Ja hoor, deze vrolijke toekan staat op 
de verpakking van ‘de chocolade voor 
iedereen’. Gluten- en lactosevrij, maar 
bomvol smaak!

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

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

Van deze producten ben je alvast zeker dat ze volledig plantaardig zijn doordat de producent het V-label aanvroeg bij 
EVA. Op deze manier wordt het eenvoudig om veggie en vegan producten te herkennen in de winkel! 

Alpro Orbella
frituurvet

King 
Monty
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at we minder dierlijke producten moeten eten, is stilaan bij iedereen doorgedrongen. 1 op 2 Vlamingen wil 
dat in de toekomst ook doen. Ze zijn bezorgd om hun gezondheid en het milieu. Ze hebben enkel nog een 
duwtje in de rug nodig. Een kleine aanmoediging van de overheid om duurzame en gezonde keuzes te maken. 

Maar wat zien we ‘s avonds op onze televisie voorbij komen? Een boodschap van algemeen nut die oproept om 
varkensvlees van hier te eten. 

De spotjes die we op televisie zien over vlees van hier, zijn het werk 
van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). Dit is 
een overheidsinstelling die als taak heeft om onze landbouwproducten 
te promoten onder de slagzin “lekker van bij ons”. Het VLAM krijgt 
hiervoor subsidies van de Vlaamse overheid en van Europa. De rest van 
de budgetten komen voornamelijk van de sector zelf. Omdat het VLAM 
een overheidsinstelling is, kan zij reclameboodschappen uitzenden op de 
openbare omroep als boodschap van algemeen nut. 

Die boodschappen gaan in de overgrote 
meerderheid van de gevallen over dierlijke 
producten (vlees en zuivel). Spotjes die 
oproepen om meer groenten te eten, zijn 
een zeldzaamheid. 

Of we zouden aardappelen ook tot 
groenten moeten rekenen. En dan nog. 
En dat is opmerkelijk. Want volgens de 
laatste voedselconsumptiepeiling blijkt 
dat de Belg nog altijd te veel vlees eet en 

te weinig groenten en fruit. 1 op 10 Belgen 
is te dik en hart- en vaatziekten blijft een 
van de belangrijkste doodsoorzaken in 
ons land. De overheid zegt hier iets aan te 
willen doen en de Hoge Gezondheidsraad 
riep eerder al op tot campagnes die de 
consumptie van rood vlees ontmoedigen. 
Het zou al een begin zijn als het 
publiek op de openbare omroep niet 
langer bestookt werd met campagnes 
die het eten van dierlijke producten 
aanmoedigen. De reden waarom we 
vooral reclame voor varkensvlees en 
melk zien, is eenvoudig: dat zijn de 

Tekst Nena Baeyens

VLEES PROMOTIE 
IS GEEN 

BOODSCHAP VAN 
ALGEMEEN NUT

D

30 

30-31 Actueel boodschap algemeen nut.indd   30 23/03/17   15:40



sectoren die de meeste middelen op 
tafel kunnen leggen. Het VLAM bepaalt 
de inhoud van de boodschappen 
niet op basis van eetgewoonten en 
gezondheidsaanbevelingen, maar 
op basis van de bijdragen van de 
verschillende sectoren. En aangezien er 
vooral veel varkens- en zuivelbedrijven zijn 
in België, komt de overgrote meerderheid 
van de budgetten uit die sector. Ongeveer 
60% van de promotiebudgetten van het 
VLAM gaan naar reclamecampagnes voor 
vlees- en zuivelproducten.  

Zo sponsort het VLAM ook 
televisieprogramma’s zoals Dagelijkse 
Kost. Volgens hen betekent dat niet dat 
ze invloed uitoefenen op de inhoud van 

het programma, maar het is vrij duidelijk 
dat er iets tegenover die sponsoring 
staat. Zo zien we bijvoorbeeld op de 
Facebookpagina van Dagelijkse Kost een 
promo� lmpje over melk opduiken. 

Het bedrag dat de Vlaamse regering 
uittrekt voor de gezondheidsdoelstelling 
'evenwichtiger eten' ligt lager dan wat 
ze uitgeeft voor vleespromotie. Daarmee 
krijgen deze producten disproportioneel 
veel media-aandacht ten opzichte van 
andere producten. En dus stimuleert de 
overheid � nancieel een voedingspatroon 
dat ze via een andere overheidsinstelling 
als onevenwichtig bestempelt.

EVA BIEDT 
TEGENGEWICHT

Maar er is ook goed nieuws. Na jaren 
tevergeefs aanvragen indienen, hebben 
we nu eindelijk het fantastische nieuws 
gekregen dat we een van de goede doelen 
zijn die één week gratis zendtijd krijgen op 
de vrt als boodschap van algemeen nut. 
Het script van het � lmpje is al geschreven. 
Omdat het uitgezonden wordt voor een 
heel breed publiek, ligt de nadruk op 
onze Donderdag Veggiedagcampagne en 
hoe minder vlees eten een positief effect 
heeft op het milieu en je gezondheid. 
Het zal uitgezonden worden in de laatste 
week van september, in de aanloop naar 
1 oktober, Wereldveggiedag. 

Maar één week (5 dagen) is natuurlijk te weinig. Wij willen meer. Meer zendtijd en meer plantaardige 
boodschappen van algemeen nut. En jij kan ons daarbij helpen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat 
er in september geen vlees of zuivelreclame wordt uitgezonden, maar wel een echte boodschap van 
algemeen nut: eet meer plantaardig! Maar zowel de productie van ons � lmpje als de extra zendtijd kost 
geld. We hebben minstens 10.000 euro nodig om dit te kunnen realiseren. Daarom lanceren we eind 
april een crowdfunding. Als we allemaal samen leggen, moeten we die 10.000 euro zeker halen. Hoe 
hoger het bedrag, hoe meer zendtijd we kunnen bijkopen. 

Hou dus zeker de website goed in de gaten en deel onze oproep tot crowdfunding zo veel mogelijk. 

Want vlees is geen boodschap van algemeen nut!

GEEF VEGGIE 
MEER ZENDTIJD

GEEF VEGGIE 
MEER ZENDTIJD
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BUDGET-
VRIENDELIJK 

VEGGIE

Weekmenu’s en boodschappenlijstjes

Ga nooit naar de supermarkt met een lege maag en zonder 
boodschappenlijstje. De kans dat je allerlei dingen koopt die 
je eigenlijk niet nodig hebt, is dan veel groter. Bovendien zul je 
makkelijker naar kant-en-klare, duurdere producten grijpen. Een 
beetje planning kan je heel wat geld besparen. 

Begin met je voorraadkast aan te vullen met plantaardige 
producten die je in bulk kan kopen. Dat is vaak goedkoper. 
Denk dan aan: noten, zaden, pitten, bonen, linzen, kikkererwten, 
granen, kruiden, olie … 

Vul dat aan met verse groenten en fruit uit het seizoen. Die zijn 
vaak goedkoper dan groenten die ingevoerd moeten worden. 
Bovendien is dat sowieso beter voor het milieu. Een handig 
hulpmiddel om je ‘food cost’ onder controle te houden, is het 
maken van een weekmenu. Het bespaart je niet alleen geld, maar 
ook tijd. Je moet immers maar één keer per week nadenken over 
je menu. Op basis daarvan maak je dan je boodschappenlijstje. 
Eerst nog even checken wat er sowieso in de voorraadkast zit 
en pas dan naar de winkel. Handig en ef�ciënt en je koopt nooit 
meer producten die je eigenlijk niet nodig hebt. 

Op Facebook bestaat er zelfs een groep: ‘Het weekmenu 
van’, waarop enthousiaste weekmenugebruikers hun recepten 
posten. Ideaal om inspiratie op te doen, want je vindt er heel 
wat vegan weekmenu’s met de #vegan of #veggie. 

Je kan op je weekmenu ook je lunch en ontbijt noteren. Soep 
is altijd een goed idee om restjes in te verwerken. Of maak ‘s 
avonds een te grote portie en eet de overschot de volgende 
dag als lunch. Voor op de boterham kun je zelf hummus of 
andere vegan spreads maken. Makkelijk en veel goedkoper 
dan het beleg dat je in de winkel vindt. In onze lunchboxgids, 
die je gratis kunt downloaden op de website, vind je inspiratie.

Veggie eten heeft de reputatie duur te zijn. Misschien komt dat doordat 
sommige vlees- en melkvervangers meer kosten dan de dierlijke variant. 
Maar wie slim kiest, zal zien dat plantaardig niet automatisch duurder 

betekent. In deze rubriek gaan we op zoek naar manieren om minder geld 
uit te geven aan je veggie boodschappentas.

Tekst Nena Baeyens

 5 Koop seizoensgroenten en -fruit 

 5 Stel een weekmenu op 

 5 Maak je broodbeleg zelf 

 5  Kook ‘s avonds te veel zodat je restjes 
hebt voor de volgende dag 

 5 Maak grote potten soep

SAMENGEVAT
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VEGGIE LASAGNE (bijvoorbeeld met pompoen), die je al in het weekend maakt

OVENSCHOTEL MET LINZENGEHAKT EN WORTELPUREE.

Linzen zijn een goedkoop en lekker alternatief voor gehakt.

RIBOLLITA.

Dit is een stevige maaltijdsoep uit Italië waarin je korstjes oud brood kan verwerken.

VOL-AU-VEGGIE.

Als je sojabrokken gebruikt, is dit een goedkoop alternatief voor vol-au-vent

RISOTTO MET KNOLSELDER EN CHAMPIGNONS

CHILI SIN CARNE MET BRUINE BONEN.

PASTA PESTO (ZIE RECEPT)

weekmenu

1 plant basilicum
1 handvol spinazie
50 gram zonnebloempitten
4 eetlepels olijfolie (of meer)
2 teentjes kno� ook
beetje zout
gistvlokken (optioneel)

GOEDKOPE PESTOINGREDIËNTEN

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

Traditioneel wordt pesto gemaakt met parmezaanse 
kaas en pijnboompitten. Maar wij maken een goedkope 
vegan versie met zonnebloempitten 

Mix alles stevig in de blender tot je een 
spread hebt. Voeg eventueel nog wat extra 
olie en gistvlokken naar smaak toe.
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Shoppen
Tekst Anna Bernburg en So� e Descendre

PURE INEKE.COM

Handtassen 
met stijl  
Pure Ineke is een webshop met handtassen 
en portefeuilles. Klinkt heel gewoon, maar 
Ineke onderscheidt zich doordat de producten 
die ze verkoopt volledig vegan zijn. Je vindt 
er dus geen krokodillenleer, maar wel vegan 
kwaliteitshandtassen met een designertintje. Haar 
passie voor dierenwelzijn en fashion heeft ze mooi 
kunnen combineren in haar webshop, daar ontdek je 
dat je geen dieren nodig hebt voor stijlvolle tassen. 
Ineke ziet het groots, van over heel de wereld kan 
je bij haar bestellen. Naast imitatieleer kan je ook 
gaan voor de meer natuurlijke look met kurk. 

Ontdek Ineke’s aanbod op www.pureineke.com

LE SEITANIST

Seitan 2.0  
Zot van burgers en worsten? Dan kunnen we Le 
Seitanist aanraden. Geen groenteburgers die 
in brokken op je bord vallen, maar stevige en 
goed gekruide seitan. De vleesvervanger heeft 
zijn unieke textuur te danken aan een nieuwe 
productiemethode. Ideaal tussen een mals 
burgerbroodje met wat groentjes erbij. De burgers 
zijn origineel benoemd naar historische � guren 
zoals Djengis Khan of Alexander (De Grote). Ze 
hebben ook elk hun eigen smaak: chorizo, met 
zeewier of met pinda. Ze zijn gemakkelijk te 
versnijden waardoor je ze ook als blokjes in de 
wok kunt bakken. 
Naast burgers en worsten, maakt Le Seitanist 
ook worstenbroodjes en pesto met look en 
spinazie. Ontdek de verschillende smaken en 
verkooppunten op de website van Le Seitanist: 

www.leseitanist.be
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WONKY 

The tasty way to 
rescue food 
Groenten worden vaak weggegooid omdat ze krom 
of misvormd zijn en daar wil Wonky een stokje voor 
steken. Niet minder dan 45% van alle groenten worden 
verspild, nochtans zijn deze groenten helemaal niet 
slecht! Wonky werkt samen met Belgische bedrijven 
in de voedselverwerkende industrie om hun verse 
overschotten een tweede leven te geven. Van deze 
groenten maakt Wonky lekkere dips en broodbeleg. 

Voorlopig kan je de dips enkel in Gent kopen, maar via 
de website van Wonky word je uitgenodigd om te laten 
weten waar je de Wonky dips nog wil kunnen kopen, in 
Antwerpen, Brugge of Brussel? 
Laat het weten via www.wonkyfood.be

VEGASME

Brusselse vegan 
kruideniers zaak   
Bij Vegasme kan je terecht voor lekkere 
plantaardige producten, take-away 
maaltijden, lokale groenten en fruit en 
vegan cosmetica. Een gezellig interieur, 
dat gerecycleerde meubelen een 
tweede leven geeft, is het huis voor al 
jouw favoriete producten. Regelmatig 
organiseert Vegasme een tasting of 
evenement, wil je op de hoogte blijven? 
Houd dan hun Facebookpagina in de 
gaten. www.vegasme.be

WEBSHOP MOODBITE

Vanuit je luie zetel 
Geen zin om je huis uit te komen om nieuwe producten te 
ontdekken? Neem dan een kijkje op de webshop van Moodbite. 
Alle producten zijn veggie en het grootste deel is vegan. Snoepjes, 
koeken, chocolade, granen, noten en nog zoveel meer. Je kunt het 
gewoon aan je deur laten leveren. Handig aan de webshop is dat 
je verschillende labels kunt aanvinken, zo kan je in een oogopslag 
zien welke producten vegan zijn zonder zelf alle etiketten te 
moeten lezen. Laat je je liever verrassen? Bestel dan een 
Moodbox of doe ze cadeau aan iemand. 

Ontdek het assortiment op  www.moodbite.be

VEGGI

Eindeloos shop-
plezier 
Van vegan katten- en hondenvoer 
tot plantaardige onderhouds- en 
hygiëneproducten. Alles wat je nodig 
hebt in een plantaardig alternatief, kan je 
vinden in de VEGGi winkel in Namen. 

Is deze winkel wat te ver? Geen 
probleem, surf dan naar de webshop 
van VEGGi.be en laat jouw favoriete 
producten thuis leveren. 

www.veggi.be
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Waar denk jij aan wanneer iemand over kippen praat? De kans is groot 
dat je denkt aan de kip in de tuin die etensrestjes verorbert en je van eieren 
voorziet. Of misschien denk je wel aan een stukje �let dat geserveerd wordt 

met appelmoes en frietjes?  Ondanks hun wat domme imago zijn kippen 
fascinerende en intelligente dieren. 

HET DIER 
(ACHTER)

HET VLEES 

Er zit meer in een  
kip dan je denkt

Tekst Alissa De Ceuninck
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r u 
tokkin 'bout 

me?

help

ENKELE KIPPENFEITEN

Kippen zijn een van de bekendste soorten van 
gedomesticeerde loopvogels. Het lijkt misschien niet zo, 
maar kippen zijn uiterst intelligent. Er bestaan meer dan 150 
verschillende soorten. Ze leven in stabiele sociale groepen 
die wel tot dertig individuen kunnen tellen.  Net zoals honden 
en andere dieren kennen ook kippen een sociale hiërarchie, 
‘de pikorde' genoemd. De meest dominante dieren 
coördineren de activiteiten van de hele groep. Kippen kunnen 
tot honderd verschillende soortgenoten onderscheiden en 
weten precies wie welke sociale status heeft in de pikorde. 
Daarnaast hebben ze sterk ontwikkelde communicatieve 
vaardigheden: moeders communiceren al met hun kuikens 
wanneer die nog in het ei zitten. Het kakelen mag dan voor 
ons steeds hetzelfde klinken, maar onderling kunnen kippen 
zo onderscheiden welk gevaar er loert. Een interessant feit 
is ook dat kippen in staat zijn een voorwerp voor de geest 
te halen ook als het niet meteen zichtbaar is. Dat cognitief 
concept heet objectpermanentie, iets wat menselijke baby’s 
pas tussen hun zesde en twaalfde levensmaand ontwikkelen.

 

Hennen verkennen hun wereld met hun bek. Door met hun 
klauwen in de bodem te krabben gaan ze op zoek naar voedsel 
en ze pikken alles op wat eetbaar lijkt. Een scharrelende 
kip pikt op één dag meer dan 10.000 keer. De dieren zijn 
omnivoren en eten zaden en granen maar ook insecten, 

wormen, kleine reptielen en jonge knaagdieren. Kippen 
vliegen niet zo goed als andere vogels maar gebruiken hun 
vleugels om bijvoorbeeld in een boom of op een omheining 
te vliegen of om te vluchten bij gevaar. Om parasieten te 
bestrijden nemen ze regelmatig een zandbad.

Afhankelijk van het ras kunnen kippen in natuurlijke 
omstandigheden vijf tot tien jaar oud worden. Kippen worden 
op industriële schaal gekweekt voor twee doelen: hun vlees 
of hun eieren. Afhankelijk van het doel worden de kippen dus 
genetisch geselecteerd en opgekweekt op respectievelijk hun 
spiergroei of legvermogen. Beiden zijn echter een somber lot 
beschoren. 

Een legkip wordt al afgedankt na veertien maanden (een 
legcyclus) en eindigt in verwerkt vlees, als soepkip of als 
dierenvoer. Een vleeskip wordt geslacht na 42 dagen, ofwel 
een derde van de tijd die een landbouwer 50 jaar geleden 
nodig had om een vleeskip te kweken. En dan hebben we 
het nog niet over de mannelijke kuikentjes gehad - een 
restproduct van de ei-industrie - , zij worden onmiddellijk na 
hun geboorte vergast

BLIJ ZONDER EI

Gelukkig heb je geen eieren of kippenvlees nodig om lekker 
te eten. De recepten op onze website zijn allemaal eivrij. 
En als je toch af en toe zin hebt in een eitje, kies dan voor 
biologische eieren of nog beter voor eieren van kippen die 
bij kennissen of buren in de tuin rondscharrelen. Want 
die intelligente dieren verdienen een beter leven dan als 
‘eimachine’ in een overbevolkte stal.

“ Moeders communiceren al met hun 
kuikens wanneer die nog in het ei 
zitten ”
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NEW  YORK
Citytrip

Ik ga de straat op met mijn bekertje, zoals een echte New Yorker. 
Aan elk rood licht neem ik een slok. Ik doe mijn best tegen 
niemand aan te lopen. Ze zijn hier genadeloos voor treuzelaars 
en de vriendelijkheid zelve als je hulp nodig hebt. De locals wijzen 
je met plezier hun favoriete plek in de stad. 

Vegan food is een trend in New York. Vegetarische voeding is goed 
ingeburgerd en in elk restaurant, diner, saladbar of foodshop 
staat er wel iets op het menu zonder dierlijke producten. Sommige 

restaurants schakelen over van een klassieke menukaart naar 
veggie en zelfs vegan. Zoals Ravi DeRossi’s Mother of Pearl die 
sinds dit voorjaar naar vegan overschakelde en The Bourgeois Pig 
die tranformeerde tot de vegan wijn- en tapasbar LadyBird. 

Met mijn tips kom je al een heel eind, maar je zult ongetwijfeld 
zelf nog veel meer interessante plekjes ontdekken. 

 EW YORKERS KRIJGEN ALTIJD HUN ZIN. ITALIAANS VANAVOND? NEEM DE METRO NAAR LITTLE ITALY. 

GASTRONOMISCH DINEREN? JE STAAT ZO IN SOHO. IN DEZE STAD VIND JE HET ECHT ALLEMAAL. 

HIER IS HET AANBOD GEBASEERD OP DE VRAAG. ALLES IS GEPERSONALISEERD, DE KLANT IS HIER MEER DAN WAAR 

OOK TER WERELD KONING. EEN KOFFIEBAR VIND JE OP ELKE STRAATHOEK. JE VRAAGT HIER GEEN KOFFIE MAAR EEN 

FRENCH ROAST MET ALMOND MILK, SMALL SIZE. STAY OR TAKE OUT? JE NAAM KOMT OP DE BEKER. SUIKER, SIROOP, 

KANEEL ETC.  KAN JE NAAR BELIEVEN TOEVOEGEN. JÒUW KOFFIE DUS.

N

 VEGAN FOOD IS EEN TREND IN NEW YORK. VEGETARISCHE VOEDING 
IS GOED INGEBURGERD EN IN ELK RESTAURANT STAAT ER WEL IETS OP 

HET MENU ZONDER DIERLIJKE PRODUCTEN.

Tekst & foto’s Evelyne Boone
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SWEETGREEN
413 GREENWICH ST, NEW YORK, NY 10013

WWW.SWEETGREEN.COM

Met twee locaties in New York is deze 
saladbar een kleintje maar toch een 
succes. Je kan hier vegan, veggie en 
ook vlees eten. Aan de muur hangen de 
lokale leveranciers uit. Lokaal, met een 
korrel zout te nemen want New York 
is een eiland. Verse geïmporteerde 
groenten eten voel je duidelijk in de 
portemonnee. 

In grote containers zit raketsla, 
romeinse sla, veldsla, spinazie en 
‘kale’. Die laatste, boerenkool, is een 
kool die hier nog niet echt populzir is. 
Naast een frivool uitzicht heeft het ook 
de eigenschap dressing en sausjes 
vast te houden in zijn vele bochtjes 
en kronkeltjes. De blaadjes hebben 
een licht ziltige smaak en voegen de 
perfecte crunch toe aan je slaatje. Ik 
neem een ‘Shroomami’. De lauwe 
salade doet deugd na een stevige 
wandeling langs de High Line en de 
Amerikaanse portie vult meer dan 
behoorlijk.

CAFE 1668
401 GREENWICH ST, NEW YORK, NY 10013

WWW.CAFE1668.COM

Een kof�ebar op enkele blocks van 
Sweetgreen vandaan. Hier staan 
op rush hour mannen in maatpak 
naast artistieke twintigers naar 
hun smartphone te staren terwijl ze 
wachten op hun slow brew coffee of 
soy latte. Gepersonaliseerd natuurlijk. 
Hoewel ontbijten hier niet de gewoonte 
is kan je in de meeste kof�ebars wel 
een vegan muf�n of een bagel met tofu 
vegetable spread kopen.  

DOUBLE ZERO
65 2ND AVE, NEW YORK, NY 10003

WWW.DOUBLEZERONYC.COM

Matthew Kenney richtte het eerste Raw 
Food Culinary Institute op in de US. 
Hij studeerde aan de French Culinary 
Institute en schreef al een reeks 
boeken over plantaardig koken, won 

awards en doet verder alles wat je zou 
verwachten van een topchef. De man is 
schijnbaar niet te stoppen. Naast zijn 
Matthew Kenney Culinary Academy runt 
hij verschillende restaurants in Miami, 
Los Angeles, Washington en nu ook 
zelfs in Bahrein in het Midden-Oosten.

Een van de concepten is het uiterst 
betaalbare Double Zero. Een Italiaans, 
volledig plantaardig restaurant. De 
pizza’s zijn gemaakt met 00 bloem. 
De vegan kazen zijn zelf geproduceerd 
van noten. Ik nam een pizza met 
shiitake bacon, bloemkool, pikante 
marinarasaus en ricotta van 
macadamianoten. Mijn reisgezel 
nam de special met truffelsaus. 
Verrassend lekker gegeten, vergezeld 
van een glaasje wijn dat zelfs onder 
de gemiddelde prijs in New York ligt. 
De spiegels aan de ene muur en de 
wijn�essen aan de andere geven een 
ruimtelijke maar toch gezellige sfeer.

TRIBECA

EAST VILLAGE

 “De vegan kazen zijn 
zelf geproduceerd van 
noten.”
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HANGAWI
12 E 32ND ST, NEW YORK, NY 10016
WWW.HANGAWIRESTAURANT.COM

Helaas gesloten toen ik er wou gaan 
lunchen. Hangawi is een Koreaans 
restaurant met een zeer uitgebreide 
menukaart. Je kan er veggie eten, 
glutenvrij en biologisch. Dat laatste 
betekent niet noodzakelijk dat je veggie 
‘rice bowl’ of glutenvrije pannenkoek ook 
biologisch is. Vreemd genoeg. 

In Koreatown en Chinatown staan 
restaurantjes dicht op elkaar gepakt. Mijn 
beste raad is om te verdwalen in deze 
buurten. Zonder twijfel stap je ergens binnen 
waar het lekker en goedkoop eten is.
 

ESSEN
519 8TH AVE, NEW YORK, NY 10018

WWW.ESSENFOOD.COM

Twee blokken van het hotel The New 
Yorker verwijderd ligt Essen. Het wordt 
al snel mijn place to go voor een snelle 
lunch. Als je Essen binnenstapt, word 
je overdonderd door de ‘food spots’ en 
het uitgebreide buffet in het midden van 
de ruimte. Ef�ciëntie troef! Blijf hier niet 
treuzelen voor de ingang of je krijgt een 
duw van een gehaaste man in maatpak. 

Aan de ‘food spots’ bestel je sushi, een 
wrap, een noedelsoep, een broodje, een 
slaatje, een pasta,... Wat je maar wil. De 
porties zijn hier, zoals overal in New York 
eigenlijk, zeer royaal.

Liever je eigen ding? Neem een biologisch 
afbreekbaar bakje en vul het naar believen 
De opties zijn legio en gaan van vettige 
mac n cheese tot frisse fruitsalades. 
Vegan en veggie gerechten vind je er ook. 
Je betaalt per gewicht. Gezond eten in 
Manhattan voor een betere prijs dan hier 
wordt moeilijk.

WITCHCRAFT
555 5TH AVE, NEW YORK, NY 10017

WWW.WITCHCRAFT.COM

Op 6th Avenue, tussen designerwinkels 
en giftshops springt Witchcraft er uit. 
Met hangplanten en kruidenbakken voor 
de hoge ramen voelt de shop aan als 
een jungle in de metropool. Hier staat 
op een groot bord aangeduid wat vegan, 
veggie, glutenvrij of spicy is. Ook hier kan 
je zelf je wrap of slaatje samenstellen. 
Gepersonaliseerd, natuurlijk. 

BEAN&BEAN  
COFFEE

318 8TH AVE, NEW YORK, NY 10001
WWW.BEANNBEAN.COM

Het sneeuwt en de straten liggen er 
beduidend rustiger bij. Ik worstel mij 
door dertig centimeter sneeuw terwijl 
straatvegers schijnbaar dweilen met de 
kraan open om het voetpad sneeuwvrij 
te maken. In de kof�ebar warmen enkele 
toeristen zich op aan een organic coffee 
met een geroosterde toast avocado. Ik 
bestel een chia pudding met amandelmelk 
en fruit terwijl de smeltende sneeuw een 
plas vormt onder mijn tafeltje.

GRASS ROOTS JUICERY
336 GRAHAM AVE, BROOKLYN, NY 11211

WWW.GRASSROOTSJUICERY.COM

Sapjes en smoothies in vreemde 
combinaties. Kof�e met bessen en 
banaan? Vegan en glutenfree, dat wel. 
Ze slaan hier met superfoods om je oren. 
Geef mij maar tahini toast met banaan. 
Of is dat ook een superfood?

WHOLE FOODS  
MARKET

336 GRAHAM AVE, BROOKLYN, NY 11211
WWW.WHOLEFOODSMARKET.COM

Ze schieten als paddenstoelen uit 
de grond, de vestigingen van deze 
supermarktketen. Je kan ze niet 
vergelijken met een supermarkt bij ons. 
Misschien een beetje met CRU. Alles 
wat je er vindt, ziet er kwalitatief uit. De 
prijs is er ook naar. Wat het meest opvalt, 
zijn de hoeveelheden. Zeer Amerikaans 
liggen de appels er in bergen op elkaar 
gestapeld. Voor granola loop je door een 
hele rayon langs alle mengelingen die je 
je maar kan inbeelden. Je vindt er ook 
vegan pudding, kaas, worstjes, veganaise 
en ga zo maar door. Ideaal als je zelf aan 
het koken gaat. Iets waar de doorsnee 
New Yorker zich vreemd genoeg niet aan 
waagt.

Essen Double Zero Bean&Bean

KOREATOWN

MIDTOWN

BROOKLYN 

“Voor granola loop je door 
een hele rayon langs alle 
mengelingen die je je maar kan 
inbeelden.”

 “Mijn beste raad is om te 
verdwalen in deze buurten. Zonder 
twijfel stap je ergens binnen waar 
het lekker en goedkoop eten is.”
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AÇAÌ BERRY
650 MANHATTAN AVE, BROOKLYN,  

NY 11222
WWW.ACAIBERRYNY.COM

Vegan sushi? Hoe doe je dat? Bij Açaì 
Berry in Williamsburg, Brooklyn vind je 
groenten in een jasje van quinoa, wilde of 
zwarte rijst gedraaid. Kleurrijke rolletjes, 
afgewerkt met een fruitig sausje. 
Probeer de aspergesushi met aardbei en 
mangosaus. Op aanraden van FoodLove’s 
Stefanie Baert. 

CHELSEA MARKET
75 9TH AVE, NEW YORK, NY 10011  

WWW.BEYONDSUSHINYC.COM

Ben je in Manhattan in de buurt van de 
High Line, ga dan de Chelsea Market 
binnen en laat je verleiden door de 
vele kleine shops met handgemaakte 
spulletjes. Ook hier kan je vegan sushi 
eten bij Beyond Sushi.

CAFÉ GHIA
24 IRVING AVE, BROOKLYN, NY 11237

WWW.CAFEGHIA.COM

Op weg naar Açaì Berry kom ik Café Ghia 
tegen. Een halte te vroeg uitstappen op 
een zonnige lentedag (de ene dag 15°C 
stralende zon en de volgende dag 30 cm 
sneeuw bij -7°C) resulteert in veel foto’s 
maken, veel afdwalen, veel praatjes 
maken en bijgevolg ook veel honger tegen 
de tijd dat je je bestemming bereikt. Ik 
laat de sloppenwijk voor wat ze is en stap 
het café binnen. Het ruikt hier heerlijk, er 
valt zalige zon binnen en de serveerster 
zet vriendelijk een fris glas water voor 
mij neer. Als ik de kaart opensla, ben ik 

aangenaam verrast dat die overwegend 
vegetarisch is. Niet getreurd, want je kan 
voor alle kazen een vegan optie nemen of 
gewoon een andere side-dish nemen in 
ruil voor een spiegelei of worst.

Ik heb er een superlekkere vegan 
‘scramble’ gegeten met avocado en 
cashewricotta! Mijn reisgezel nam de 
vegan cheeseburger en een verfrissende, 
huisgemaakte ijsthee zonder suiker. Een 
goed ingeburgerde gewoonte van New 
Yorkers is het weglaten van suiker in 
huisgemaakte dranken. Wat een contrast 
met de klassieke soda’s die we gewoon 
zijn van de Amerikanen!

PIO BAGEL
136 LAWRENCE ST, BROOKLYN, NY 11201

WWW.PIOBAGELBROOKLYN.COM

Een Amerikaanse bagel eten, dat kan ik nu 
ook van mijn bucketlist schrappen. Bij Pio 
kies je uit ruim tien soorten bagels en nog 
meer soorten spreads. Ik laat de mijne 
roosteren en beleggen met een royale 
laag tofu-vegetable spread. Neem je bagel 
mee en ga even verder in het Columbus 
Park zitten en geniet van het bruisende 
Brooklyn, mijn favoriete buurt in New York.

BUSHWICK FOOD 
COOP

2 PORTER AVE, BROOKLYN, NY 11237
WWW.BUSHWICKFOODCOOP.ORG

Winkeltjes waar je toevallig op stuit, zijn 
de beste. Na mijn vierde dag van 15 km 
wandelen door de stad, moe, op zoek 
naar kof�e en een metrostation valt 
mijn oog op Shops at The Loom. Een 
soort mini winkelcentrum voor sociaal 
ondernemers. Er is onder andere een 
co-working space met biologische kof�e, 
een yogastudio, �etsenwinkel en een 
hippe biowinkel. 

De rijst, linzen, lijnzaden, granola, 
‘cacao bites’, etc. zitten er in reservoirs 
waaruit je zelf de nodige hoeveelheid 
kan scheppen. Hergebruik liefst je eigen 
zakjes of potjes; afval en verpakking 
worden er niet gewaardeerd. Er is ook 
kombucha op tap, vegan worstjes, tofu 
en biologisch geteelde groenten.

THE FAT RADISH
17 ORCHARD ST, NEW YORK, NY 10002

WWW.THEFATRADISCHNYC.COM

Zo spijtig. Dat ik daar niet ben geweest. 
Mijn benen konden niet meer volgen 
na 123 km citytrippen in een week. De 
foto’s op de website zien er nochtans 
geweldig uit. Gezellig, met liefde gemaakt 
en een bescheiden geprijsde lunchkaart. 
Hoofdzakelijk vegan. Breng je mij iets 
mee als jij erheen gaat?

NOG MEER VEGAN ...  
 
BLOSSOM RESTAURANT 
VEGAN RESTAURANT MET UITGEBREIDE 
MENUKAART.

DUN WELL DOUGHNUTS
TRADITIONELE DONUTS, IN EEN VEGAN JASJE.

CANDLE CAFE
RESTAURANT EN JUICE BAR. JE KUNT ER OOK 
AFHAALMENU’S BESTELLEN.

FRANCHIA VEGAN CAFE
FINE DINGING MET AZIATISCHE TOETS.

THE CINNAMON SNAIL
VEGAN FOOD TRUCK MET UITGEBREID AANBOD 
AAN DESSERTS.
WWW.CINNAMONSNAIL.COM

Café Ghia Whole Foods Market Food Coop

LITTLE ITALY

“Groenten in een jasje van 
quinoa, wilde of zwarte rijst 
gedraaid.”
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organic veggie food GmbH / SOTO vegetarische Spezialitäten · D-83093 Bad Endorf · www.soto.de

N i e u w e  v e g a n  p r o d u c t e n  v a n  S OTO:
   G r o e n t e n - a n a n a s  v u l l i n g  i n 

k r o k a n t  s p e l t d e e g :  

mini-loempia’s 
zoet-zuur

M e t  f l u w e l e n  s p i n a z i e -

c a s h e w  v u l l i n g :  

quinoa-groene spelt 
mini burger „deluxe”

  M e d i t e r r a n e  g r o e n t e n  i n 

k r o k a n t  s p e l t d e e g :  

ra t ato u i l l e
driehoeken

NIEUW

     
  3x vegan

   3x

NIEUW

Geniet van al je gerechten 
met Alpro Cuisine
ontdek allerlei mogelijkheden op www.alpro.com

Geniet van al je gerechten 

T O F U

Oosterse tofureepjes in kokossaus

Ingrediënten:
1  pakje Oosterse gekruide  tofureepjes,  2 rode paprika's,  200g sperziebonen,  1/4 Chinese kool,  4 
wortelen,  1  à 2el sojasaus,  1  blikje kokosmelk,  1  rode ui,  zwarte peper,  olie
Bereiding:
Snij de wortelen,  paprika en Chinese kool in reepjes.  Verhit wat olie in een wok en bak hierin onder 
voortdurend omscheppen de blokjes tofu tot ze een goudgele kleur hebben gekregen.
Leg deze eventjes opzij.  Wok de groenten 5 tot 8 minuten onder voortdurend omscheppen.
Voeg dan peper,  sojasaus en de kokosmelk toe.  Breng alles aan de kook.  Laat nog enkele minuutjes 
zacht doorkoken.

De Hobbit nv 
²info@hobbit.be *  www.hobbit.be

gestremde sojamelk
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T O F U

Oosterse tofureepjes in kokossaus

Ingrediënten:
1  pakje Oosterse gekruide  tofureepjes,  2 rode paprika's,  200g sperziebonen,  1/4 Chinese kool,  4 
wortelen,  1  à 2el sojasaus,  1  blikje kokosmelk,  1  rode ui,  zwarte peper,  olie
Bereiding:
Snij de wortelen,  paprika en Chinese kool in reepjes.  Verhit wat olie in een wok en bak hierin onder 
voortdurend omscheppen de blokjes tofu tot ze een goudgele kleur hebben gekregen.
Leg deze eventjes opzij.  Wok de groenten 5 tot 8 minuten onder voortdurend omscheppen.
Voeg dan peper,  sojasaus en de kokosmelk toe.  Breng alles aan de kook.  Laat nog enkele minuutjes 
zacht doorkoken.

De Hobbit nv 
²info@hobbit.be *  www.hobbit.be

gestremde sojamelk
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Kun je mij enkele tips geven om voldoende 
calcium op te nemen via plantaardige voeding?

Je kunt verrijkte plantaardige producten gebruiken bijvoorbeeld 
op basis van sojamelk of op basis van rijst. Eén groot glas (250 
ml) sojadrank levert 50% van de aanbevolen dagelijkse hoeveel-
heid calcium, één glas van 200 ml rijstmelk garandeert 30%.

Ook verschillende noten, zoals amandelen en hazelnoten, zijn 
zeer rijk aan calcium. Melk op basis van deze noten bevat dus 
ook veel calcium. Per 100 gram bevatten amandelen ongeveer 
250 mg calcium, voor hazelnoten is dit 220 mg calcium. 
Let wel: noten bevatten heel wat calorieën. Beperk je dus tot 
een handje noten. Een handvol noten is gelijk aan ongeveer 
25 gram, wat dus gelijk is aan ongeveer 50 mg calcium.

Daarnaast zijn bepaalde groenten (dé troef in jouw dieet) 
ook goede calciumleveranciers. Groene bladgroenten leveren 
tussen 100 mg en 200 mg calcium per 100 gram. Andere 
groenten leveren gemiddeld 20 à 30 mg per 100 gram.

Er bestaat ook met calcium verrijkt sinaasappelsap. 
1 glas (200 ml) daarvan bevat evenveel calcium (namelijk 
240 mg) als 1 glas melk.

Ter informatie: de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid 
(ADH) voor calcium bedraagt voor volwassenen (zowel voor 
vrouwen als mannen): 900 mg. 

VEELGESTELDE 
VEGGIE VRAGEN

CALCIUM

100 g spinazie: 120 mg calcium

100 g halfvolle melk: 116 mg calcium

100 g broccoli: 105 mg calcium

100 g groene kool (bereid): 50 mg calcium

100 g sla: 40 mg calcium

100 g wortelen: 40 mg calcium

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

Jouw vraag hier? 
Stuur dan een mailtje naar dietiste@evavzw.be
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"TOEVOEGING 
VAN VITAMINE B12 
IS ECHTER GEEN 
VERPLICHTING, DUS 
DE FABRIKANT KIEST 
ZELF OF HIJ DEZE 
VITAMINE AL DAN 
NIET TOEVOEGT."

Ik heb een vraag over noten en 
notenallergie. Ik ben zelf al tien jaar 
vegetariër en voed mijn zoontje van twee 
jaar al sinds zijn geboorte vegetarisch 
op. Onlangs heb ik het kookboek Veggie 
Kidz gekocht. In dit boek staat dat 
pindakaas vermeden moet worden bij 
kinderen jonger dan 3 jaar. Er zou een 
verband zijn met allergie-ontwikkeling op 
latere leeftijd. Klopt deze stelling en is ze 
wetenschappelijk onderbouwd? 

In het boek wordt ook aangeraden om 
noten een nacht te laten weken in water 
en ze af te spoelen alvorens ze te eten 
omdat noten fytinezuur bevatten. 
Kan het kwaad als ik dit niet doe?

Er is niet voldoende wetenschappelijk onderbouwd 
materiaal over het verband tussen het aanbieden 
van noten aan jonge kinderen en de kans op het 
ontwikkelen van een notenallergie op latere leeftijd.

Er wordt inderdaad aangeraden om geen volledige 
noten aan te bieden vóór de leeftijd van drie jaar, 
maar enkel omwille van de kans op verslikking. Het 
is beter om noten gemalen of in kleine stukjes aan 
te bieden. Let wel, er zijn jonge kinderen die absoluut 
geen problemen ervaren met het kauwen van volledige 
noten. Het blijft dan uiteraard als ouder een individuele 
en intuïtieve keuze om ze aan te bieden.

Fytinezuur bevindt zich vooral in de harde, buitenste 
laag van graankorrels, noten en andere zaden. Deze 
laag is het zogenaamde vlies en bestaat uit zemelen. 
Door noten een nacht te laten weken, wordt het 
fytinezuur niet noodzakelijk volledig verwijderd uit deze 
zemelen en eigenlijk is dit ook niet nodig. Fytinezuur 
kan geen kwaad indien het in kleine hoeveelheden 
wordt opgenomen. Een handvol noten en wat 
notenpasta per dag vormt dus zeker geen gevaar. 
Indien je toch liever geen fytinezuur opneemt, kan ik je 
gepelde, witte noten aanraden. Deze zouden praktisch 
fytinezuurarm moeten zijn, omdat ze geen vlies meer 
bevatten.

Onlangs vertelde iemand mij dat 
ontbijtgranen van nature vitamine B12 
bevatten. Is dit zo? En geldt dit voor alle 
ontbijtgranen?

Ontbijtgranen bevatten van nature geen vitamine B12. 
De meeste ontbijtgranen zijn wel verrijkt met vitamine B12. 
Toevoeging van vitamine B12 is echter geen verplichting, 
dus de fabrikant kiest zelf of hij deze vitamine al dan 
niet toevoegt. Indien het wordt toegevoegd, staat dit 
vermeld op de verpakking. Als het niet duidelijk vooraan 
op de verpakking wordt vermeld, kun je ook kijken naar 
de nutritionele tabel (op de achter- of zijkant van de 
verpakking). Je kunt de nutritionele waarden van hun 
producten ook steeds bekijken op de website.

45

43-44 Veel gestelde vrage,.indd   45 23/03/17   15:29



KORTINGEN  
VOOR  
EVA-LEDEN

NIEUWE KORTINGGEVERS 

Gent Cafe de Loge  
www.deloge.be -10% korting

Gent BE O Versbar 
www.beo-bar.be -50 cent op slaatjes en 
soep

Webshop Lumabelle  
www.lumabelle.be -10% korting

RESTAURANTS – 10% KORTING (tenzij anders vermeld) 

Aalst Bistro D’licious  
www.facebook.com/bistrotdlicious

Aalst BVBA Lowie  
www.bakkerijlowie.be

Aalst Het Verschil  
www.hetverschil.com

Aalst In de Maeltydt  
www.indemaeltydt.be

Af�igem De Glazen Toren  
www.deglazentoren.be

Antwerpen ’t Koekebakske  
www.facebook.com/Koekebakske

Antwerpen Aahaar  
www.aahaar.com

Antwerpen Eten vol leven  
(dinner nights) www.etenvolleven.be

Antwerpen Finjan  
www.�njan.be

Antwerpen Little Ethiopia  
www.little-ethiopia.be

Antwerpen Lombardia  
www.lombardia.be

Antwerpen Mama Matrea  
www.mamamatrea.com

Antwerpen Symforosa  
www.symforosa.com

Antwerpen Terra Meiga  
03/248.73.71

Antwerpen Rosenobel  
03/707.13.78

Bocholt Zus&Zo  
www.zusenzorestaurant.be

Booischot Piet Konijn  
www.herbergpietkonijn.be

Brussel AB café - resto  
www.abconcerts.be/nl/cafe-resto

Brussel AUB.SVP  
www.aub-svp.be

Brussel Be Positive  
www.be-positive.be

Brussel Bombay Inn  
www.bombayinn.be

Brussel Cook-Om Table d’hôtes  
www.cook-om.be

Brussel Happy Buddha 
02/218.63.64         

Brussel La Ferme nos Pilifs ASBL  
www.fermenospilifs.be

Brussel Ozfair  
www.ozfair.be    

Brussel Recyclart  
www.recyclart.be

Brussel Sinstreetfood  
www.facebook.com/pages/SINstreet-
food

Brussel Tarte Julie  
www.facebook.com/pages/Tarte-Julie

Brussel Toukoul  
www.toukoul.be

Brussel VUB restaurant (veggie maaltijd 
aan studententarief) my.vub.ac.be/resto
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Deurle Markies de Salade  
www.markiesdesalade.be

Diksmuide Water en Vuur  
www.waterenvuur.be

Gent Avalon (enkel lunch)  
www.restaurantavalon.be

Gent Afkikker  
www.afkikker.be 

Gent Backstay bar  
http://www.backstaybar.be

Gent Casa di Batavia  
www.casadibatavia.com

Gent Cafe de Loge  
www.deloge.be

Gent Café De Kleine Kunst  
www.cafedekleinekunst.com

Gent De Appelier  
www.deappelier.be

Gent De Groene Waaier  
-€ 1 op de hoofdschotel (bio)  
www.degroenewaaier.be

Gent De Frietketel  
www.facebook.com/pages/de-Frietketel

Gent De Zuidkant  
www.dezuidkant.be

Gent De Retraite  
www.deretraite.be

Gent Falafel Punt  
www.hotfalafel.be

Gent Frituur De Papegaai 
0496/41.63.41 

Gent Innerkitchen  
www.innerkitchen.be

Gent Komkommertijd  
-€ 1 op de hoofdschotel  
www.komkommertijd.be

Gent Le Pain Total  
www.lepaintotal.be

Gent Lokaal  
www.facebook.com/LokaalGent

Gent Mrs Beanzz by barrazza  
www.facebook.com/barrazza

Gent Restaurant Lof (op alle vegetari-
sche gerechten) www.lof-restaurant.com

Gent Vegetarische kookstudio Table 
d’Amis (laatste vrij en zat vd maand)  
-€ 2 op menu  
www.vegetarischekookstudio.be/table-
damis

Gent BE O  
Versbarwww.beo-bar.be  
-50 cent op slaatjes en soep

Gent Tasty I  
www.tastyworld.be

Gent Tasty II  
www.tastyworld.be

Gent Thalia  
09/224.21.82 

Hasselt Izibiliboco  
www.mayniemalan.com

Hasselt Preuverie  
www.preuverie.be

Hombeek (Mechelen) ‘t Archief  
www.facebook.com/tarchief

Heusden Soepkom  
www.soepkom.be

Ledeberg Hot Falafel  
www.hotfalafel.be

Leuven Loving Hut  
www.leuven.lovinghut.be

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

Luik Tasty  
www.frenz-bar.be

Mechelen La Loggia  
www.facebook.com/pages/La-Loggia

Middelkerke Tartine  
0487.90.76.31

Oostende Sassy’s pizzeria en pastahuis 
www.sassys.be

Turnhout SPROUTS 
www.sproutsresto.be

Zwalm Un.do  
www.un-do.be

RESTAURANTS - 5% 
KORTING 
 
Leuven Vegaverso  
https://www.facebook.com/ 
www.vegaverso.be

On the road The Vexican  
www.thevexican.be
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VERTAALD DOOR MARIE SCHUERMANS

Zouden we E.T. opeten?

Column

Tobias 
Leenaert

Stel je voor dat we een van de volgende jaren 
leven ontdekken op een andere planeet. Geen 
bacterie of een andere minuscule levensvorm 
maar, laten we zeggen een soort zoogdier van 
gemiddelde grootte.  Zouden we die wezens 
opeten?

Ik heb het niet over jou of mij als individu, of over 
Elon Musk als hij voor het eerst op de betrokken 
planeet landt, maar over de maatschappij in haar 
geheel. Zou de culturele consensus inhouden dat 
dit wezens zijn waar we op mogen jagen of voor 
ons voedsel kweken?

Veel zal afhangen van hun precieze  aard en 
eigenschappen. Hoe intelligent zijn ze? In hoeverre 
lijken ze op ons en de dieren die we nu al eten? 
Laten we even aannemen dat deze buitenaardse 
wezens qua intelligentie ietwat op varkens 
lijken. Fysiek zien ze er volledig buitenaards uit 
(misschien hebben ze geen kop, of een raar 
aantal ledematen, een vreemde kleur en huid, of 
wat dan ook), maar ze zien er beslist eetbaar uit 
(vlezig, zeg maar). We gaan er ook van uit dat we 
er net zomin mee kunnen communiceren als met 
de dieren op  deze planeet.

Misschien denk je dat de mensheid net verdorven 
genoeg is om deze wezens op industriële schaal 
te gaan kweken. Ik denk echter dat het, als we 
deze levensvorm op een andere planeet vinden, 
veel gemakkelijker zou zijn om deze wezens het 
recht om niet opgegeten te worden te geven dan 
om dat recht aan varkens (of runderen of kippen) 
te verlenen. Dat is deels te wijten aan een soort 

nieuwsgierigheid en respect dat we voor hen 
zouden voelen omdat ze van een andere planeet 
zijn. Maar de voornaamste reden is dat we deze 
wezens tot hiertoe nog niet gebruiken. Als we 
onszelf verbieden om ze te eten, zou dat niet echt 
veel mensen raken. Vergelijk dat met de poging 
om rechten aan kweekvee te geven, waar we 
jaarlijks meer dan zestig miljard stuks van opeten 
(zeedieren niet meegeteld). Zowel economisch 
als individueel zijn we momenteel ongeloo� ijk 
afhankelijk van het gebruik van dieren.

Eén manier om deze toestand te bekijken is 
dat waar we staan, afhangt van waar we zitten. 
Als we belang hebben bij het doden en eten van 
dieren, zal het veel moeilijker zijn om van idee 
te veranderen (we zijn betrokken partij) dan in 
het geval van een pas ontdekte buitenaardse 
levensvorm die in veel opzichten vrij goed op de 
dieren lijkt die we nu al eten.

Die afhankelijkheid van het gebruik van dieren 
moet worden aangepakt  als we vooruitgang 
willen boeken met het veranderen van de opinies 
van mensen. Daarom is het zo enorm belangrijk 
om alternatieven, waaronder zuiver vlees, te 
ontwikkelen. Als we minder dieren gebruiken, 
zullen de harten en geesten veel meer open staan 
voor verandering. Dat geldt zowel op individueel 
als op maatschappelijk niveau.

E.T. is volgens mij relatief veilig. Laat ons nu 
terugkeren naar de Aarde en alle andere dieren 
uit de voedselketen halen.
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Kalender
DO. 16/3, MECHELEN, 
KOOKWORKSHOP VEGGIE,  
DE KLOK ROND

Maak je af en toe veggie maaltijden 
klaar, maar ben je op zoek naar 
meer inspiratie? We maken 
quinoapap als ontbijtidee, wraps met 
cashewnotensaus en een salade 
met granen, appel, cranberry en 
avocado als lunchtip, een linzen-
wortelsoep voor een kleine honger, 
een Indische groentencurry met tofu 
als avondmaal en chocomousse op 
basis van aquafaba als dessert. 
 
Plaats:   ‘t GROM, Midzelen 25a, 

2860 Sint-Katelijne-Waver

Uur: 18u30-21u30

Prijs: 30€, 20€ voor EVA-leden 

DO. 23/3, LEUVEN,  
KOOKWORKSHOP VEGGIE,  
DE KLOK ROND

Wil je graag af en toe plantaardig 
eten, maar weet je niet goed hoe je 
hieraan moet beginnen? Dankzij deze 
workshop zal het eenvoudiger zijn om 
een dagje veggie te eten. We maken 
granola en havermoutpannenkoeken 
als ontbijtidee, springrolls als 
lunchtip, zoete aardappelfrietjes 
als snack, groentencouscous 
met balletjes als avondmaal en 
bananensoftijs als dessert.
 
Plaats:   Woonzorgcentrum Ter 

Vlierbeke, Rustoordlaan 3, 

3010 Kessel-Lo

Uur: 18u30-21u30

Prijs: 30€, 20€ voor EVA-leden

ZO. 26/3, DENDERMONDE, 
KOOKWORKSHOP VEGGIE,  
VEGGIE ITALIAN

De lasagne is 1 van de klassiekers 
onder de Italiaanse gerechten, een 
hartelijk familiegerecht en pure 
comfort food! We maken hem voor 
jullie op zondag 26 maart volledig 
plantaardig, bomvol verse groentjes!
 
Plaats:   JH Zenith, Otterstraat 58, 

9200 Dendermonde

Uur: 18u00-23u00

Prijs: 8€ per persoon

WOE. 29/3, GENT,  
KOOKWORKSHOP VEGGIE,  
DE KLOK ROND

Maak je af en toe veggie maaltijden 
klaar, maar ben je op zoek naar meer 
inspiratie? Dankzij deze workshop zal 
het eenvoudiger zijn om een dagje 
veggie te eten. We maken granola 
met gedroogd fruit en zelfgemaakte 
amandelmelk als ontbijtidee, 
springrolls met pindasaus als 
lunchtip en een seitanstoofpotje 
met een warme salade van aardse 
groenten als hoofdgerecht.
 
Plaats:   CVO Kisp, Holstraat 62, 

9000 Gent

Uur: 18u30-21u30

Prijs: 30€, 20€ voor EVA-leden

ZO. 19/3, DENDERMONDE,  
FAMILIEBRUNCH

Zondag 19 maart nodigen we 
jullie uit voor de enige echte DZV 
Familiebrunch. Denk aan taart, 
quiche, ontbijtgranen, yoghurt, vers 
fruit en nog vele andere plantaardige 
lekkernijen!
 
Plaats:   JH Zenith, Otterstraat 58, 

9200 Dendermonde

Uur: 10u00-13u00

Prijs:  8€ per volwassene, 6€ voor 

kinderen (12j), tot en met 3j 

gratis.

Inschrijven:

Mail naar dagenzondervlees@jhzenith.be. 

Vermeld 'Familiebrunch' gevolgd door 

jouw naam, telefoonnummer en aantal 

personen. Reserveren kan tot en met 

woensdag 15 maart, 22u.

DI. 21/3, ANTWERPEN, 
KOOKWORKSHOP VEGGIE,  
DE KLOK ROND

Maak je af en toe veggie maaltijden 
klaar, maar ben je op zoek naar 
meer inspiratie? We maken 
ontbijtmuf�ns en bananenbrood als 
ontbijtidee, citrusvenkelsla en een 
boterhambeleg als lunchtip, een 
granolareep voor tussendoortje, een 
stoofpotje als avondmaal met bulgur 
en geroosterde groenten.
 
Plaats:   Oost-West Centrum 

Antwerpen, Van 

Schoonbekestraat 148, 

2018 Antwerpen

Uur: 18u30-21u30

Prijs: 30€, 20€ voor EVA-leden
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WOE. 29/3, KORTIJK,  
KOOKWORKSHOP VEGAN,  
DE KLOK ROND

Klaar voor de volgende stap? Ga 
tijdens deze editie van Dagen 
Zonder Vlees eens volledig vegan. 
Je leert met plantaardige melk 
en room werken, maakt kennis 
met ingrediënten zoals miso en 
gistvlokken en ontdekt hoe je eieren 
kan vervangen in gebak en andere 
bereidingen.De mogelijkheden om 
zonder zuivel te koken zijn eindeloos. 
In deze workshop maken we 
gerechten om de dag door te komen: 
ontbijt, lunch, snack, avondmaal en 
dessert. 
 
Plaats:   De Stuyverij, R. Saverystraat 

26, 8500 Kortijk

Uur: 19u-22u

Prijs: 30€, 20€ voor EVA-leden

ZO. 2/4, DENDERMONDE, 
KOOKWORKSHOP VEGGIE,  
LIBANESE MEZZE

Voor de voorlaatste Dagen 
Zonder Vlees @JHZenith [ism 
EVA Dendermonde] duiken we 
de Libanese keuken in: een 
droomkeuken voor vegetariërs! 
We kiezen voor gezellig samen 
tafelen met talloze kleine Libanese 
gerechten waaruit je zelf kan 
kiezen: Dolmades, köfteballetjes, 
falafelfantasie, briouates met 
spinazie en munt, hummus met 
geroosterde paprika en kno�ook, 
bulgursalade, gefrituurde uiringen, 
sesamsaus, en tzatziki met 
koriander.
 
Plaats:   JH Zenith, Otterstraat 58, 

9200 Dendermonde

Uur: 18u00-23u00

Prijs: €8

ZO. 9/4, DENDERMONDE, 
KOOKWORKSHOP VEGGIE,  
VOL AU VEGGIE

Hoe we deze Vlaamse klassieker 
vegetarisch maken? Dat proef je 
zondag 9 april met natuurlijk de 
nodige frietjes!
 
Plaats:  JH Zenith, Otterstraat 58, 

9200 Dendermonde

Uur: 18u30-23u00

Prijs: 8€ per persoon

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

WOE. 29/3, BRUGGE,  
KOOKWORKSHOP VLAAMSE 
KLASSIEKERS 

Maak je af en toe veggie maaltijden 
klaar, maar ben je op zoek naar meer 
inspiratie? 
Tijdens deze kookworkshop steken 
we Vlaamse klassiekers in een 
veggie jasje. Denk bijvoorbeeld aan 
waterzooi, balletjes in tomatensaus, 
vol-au-veggie of misschien wel een 
heerlijke veggie stoverij? Afhankelijk 
van de kooklesgever leer je andere 
gerechten klaarmaken.
 
Plaats:   Hof van Watervliet, Oude 

Burg 27, 8000 Brugge

Uur: 18u30-21u30

Prijs: 30€, 20€ voor EVA-leden

DO. 30/3, SINT-NIKLAAS, 
KOOKWORKSHOP VLAAMSE 
KLASSIEKERS

Maak je af en toe veggie maaltijden 
klaar, maar ben je op zoek naar meer 
inspiratie? 
Tijdens deze kookworkshop steken 
we Vlaamse klassiekers in een 
veggie jasje. Denk bijvoorbeeld aan 
waterzooi, balletjes in tomatensaus, 
vol-au-veggie of misschien wel een 
heerlijke veggie stoverij? Afhankelijk 
van de kooklesgever leer je andere 
gerechten klaarmaken.
 
Plaats:   Sint-Carolus, Lodewijk de 

meesterstraat 58, 9100 

Sint-Niklaas

Uur: 18u-21u

Prijs: 30€, 20€ voor EVA-leden
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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 op het smakelijkste 
magazine van het land? 
Wil je EVA Magazine ook ontvangen? Word dan lid bij EVA. Dan krijg je niet 
alleen het driemaandelijkse magazine, maar ook een EVA-kaart waarmee je 
korting krijgt op kookworkshops en in meer dan 200 restaurants en winkels. 
Je vindt een overzicht van de kortinggevers op de lijst hiernaast. Lid worden 
kan door € 23 
(€ 27 voor familielidmaatschap) over te schrijven op onderstaand 
rekeningnummer of je kunt ook alles gemakkelijk online in orde brengen via 
www.evavzw.be/word-lid

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

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

Het Veggie Infocentrum
(zelfde adres) met o.a. de grootste 
bibliotheek over plantaardige voeding 
in de Benelux, is elke werkdag open 
van 9.00 tot 17u, 
of na afspraak.
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Vegetariër of veganist? Snel en eenvoudig de juiste voedingsproducten vinden die 
passen bij jouw levensstijl? Met de SmartWithFood app scan je de barcode van een 
product en zie je in een oogopslag of het tegemoet komt aan jouw voorkeuren. Je 
krijgt zelfs meteen alternatieven voorgesteld.

Vind de app voor voeding op jouw maat. 

Download gratis

VOEDING 
OP MIJN MAAT

Mijn Voedingsmaat

www.smartwithfood.com
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