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COELIAKIE

Voeg je favoriete granendrank warm toe aan een portie porridge 
voor een heerlijk ontbijt. Vervolgens kan je de bereiding afwerken 
met de ingrediënten die jij het lekkerst vind, zoals fruit of superfoods. 
Wij hebben voor jou alvast 3 versies samengesteld: Superfruits, 
Omega 3 en Matcha Spirulina. 

Bij Lima geloven we al 60 jaar dat we beter leven wanneer we dat doen 
in harmonie met de natuur, met onszelf en met alle andere levensvormen 
op aarde. Daarom maken we biologische plantaardige producten die niet 
alleen overheerlijk maar ook van de allerbeste kwaliteit zijn. Producten waar 
iedereen op elk moment van de dag van kan genieten, zelfs wanneer je 
allergisch bent of geen tijd of zin hebt om te koken.

Glutenvrij, geen kooktijd

Klaar in 
3 minuten

Al het goede van porridge, verrijkt met superfruits

Een evenwichtig ontbijt in een oogwenk

Reeds 60 jaar zetten we ons in voor een wereld vol smaak

met Rice Drink Original 
en een kopje Yannoh

VOLUIT LEVEN
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Niet in mijn naam
Ik kijk er niet meer naar, naar de beelden die 
Animal Rights uitbrengt over slachthuizen. Het 
is te pijnlijk. 

Gelukkig vinden de meeste mensen het 
moeilijk om naar dit soort � lmpjes te kijken. 
De overgrote meerderheid van de mensen zijn 
gevoelig voor het lot van dieren en willen niet 
dat ze lijden. Jammer genoeg leidt dit maar 
bij een fractie van die mensen ook tot een 
verandering van hun eetgewoonten. Na een 
tijdje vergeten ze de beelden - via de media 
horen ze dat alles terug in orde is want het 
slachthuis is (tijdelijk) gesloten -  en ze gaan 
gewoon verder met het eten van vlees. 

Dat is frustrerend voor diegenen die de ‘klik’ 
al hebben gemaakt en weten dat het eigenlijk 
niet zo een grote opoffering is om (meer) 
plantaardig te eten. Ik vind het bijvoorbeeld 
heel moeilijk om te begrijpen hoe mensen vlees 
kunnen blijven eten na het zien van dat soort 
� lmpjes. Maar niet iedereen redeneert zoals 
ik. Dat werd me opnieuw heel duidelijk na het 
interview met Tobias (p.6). In zijn boek ‘How 
to create a vegan world’ legt hij uit waarom 
het zo moeilijk is om mensen te overtuigen om 
hun eetgewoonten te veranderen. Vlees eten 
maakt inherent deel uit van onze cultuur. De 
meeste mensen eten vlees omdat de meeste 
mensen vlees eten. 

Dat betekent niet dat we niets kunnen doen 
om de evolutie naar meer plantaardig te 
versnellen. We moeten informatie blijven 
geven en beelden blijven tonen, maar het 
moet vooral ook zo makkelijk mogelijk zijn voor 
mensen om plantaardig te eten. Pas als je 
merkt dat je niet zoveel te verliezen hebt, zal je 
openstaan om naar argumenten te luisteren. 

Bij EVA proberen we daarom om het aanbod 
te vergroten. We gaan in dialoog met (grote) 
bedrijven (zie p.30) en werken met koks, 
grootkeukens en restaurants. Dat is vooral 
hard werk achter de schermen, maar we zorgen 
er zo wel voor dat plantaardige maaltijden 
makkelijker verkrijgbaar zijn. En natuurlijk 
willen we ook mensen begeleiden die een 
eerste stap willen zetten richting meer vegan. 

Binnenkort gaat Easy Vegan opnieuw van start 
(zie p.42). De ideale manier om veel praktische 
tips, culinaire info en ondersteuning te krijgen 
en zo te ontdekken dat een keuze voor meer 
plantaardig geen keuze is voor minder, maar 
voor meer. Meer smaken, meer ontdekkingen 
en vooral meer geluk. Want wie plantaardig eet 
hoeft zich nooit meer schuldig te voelen bij het 
zien van gruwelijke slachthuisbeelden, maar 
kan gewoon genieten van elke maaltijd. 

Edito

Nena 
Baeyens
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Tekst Nena Baeyens
Foto’s Daisy Dirickx en Lieven Van Assche

Interview Tobias Leenaert

“HET ZOU GOED ZIJN, MOCHT 
IK AF EN TOE EEN SNEE KAAS 

KUNNEN ETEN”
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Na een burn out in 2015 besloot 
hij nieuwe wegen te verkennen en 
niet langer als directeur bij EVA aan 
de slag te blijven. Momenteel reist 

  E    E   
Vegan Advocacy) samen met Melanie 
Joy de hele wereld rond om vegan 
activisten te trainen, heeft hij zijn 
eigen blog (veganstrategist.org), 
is hij mede-oprichter van ProVeg 
International en geeft hij nog steeds 
strategisch advies aan EVA. Tussen al 
die bezigheden door vond hij ook nog 
de tijd om een boek te schrijven.

“How to create a vegan world. 
A pragmatic approach”.  

Daarin legt hij die keuze voor een 
pragmatische aanpak meer in 
detail uit. Geweldig interessant voor 

        
de wereld wil veranderen. Al is het 
boek in de eerste plaats geschreven 
voor dierenrechtenactivisten, veggies 
en vegans.

Tobias Leenaert: “Ik heb het 
boek vooral geschreven voor 
vegan activisten die dierenleed 
de wereld uit willen. Mensen die 
plantaardig eten omwille van 
milieu- of gezondheidsredenen, 
vinden het meestal makkelijker 
om een pragmatische boodschap 
te vertellen. Al zitten er ook voor 
hen veel tips in. Ik wil mensen met 
dit boek inspireren om beter te 
communiceren en van veganisme 
iets maken dat minder exclusief is 
en een breder publiek aanspreekt.”

Om dat te doen, gebruikt Tobias de 
metafoor van Veganville. Een dorpje 
op de top van een berg [zie kader]. 

Uiteraard is het de bedoeling om 
zoveel mogelijk mensen de berg op 
te krijgen en ze ook in Veganville te 
houden. Het is daarbij onder andere 
belangrijk om de juiste ‘call to 
action’ te gebruiken. Volgens Tobias 
is dat voor de meeste mensen 
een duidelijke, maar vooral ook 
haalbare boodschap. Dus niet: word 

vegan!, maar eerder: Doe mee aan 

Donderdag Veggiedag of Easy Vegan. 

KLEINE STAPJES ZORGEN ERVOOR DAT 

JE VEEL MEER MENSEN MEEKRIJGT. 

MAAR LOOP JE DAN NIET HET RISICO 

DAT DIE MENSEN STOPPEN BIJ ÉÉN 

DAG IN DE WEEK OF ÉÉN PERIODE IN 

HET JAAR?

Vaak moeten mensen eerst hun 
gedrag aanpassen voor ze hun 
overtuigingen over een bepaald 
onderwerp zullen bijstellen. Je mag 
niet vergeten dat het voor de meeste 
mensen beangstigend is om hun 
eetgewoonten - waar ze al jaren 
mee vertrouwd zijn - op te geven. 
Een boodschap die oproept om het 
één dag of een bepaalde periode 
in het jaar te proberen, is minder 
bedreigend. Je moet dan maar een 
kleine drempel over. Als je dan een 
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VEGANVILLE

Voor de meeste lezers zal Tobias geen introductie nodig hebben, maar we geven hier toch 
een korte voorstelling. Tobias is de oprichter van EVA en deed jarenlang de hoofdredactie 
van dit magazine. Hij maakte - samen met enkele andere pioniers - van EVA de succesvolle 
organisatie die ze nu is. Een van de belangrijkste redenen van dat succes was de keuze 
voor een pragmatische aanpak. Een aanpak die onder andere resulteerde in de Donderdag 
Veggiedagcampagne. 

“Je mag niet vergeten dat 

het voor de meeste mensen 

beangstigend is om hun 

eetgewoonten - waar ze al 

jaren mee vertrouwd zijn 

op te geven. ”
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goede ervaring hebt en ontdekt dat 
vegetarisch eten erg lekker kan zijn, 
dan is het makkelijker om ook je 
mening over vlees te herbekijken. 
Als ze minder te verliezen hebben, 
staan mensen meer open voor je 
argumenten en zullen ze luisteren 
naar je verhaal. 

Het is wel belangrijk dat je altijd 
een stapje verder gaat dan waar je 
doelpubliek op dit moment staat. 
Aan mensen die al minstens één 
keer per week vegetarisch eten, 
moet je niet meer vragen of ze 
willen meedoen aan Donderdag 
Veggiedag. Je moet je boodschap 
aanpassen naargelang het publiek 
dat je wil bereiken. Dat laatste is 
ontzettend belangrijk en loopt als 
een rode draad doorheen mijn boek.

WAAROM IS DAT ZO BELANGRIJK?

Als je impact wil hebben, dan gaat 
het niet over de waarheid of over wie 
gelijk heeft, het gaat zelfs niet over 
het winnen van een argument. De 
vraag is dus niet ‘Heb ik gelijk?’ of 
‘Is dit mijn waarheid?’ maar ‘Werkt 
dit?’. En wat voor jou werkt, werkt 
niet per se voor de anderen. Jij bent 
niet je publiek. Je moet je altijd in 
de schoenen verplaatsen van de 
mensen waarmee je communiceert. 

JE HEBT HET IN JE BOEK OOK 

OVER HET BELANG VAN DE GROEP 

VLEESVERMINDERAARS. WAAROM 

ZIJN ZIJ ZO CRUCIAAL?

Eerst en vooral is het goed om 
te onthouden dat de grote groep 
vleesverminderaars een grotere 
impact heeft op het verminderen 
van dierenleed dan het kleine 
percentage veganisten. Maar 
hun belangrijkste bijdrage is dat 
zij - omdat ze met meer zijn - een 

grotere impact hebben op het 
aanbod plantaardige producten. 

Dat het vandaag makkelijker is om 
plantaardig te eten, is dus vooral 
te danken aan die groeiende groep 
vleesverminderaars. Zij hebben de 
vraag gecreëerd. 

DANKZIJ DIE GROEIENDE GROEP 

VLEESVERMINDERAARS ZIJN ER 

STEEDS MEER GROTE BEDRIJVEN DIE 

INVESTEREN IN DE PLANTAARDIGE 

MARKT. JIJ PLEIT ERVOOR OM DIE 

EVOLUTIE TOE TE JUICHEN EN MET 

DIE BEDRIJVEN SAMEN TE WERKEN. 

Inderdaad. Ik besef wel dat het 
niet altijd eenvoudig is om samen 
te werken met bedrijven die hun 
geld verdienen met het verkopen 

van dierlijke producten, maar 
ik beschouw die interesse van 
klassieke vlees- of zuivelbedrijven 
als een geweldige stap vooruit. Als 
een groot vleesbedrijf beslist om 
veggie producten in de markt te 
brengen dan wordt er een gigantisch 
budget gebruikt om die producten 
aan te prijzen bij een breed publiek. 
Dat mogen we als vegan beweging 
echt als een overwinning vieren. 

TOCH IS ER VAAK VEEL KRITIEK 

ALS EEN NON PROFIT ORGANISATIE 

ZOALS EVA SAMENWERKT MET 

GROTE BEDRIJVEN.

Je moet natuurlijk wel rekening 
houden met je achterban en 
altijd goed uitleggen waarom je 
samenwerkingen aangaat. Er zijn 
meestal echt goede argumenten 
om dat te doen. [zie ook p.30 in dit 
magazine].

Het is jammer genoeg eigen aan 
mensen om snel te oordelen. Ik 

pleit daarom voor slow opinion. 
Wacht altijd even voor je je mening 
geeft over iets wat je leest of hoort. 
Lees alle argumenten en verplaats 
jezelf in alle partijen. Bedenk 
ook dat je waarschijnlijk niet alle 
elementen kent en dat je ook niet 
altijd een mening over iets moet 
hebben. 

JE SCHRIJFT IN JE BOEK DAT WE 

MENSEN NIET ALLEEN MOETEN 

STIMULEREN OM AAN DE REIS 

RICHTING VEGANVILLE TE BEGINNEN, 

MAAR DAT WE DE TOCHT ZELF OOK 

ZO MAKKELIJK MOGELIJK MOETEN 

MAKEN. 

Sensibiliseringscampagnes werken 
maar voor een beperkt publiek. 
Als we de grote massa mee willen 

krijgen, dan moeten we onze pijlen 
richten op het vergroten van het 
aanbod. EVA moet met andere 
woorden minder �yers uitdelen en 
meer met bedrijven, grootkeukens 
en horeca werken.

Een goed voorbeeld van een 
organisatie die zich volledig focust 
op de aanbodzijde is The Good 
Food Institute. Zij werken samen 
met wetenschappers en bedrijven 
om zo snel mogelijk plantaardige 
vleesvervangers op grote schaal 
op de markt te brengen die de 
concurrentie met vlees kunnen 
aangaan. Als je begint als activist 
dan denk je er zelf niet aan dat je 
ook andere dingen kan doen dan 
sensibiliseren. Maar die omgeving 
is super belangrijk en het is dus 
ook cruciaal om daarop te werken.
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“Dat het vandaag makkelijker is om vegan te eten, hebben we te 
danken aan de groeiende groep vleesverminderaars.”

“De vraag is niet: heb 
ik gelijk?  
Maar: ‘werkt dit?”

8 
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MAAR SENSIBILISERINGSACTIES 

GEVEN JE ALS (VEGGIE) ACTIVIST 

MISSCHIEN WEL DE GROOTSTE 

VOLDOENING. 

Het klopt dat er vaak een 
discrepantie is tussen wat mensen 
willen doen en wat het ef� ciëntst 
is om te doen. Het is goed om als 
activist je voldoening te halen uit 
het feit dat je ef� ciënt bezig bent. 
Dat is niet aan iedereen gegeven. 
Het lobbywerk dat EVA doet bij 
overheid en bedrijven is moeilijker 
dan de straat op te gaan 
en rechtstreeks mensen 
aan te spreken. Met 
bedrijven en grootkeukens 
onderhandelen is vaak een 
werk van lange adem. Maar 
het is ontzettend belangrijk. 

EEN VAN DE MEEST 

CONTROVERSIËLE 

STELLINGEN IN JE BOEK IS 

DAT JE DE DEFINITIE VAN 

HET WOORD VEGAN WAT 

WIL VERSOEPELEN. OOK WIE 

EEN HEEL SPORADISCHE 

UITZONDERING MAAKT, MAG 

ZICH VEGAN NOEMEN.

Ik zeg altijd dat ik soms de 
indruk heb dat veganisme 
ontstaan is door een aantal 
mensen die bedachten 
hoe ze de kleinste club ter 
wereld konden vormen. 
Ik wil het lidmaatschap minder 
onbetaalbaar maken. In bepaalde 
situaties kan het als vegan zelf 
nuttig zijn om uitzonderingen te 
maken. In mijn boek geef ik het 
voorbeeld van de lasagne. Stel dat 
je uitgenodigd bent bij iemand die 
het niet gewoon is om vegan te 
koken. Die persoon heeft speciaal 
voor jou een plantaardige lasagne 
gemaakt met sojamelk en zonder 
kaas. Maar plots merk je dat 
hij lasagnevellen heeft gebruikt 
waarin eieren verwerkt zitten. 
Je kan dan principieel zijn en 
die lasagne niet opeten, met als 

mogelijk gevolg dat je de gastheer 
met een slecht gevoel over vegan 
eten opzadelt. Of je kan de lasagne 
gewoon opeten en complimenten 
maken over hoe lekker het was. 
Mij lijkt het logisch dat je door dat 
laatste te doen meer bereikt dan 
door principieel vast te houden 
aan je eigen zuiverheid. Al geef ik 
toe dat ik zelf ook niet makkelijk 
uitzonderingen maak. Het zou goed 
zijn mocht ik in bepaalde situaties 
een snee kaas kunnen eten, maar 
daar heb ik het te moeilijk mee.  

BEGRIJP JE WAAROM VEEL 

VEGETARIËRS EN VEGANISTEN 

ZICH SOMS GEFRUSTREERD 

VOELEN OVER HOE TRAAG DE 

PLANTAARDIGE EVOLUTIE GAAT?

Ja, maar je mag niet vergeten dat 
wat wij willen - het eetpatroon 
van een hele samenleving 
veranderen - echt niet evident is. 
De mens is het eerste dier dat 
zijn voedingspatroon onder de 
loep neemt. Als je bedenkt dat 
we nog niet zo lang geleden nog 
als apen in de bomen hingen, is 
het fantastisch dat we al zo ver 

zijn gekomen. Je moet altijd voor 
ogen houden dat mensen al erg 
lang vlees eten. Het is een werk 
van lange adem om dat gedrag te 
veranderen. 

Raak dus niet gefrustreerd als 
mensen in je omgeving niet meteen 
beslissen om plantaardig te eten. 
Het kan ook stap voor stap gaan. 
Je moet het zien als een emmer 
die traag gevuld raakt. Beetje bij 
beetje, druppel na druppel, komen 
we er wel. Want daar ben ik rotsvast 

van overtuigd. In een niet zo 
verre toekomst zullen we als 
mensen terugkijken op deze 
tijd en ons verbazen over het 
barbaarse gebruik om dieren 
te kweken en op te eten.  
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“Ik wil mensen 
inspireren 
om beter te 
communiceren 
en van veganisme 
iets maken 
dat minder 
exclusief is.”
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Tobias Leenaert, columnist, opiniemaker 

en stichter van EVA, heeft een boek uit met 

de titel How to Create a Vegan World: 

a Pragmatic Approach. Zijn geesteskind zag 

eind juni het levenslicht bij Lantern Books. 

Het boek wil vegan en veggie activisten 

inspireren om beter te communiceren 

en van veganisme iets minder exclusiefs 

maken. Op p.6 van dit magazine lees je 

er alles over in een uitgebreid interview 

met Tobias. 

Op  11 oktober geeft Tobias ook een lezing over zijn boek 

in het Veggiehuis. 

CHECK EVAVZW.BE VOOR MEER INFO.  
HET BOEK IS TE KOOP BIJ EVA. LEDEN BETALEN 15 EURO, 
NIET-LEDEN 17 EURO.

EVA OP DE VRT

KORTE
KNIPSELS

Hou vanaf maandag 25 september de 

boodschappen van algemeen nut goed in 

de gaten, want dan wordt ons spotje over 

Donderdag Veggiedag uitgezonden op de vrt. 

Je zal het regelmatig zien opduiken voor of na 

populaire programma’s zoals ‘Thuis’ en ‘Van Gils 

& Gasten’. Dankzij meer dan 270 mensen die 

onze crowdfunding steunden, zal het spotje nog 

tot in november elke donderdag uitgezonden 

worden. Dat betekent dat miljoenen Vlamingen 

aangemoedigd zullen worden om minstens één 

dag per week veggie te eten.

Als reactie op het succes van campagnes zoals 

Donderdag Veggiedag en Dagen Zonder Vlees, 

lanceerde Flanders Food - een platform dat voor 

een groot stuk door de Vlaamse overheid wordt 

gefi nancierd - ‘ConsuMeat’.

ConsuMeat wil het imago van de vleessector 

opkrikken door de communicatie over vlees 

te verbeteren en zo tegenwicht bieden aan 

vleesverminderingscampagnes. Hiervoor vragen ze 

geld aan bedrijven en de overheid.

EVA en Bond Beter Leefmilieu reageerden hier 

onmiddellijk op en stellen voor om dit geld beter te 

investeren door het te gebruiken voor projecten die 

deze positieve campagnes net versterken. Donderdag 

Veggiedag en Dagen Zonder Vlees hebben er de 

voorbije jaren voor gezorgd dat de Vlaming minder 

vlees is gaan eten. Flanders Food zou kunnen 

inzetten op productontwikkeling, onderzoek en 

consumentenpeilingen die deze positieve campagnes 

verder doen groeien in plaats van ze aan te vallen.

Na het uiten van onze bezorgdheid over dit project bij 

de bevoegde minister, de pers en Flanders Food zelf, 

hebben we goede hoop dat het project aangepast zal 

worden. We blijven het de komende maanden nauw 

opvolgen en rekenen erop dat Flanders Food voor een 

echt innovatief en duurzaam alternatief kiest.

Tekst Lisa Roeyaert 
en Babs Carpentier

NAAR EEN VEGAN WERELD

CONSUMEAT

10 
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IS ‘KALF’ BELEDIGEND?

BV'S ZEGGEN NEE!

VEGAN 
VOOR KINDEREN

'Je bent een kalf als je melk drinkt’, met die woorden, grafi sch 

getatoeëerd op een uier, deed EVA vzw mee aan De Standaard 

Solidariteitsprijs. De advertentie verscheen paginagroot in de 

krant. Tot onvrede van enkele mensen die klacht indienden 

bij de JEP (Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame). 

Zij voelden zich beledigd door de advertentie. 

De JEP oordeelde dat de klagers gelijk hebben. 

Erg jammer, want we hadden nooit de intentie om mensen te beledigen. De advertentie was ludiek 

bedoeld. Met de slogan willen we de aandacht vestigen op plantaardige alternatieven voor melk die 

gezonder, diervriendelijker en duurzamer zijn. 

Positief aan heel de heisa was dat de uitspraak van de JEP heel wat stof deed opwaaien in de pers en 

dat onze advertentie hierdoor massaal gedeeld werd op sociale media. 

Naar aanleiding van de vreselijk beelden die 

Animal Rights uitbracht over het slachthuis 

in Izegem, besloten enkele BV's met de steun 

van EVA vzw een open brief te schrijven naar 

de pers waarin ze iedereen oproepen om geen 

vlees meer te eten. "Wij zijn ervan overtuigd dat 

er maar één manier is om er zeker van te zijn 

dat er voor jouw maaltijd geen dieren hebben 

moeten lijden: door ze niet op te eten. Wij 

hebben allemaal de keuze gemaakt om geen 

dieren meer te eten en die beslissing werkt 

bevrijdend. Je hoeft niet in te boeten aan smaak 

en genot, er zijn steeds meer plantaardige 

producten in de supermarkt, veel restaurants 

bieden veggie menu’s aan en je voelt je beter 

bij de gedachte dat je niet meer meedoet 

aan een systeem waarin er op een vreselijke 

manier met dieren wordt omgegaan." klonk het. 

De brief werd gepubliceerd in verschillende 

kranten en nieuwssites en ondertekend door 

Wannes Cappelle, Dimitri Leue, Veerle Baetens, 

Clara Cleymans, Johan Braeckman, Lieve 

Blancquaert, Erika Van Tielen, Clara Cleymans, 

Martine Prenen, Muriel Scherre en Ann Ceurvels.

In de media verschenen er de laatste maanden enkele berichten 

over de nadelige gevolgen van vegan eten voor kleine kinderen. 

Als voorbeeld werden enkele zeer extreme gevallen aangehaald. 

Uit die gevallen blijkt dat een veganistisch voedingspatroon 

op zich doorgaans niet de oorzaak is, maar wel verwaarlozing 

en ondoordacht optreden in het algemeen. Vaak gaat het 

überhaupt niet over veganisme, maar over irrationele ideeën 

over voeding bij de ouders. Bij EVA volgen we het advies van de 

gezaghebbende American Dietetic Association die zegt dat een 

vegan voedingspatroon voor kleine kinderen gezond kan zijn. 

Uiteraard moet je wel op bepaalde dingen letten en is het als 

ouder erg belangrijk om je te informeren bij erkende diëtisten 

die zich hierin specialiseren. 

ONZE DIËTISTE EVELYNE MERTENS HELPT JE GRAAG VERDER. 
JE KAN HAAR MAILEN VIA DIETISTE@EVAVZW.BE.
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‘Ik was altijd dol op eten en kunst’, vertelt Gleeson 
in de inleiding. En dat zie je. De frisse opmaak, 
schattige tekeningen en kleurrijke gerechten maken 
van The Forest Feast een must have voor kinderen 
én volwassenen. Bovendien zijn alle recepten in 
een vingerknip klaar. Gleeson gaat aan de slag met 
basisingrediënten die ze in een mum van tijd omtovert 
tot een verfrissende maaltijd. Aan de hand van een 
paar eenvoudige stappen toont ze dat lekker eten echt 
niet ingewikkeld hoeft te zijn. 

Voor je aan de recepten begint legt Gleeson nog het 
verschil uit tussen een paar essentiële technieken voor 
in de keuken, zoals garneren en aanmaken. Aan de 
hand van duidelijke foto’s geeft ze je bovendien nog 
enkele snijtips mee.

The Forest Feast is opgedeeld in verschillende 
categorieën. Gleeson begint met de snacks, waaronder 
een originele aardbeiensalsa en edamamehummus. 
Wie dorst heeft, kan die lessen met een 
watermeloensmoothie of druivenfizz. 

Een  hongertje  De hoofdstukken ‘salade’ en ‘maaltijden’ 
helpen je hierbij, met gerechten als boerenkoolsalade 
met spiraalpasta en laurieraardappels. Maak zeker 
eens de pruimentaartjes met tijm als zoete afsluiter 
van een maaltijd.

Wie iets te vieren heeft kan rechtstreeks doorbladeren 
naar de menu’s achteraan in het boek, waar Gleeson 
simpele maar feestelijke recepten verzameld heeft. Ook 
hier is kleur erg belangrijk. Hét bewijs daarvan is een 
rode salade, waarin Gleeson rode paprika met radijzen, 
granaatappelpitjes en gedroogde kersen combineert 
voor een kleurrijk feestmaal. 

The Forest Feast is door de makkelijke recepten en 
eurige opmaak een kookboek op maat van kinderen, 

maar laat dat je niet tegenhouden! Iedereen die van 
lekker eten houdt, ongeacht welke leeftijd, zal dit 
kookboek kunnen smaken. 

Het boek is volledig veggie en bevat ook een aantal 
plantaardige recepten.

The Forest Feast for kids
Blogster Erin Gleeson bracht vorig jaar het kookboek 

The Forest Feast uit, een echte traktatie voor kinderen 
met een passie voor lekker eten en creativiteit. 

Gleeson schreef het kookboek namelijk voor haar 
zoontje, om later een verzameling recepten te 

hebben die ze samen met hem kan maken.  
Ideaal leesvoer voor kleine chefkoks dus! Maar ook 

volwassenen zullen vast en zeker hun gading vinden 
tussen de verrassende veggie gerechten.

THE FOREST FEAST FOR 
KIDS
Erin Gleeson, 
Fontaine Uitgevers B.V., 
ISBN 9789059566958 
17,95 EUR

Tekst Angharad De Temmerman

Eva 
beveelt 

aan!
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Easy Vegan met Julie
Enkele jaren geleden opende ze samen met haar vriend Simon een pop-up 
restaurant in Gent, lanceerde ze de productlijn ALL GOOD en ondertussen is ze met 
‘Easy Vegan met Julie’ toe aan haar tweede kookboek. Het is duidelijk: raw food 
chef Julie Van Den Kerchove zit niet stil.

EASY VEGAN MET JULIE
Julie Van Den Kerchove, 
Lannoo,  
ISBN 9789401437158
24,99 EUR

Of je nu zweert bij een raw vegan 
levenswijze, een foodie bent die niets liever 
doet dan nieuwe gerechten ontdekken of 
gewoon wat meer op je gezondheid wilt 
letten: met dit kookboek zit je goed. Easy 
Vegan met Julie staat vol laagdrempelige 
vegan recepten. Met simpele ingrediënten 
die (bijna) allemaal zo in de doorsnee 
supermarkt te verkrijgen zijn, tovert Julie 
verrassende en voedzame maaltijden op 
tafel. In het rubriekje ‘mijn keuken’ geeft 
Julie wat meer uitleg over het hoe en 
waarom van raw eten en toont ze je wat er 
in haar voorraadkast zit. Bovendien geeft ze 
ook enkele tips mee voor zij die ondanks 
een drukke agenda toch gezond willen eten. 

Het kookboek is onderverdeeld in zes 
hoofdstukken en bevat in totaal 65 recepten. 
Daar staat telkens bij hoeveel tijd het 
voorbereiden en (eventuele) bakken van 
de gerechtjes in beslag neemt en hoe lang 
het eindresultaat houdbaar is. Beginnen 
doet Julie met ‘Ontbijt’. In een kookboek dat 
focust op raw vegan eten kunnen ontbijtjes 
als chiapudding en overnight oats natuurlijk 
niet ontbreken. Maar ook het iets originelere 
amandelbrood en de speculaaspasta zien 
er heerlijk uit. Tussen de drankjes vind je 
opkikkerende (groene) sapjes, maar ook een 
lekkere frappé ijsko e. Het derde hoofdstuk 
‘Hapjes en bijgerechten’ bevat onder andere 
gegratineerde bloemkool met notenkaassaus 
en zeewiertartaar. Voor de kleine honger 
maakte Julie een rubriek die ze ‘Licht’ 
doopte, met frisse gerechten als groene 

gazpacho en rainbowsushi. Wie behoefte 
heeft aan een stevigere maaltijd vindt zijn 
gading sowieso tussen de gerechten in het 
hoofdstuk ‘Grote honger’. Bijna iedereen 
heeft ondertussen al gehoord van de hype 
rond bloemkoolpizza, een lichtere versie 
van de Italiaanse klassieker. Maar wist je dat 
je ook met zoete aardappel een heerlijke 
pizzabodem kunt maken  Deze pizza wint, 
wat ons betreft, de prijs van meest creatieve 
gerecht in dit kookboek. 
In het laatste hoofdstuk 
komen (hoe kan het ook 
anders) verschillende 
heerlijke desserts aan 
bod. Zo is er de frisse 
fruitcarpaccio met 
limoen-kokoscrème of 
de pindakoekjes. Je kunt 
kiezen of je ze in een raw 
versie klaarmaakt of ze als 
een knapperig gebakken 
koekje oppeuzelt.

Julie houdt rekening met 
het feit dat veel mensen 
die haar kookboek kopen 
vaak gewoon nieuwsgierig 
zijn naar een alternatieve 
manier van koken en niet 
per se 100% raw willen 
worden. Ze zweert zelf bij een balans tussen 
(hart)verwarmende wintergerechten en 
verfrissende zomerse maaltijden. Wie fan is 
van creatief (maar snel) en gezond eten, zal 
dit kookboek zeker kunnen smaken!

Tekst Angharad De Temmerman

Eva 
beveelt 

aan!
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FOSBURRY AND 
SONS
Mechelsesteenweg 271

2600 Antwerpen
fosburyandsons.com

Fosbury and Sons is de heetste Shizzle van de coworkspaces. Een wonderlijke werkplek waar 
hipsters dingen bedenken die jij binnen vijf jaar onmisbaar vindt in je leven.

FOSBURY AND 
SONS
Langestraat 181
8000 Brugge
www.frituur-royal.be 

Fosbury and Sons

Eva 
beveelt 

aan!

In die space in Antwerpen is ook Co eelabs, een ko ebar 
die één keer per maand een beloftevolle chef z’n ding laat 
doen. Deze keer was het de beurt aan Pieter-Jan Lint, een 
goede bekende van EVA en een gouden aanwinst voor de 
plantaardige keuken. Pieter-Jan haalt zijn inspiratie uit de 
hele wereld en zijn producten van eigen bodem. Wij mochten 
genieten van het zesgangenmenu. 

Als starter kregen we twee hapjes. Elk hapje redt een dier 
terwijl het je mond verwent. Het eerste, La mer was een 
vegan oester. Het tweede, Happy goose een vegan foie gras 
met popcorn rode biet en bloedsinaas.

Eten is hier een ontdekkingsreis langs kleine porties en mooie 
bordjes. Radijs was het eerste en wellicht ook het beste bordje 
uit de reeks: bulgur, fijne krokantjes en Thaise smaken. Top. 
Een coquille van oesterzwam volgde. Een hele poos, en een 
enthousiast exposé over kimchi later, mochten we genieten 
van kool-gerechtje ‘sushi’-style. Ik heb kool, nog nooit zo 
subtiel weten smaken. Pieter-Jan sloot de reeks geweldig af 
met een portobello. Een heerlijk gerecht. Een reeks waarvan  
je denkt “nou, dat maak je niet zomaar even zelf klaar”. 

Een heerlijke sorbet koelde onze smaakpapillen af al 
droomden we toch van meer, zo lekker was het.  
Bovendien was er nog ruim plaats in onze magen. 

Tekst Wannes Van Giel

Rechtzetting recensie Frituur Royal in EVA Magazine 66 
p.16: De Lente Seizoensburger van La Vie est Belle op zich  
was erg lekker, het was de presentatie die de burger geen  
eer aan deed, namelijk een slap wit broodje met twee  
blaadjes sla, een verdwaalde tomaat en wat ketchup.
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V-box V-BOX
Dok Noord 7

9000 Gent
v-box.be 

“Ghent’s original provider of kick-ass vegan street food”, zo omschrijven de dames van 
V-box hun zaak zelf. Je vindt ze in een omgebouwde container op Dok Noord in Gent.  
Wij gingen er langs op een zonnige donderdag en vonden nog een plekje op het terras.  
De ideale plaats om van een after work cocktail te nippen en aperitiefhapjes te proeven. 
We kozen voor sweet potato wedges, onion rings en nacho’s met guacamoledip. Allemaal 
lekker en allemaal 100% plantaardig.

Omdat de cocktail van het huis - iets met veel gin - van de 
stra ere soort bleek te zijn, besloten we het niet bij wat 
hapjes te houden en meteen ook de stevigere gerechten op 
de kaart uit te proberen. Je kan er kiezen uit hartige wafels, 
bagels, wraps, gemarineerde ‘kip’saté’s en een curry. Wij 
probeerden de Ni Hao wrap van nori met met rijst, zeewier-
salade, gemarineerde tofu, rauwe groenten en gepekelde 
gember, de bagel met ‘eier’salade en de sateetjes met huis-
gemaakte pindasaus. En dat smaakte allemaal even goed 
als het klinkt. De noriwraps zijn heerlijk fris, maar toch ook 
vullend, de eiersalade is zo goed dat ons zoontje die ervan 
proefde dacht dat hij echte eitjes at en de pindasaus bij de 
sateetjes is verslavend lekker! 

Aangezien we dit alles tot de laatste kruimel opaten, 
was er echt geen plaats meer voor een dessert. En dat is 

jammer, want bij V-box kan je niet alleen van de intussen 
legendarisch donuts van bakkerij Frimout proeven - 
ze serveren er zelfs met vanille-ijs in - je vindt er ook 
freakshakes. Dat zijn vegan milkshakes met een topping 
naar keuze: donut, princekoek of oreokoekjes (zie foto).

We besloten wel op een andere dag terug te keren, want 
in tussentijd waren er ons al lyrische freakshakeberichten 
ter oren gekomen en passeerden er spectaculaire foto’s op 
Instagram. We kunnen enkel besluiten dat de geruchten 
kloppen. Alleen al voor de ‘banana caramel galaxy 
freakshake’ - een  milkshake van rijst-hazelnootmelk 
met banaan, vanille-ijs, caramelsaus, slagroom, 
bresiliennenootjes en topping naar keuze - moet je een 
uitstap naar Gent overwegen. Zorg er gewoon voor dat je die 
dag nog niet gegeten hebt.

Tekst Nena Baeyens

Eva 
beveelt 

aan!
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www.evavzw.be/easyvegan

4 weken moeiteloos vegan eten met Eva
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EVAeva

at  
Home

Green 

Misschien ken je David en Luise van The Green 
Kitchen Stories al. Zij hebben al jaren een 
succesvolle veggie blog met prachtige foto’s 
en heerlijke, gezonde gerechten. In hun nieuwste 
boek: The Green Kitchen at Home selecteerden 
ze vooral recepten die door het hele gezin 
gesmaakt worden en die eenvoudig te maken zijn 
op een doordeweekse dag. Wij geven hier graag 
een preview uit het boek.  

Type      VEGAN
UITGEVER     HARDIE GRANT 
BOOKS (UK)

# Prijs.
€ 29,99

Auteur      LUISE VINDAH DAVID FRENKIEL

Titel          GREEN KITCHEN AT HOME, 
256 BLZ. 

Culinair

KitchenKitchen
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Voor de spinazie�ensjes
1 hoeveelheid 
pannenkoekenbeslag  
(150 g bloem mengen met 4 dl 
ongezoete sojamelk en wat zout)
50 g spinazie steeltjes verwijderd, 
of uit de vriezer (ontdooid)
12 verse basilicumblaadjes
olie om in te bakken

voor de romige kikkererwten:
3 el extra vierge olijfolie
3 el tahin
sap van 1 citroen
1 tl ahornsiroop
zeezout en versgemalen zwarte 
peper
2 kleine rode appels, klokhuis 
verwijderd
2 blikken kikkererwten van  
400 g,afgespoeld en uitgelekt

Voor de gebakken paddenstoelen:
2 el extra vierge olijfolie
500 g gemengde paddenstoelen, 
schoongemaakt
2 tenen kno�ook, gepeld
2 tl verse tijmblaadjes
zeezout en versgemalen zwarte 
peper

Type  DINNER Bereidingstijd     40 min

# Pers.

04
Moeilijkheidsgraad     MEDIUM

Allergenen       GLUTEN & SOJA

{ INGREDIËNTEN }

Spinazieflensjes 
met romige 
 kikkererwten en 
paddenstoelen

1. Schenk het �ensjesbeslag in een 
blender of foodprocessor, voeg de 
spinazie en het basilicum toe en pureer 
tot het een egaal en groen beslag is.

2. Maak de romige kikkererwten klaar. 
Schenk de olie, tahin, het citroensap, 
de siroop in een middelgrote schaal, 
bestrooi met zout en peper en klop 
door elkaar. Rasp de appels of snijd 
ze in blokjes en voeg ze met de 
kikkererwten toe aan de schaal. Roer 
goed om en zet weg.

3. Maak de paddenstoelen klaar.  
Verhit de olie in een grote koekenpan 
op middelhoog vuur. Snijd de 
paddenstoelen in dunne plakjes,  
hak de kno�ook �jn en doe in de pan, 
samen met de tijm, zout en peper.  
Bak de paddenstoelen (zonder te 
roeren) 5 minuten tot ze goudkleurig 
zijn. Keer om en bak ook de andere 
kant 5 minuten tot ze gaar en 
goudkleurig zijn. Haal de pan van 
het vuur en zet weg.

4. Bak de �ensjes: verhit een koekenpan 
van 20 cm met antiaanbaklaag op 
middelhoog vuur met wat olie.  
Laat de pan goed heet worden.  
Klop het beslag kort door, schep 80 ml 
in de hete pan en draai de pan rond 
zodat de hele bodem bedekt raakt met 
het beslag. Bak 1-2 minuten tot er 
kleine luchtbelletjes ontstaan en  
de onderkant goudkleurig is. Keer 
met een spatel het �ensje voorzichtig 
om en bak de andere kant ook 1-2 
minuten tot het �ensje gaar en 
goudkleurig is. Laat op een bord glijden 
en herhaal met de rest van het beslag 
(misschien moet je na het eerste 
�ensje het vuur iets lager draaien).

5. Schep op elk �ensje wat 
kikkererwten en paddenstoelen, 
bestrooi met zonnebloempitten, 
basilicum en cress, bestrooi met 
zout en peper, voeg een scheutje olie 
toe, vouw dubbel en dien op.

Van alle recepten in dit boek maken we zonder twijfel deze felgroene 
spinazie�ensjes het meest. Dit is echt zo’n snel recept dat altijd van pas komt 
en waar iedereen dol op is. De spinazie en het basilicum geven de �ensjes 
hun prachtige kleur en smaak en bovendien worden ze er ook nog gezonder 
van. We geven er elke keer een andere vulling bij, afhankelijk van wat er nog 
in de koelkast ligt. Onze kikkererwtenvulling is altijd een goede optie, maar 
eenvoudige gebakken paddenstoelen zijn ook favoriet. 
De laatste �ensjes van de stapel eten we altijd met een eenvoudige,  
licht gezoete bosvruchtencompote.
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{ INGREDIËNTEN }

Vijftig tinten groen

3 el olijfolie
1 ui, gepeld
2 tenen kno�ook, gepeld
8 takjes verse tijm, alleen de blaadjes,
of 1 tl gedroogde tijm
1 stronk broccoli
1 courgette
3 el kappertjes, plus vocht
120 ml witte wijn
190 g erwtjes, uit de vriezer
100 g spinazie
1 blik volle kokosroom of kokosmelk
250 ml groentebouillon
zeezout en versgemalen zwarte peper
geraspte schil en sap van 1 citroen zonder 
waslaagje
opdienen met quinoa of gekookte
granen of pasta naar keuze
grofgesneden bladpeterselie

Type  DINNER Bereidingstijd     30 min

# Pers.

04
Moeilijkheidsgraad     MEDIUM

Allergenen       /

1. Verhit de olie in een grote pan op middellaag vuur. 
Snijd de ui, kno�ook en tijm �jn, doe in de pan en 
fruit ongeveer 10 minuten of tot de ui zacht wordt. 

2. Verdeel de broccoli in kleine roosjes, schil de stronk 
en snijd in plakjes. Snijd de courgette in halve 
plakjes. Doe de groentes in de pan erbij, voeg de 
kappertjes toe met een scheutje van het vocht en 
laat nog 5 minuten bakken. 

3. Roer de wijn erdoor. Wacht tot de alcohol is 
verdampt en voeg dan de erwtjes, spinazie, 
kokosroom, bouillon en zout en peper toe. Breng 
weer aan de kook, draai het vuur laag en laat zacht 
koken tot de groentes gaar zijn en de saus wat is 
ingekookt. Roer af en toe door. 

4. Haal de pan van het vuur en roer de geraspte 
citroenschil en het sap erdoor.

5. Dien op met quinoa en bestrooi met peterselie.

De originele versie van dit recept ontwikkelde ik tien jaar 
geleden, in het kleine appartementje in Rome waar ik 
tijdelijk woonde. Het was een van de eerste gerechten 
die ik voor Luise kookte en ik beeld me graag in dat 
ze daar ter plekke verliefd op me is geworden (en niet 
toen ik haar een week eerder halfdronken probeerde te 
versieren op de dansvloer). De originele versie bevatte 
niet zo veel groene groentes – ik had de saus gemaakt 
met double cream en serveerde er witte pasta bij – maar 
de essentie is wel hetzelfde gebleven: groen, romig en 
heerlijk. Gebruik gerust broccoli en spinazie uit de vriezer, 
vervang de erwtjes door sperziebonen en/of gebruik 
kappertjes in plaats van olijven. Dien op met gekookte 
quinoa, gierst, rijst of pasta naar keuze.

19
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1. Maak de linzen. Schep ze in een schaaltje, roer de 
olijfolie en geraspte citroenschil erdoor, bestrooi 
met zout en peper en zet weg.

2. Verhit voor de soep de olie in een soeppan op 
middellaag vuur. Snijd de ui en kno�ook grof en 
doe ze in de pan, samen met de gember. Fruit 
ongeveer 10 minuten of tot de ui zacht wordt. 

3. Voeg de erwtjes en broccoli toe en bak 5 minuten 
mee. Schenk de bouillon erbij en voeg zout en 
peper naar smaak toe.

4. Breng aan de kook, draai het vuur laag en kook tot 
de groentes gaar zijn. Roer af en toe zodat de soep 
niet aanbrandt. 

5. Haal de pan van het vuur en roer de kokosmelk en 
munt erdoor.

6. Pureer met een staafmixer tot de soep helemaal 
glad is.

7. Schep in diepe borden en maak af met wat linzen, 
pompoenpitten, munt, peper, zout en een scheutje 
olie. Dien op met geroosterd brood.

1 el olie
1 ui, gepeld
2 tenen kno�ook, gepeld
2 el verse gember, geschild 
en geraspt
250 g erwtjes, uit de 
vriezer
250 g broccoli, inclusief 
stronk, in grove stukken 
(of broccoliroosjes uit de 
vriezer)
500 ml groentebouillon
zeezout en versgemalen 
zwarte peper
1 blik kokosmelk van 400 g
20 verse muntblaadjes
200 g gekookte linzen of 
linzen uit blik

1 el extra vierge olijfolie
geraspte schil van 0,5 
citroen zonder waslaagje
zeezout en versgemalen 
zwarte peper
opdienen met
geroosterde pompoenpitten
verse muntblaadjes of 
paarse
shisoblaadjes
zeezout en versgemalen 
zwarte peper
extra vierge olijfolie
geroosterd zuurdesem 
kno�ookbrood

Erwtjes-broccolisoep  
met munt en linzen

{ INGREDIËNTEN }

Type       SOEP Bereidingstijd     30 min

# Pers.

04
Moeilijkheidsgraad       MAKKELIJK

Allergenen        / 

Dit is een quote van onze receptentester Nic. 
Nogmaals, dit zijn haar woorden, niet de onze: 
“Deze soep is echt OVERHEERLIJK!!! Verschillende 
keren gemaakt! Boordevol smaak (ben gek van de 
combo van erwtjes en munt). Glad en romig door 
de kokosmelk, maar met een lekkere bite door de 
broccoli.

Supergezond dankzij al die heerlijke groene 
groentes en de linzen geven de soep de beste 
textuur! En wat een bonus dat de soep makkelijk, 
snel en goedkoop is!!! Hoogste niveau van goed!!!!”
Wij hopen dat je net zo van deze soep geniet als Nic.
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{ INGREDIËNTEN }

Torti�aschaaltjes  
voor de hele familie

1. Maak de tomaten-walnootsaus. 
Verwarm de olie in een pan en voeg 
komijn, paprikapoeder, koriander en 
eventueel chilivlokken toe. Roerbak 
tot de specerijen gaan geuren, 
voeg de rode paprika toe en bak 
een paar minuten mee. Schenk 
de tomatensaus erbij en kook 5 
minuten mee (of 20 minuten als je 
tomatenblokjes uit blik gebruikt). 
Roer de walnoten erdoor, haal van 
het vuur en zet weg.

2. Maak de mango-maissalsa. Snijd 
de mango langs de pit doormidden. 
Schep het vruchtvlees eruit en snijd 
in blokjes. Hak de chilipeper �jn en de 
koriander grof. Snijd de maiskorrels 
van de kolf. Doe alles in een schaaltje 
en besprenkel met olijfolie en 
limoensap. Breng op smaak met zout 
en schep door elkaar.

3. Maak de zoet-pittige cashewnoten. 
Verwarm de koksolie in een 
koekenpan op middelhoog vuur en 
voeg de peper, komijn en het zout 
toe. Roerbak tot de specerijen gaan 
geuren, doe de cashewnoten erbij 
en rooster een paar minuten.

4. Roer veel zodat de noten gelijkmatig 
bruin worden. Besprenkel met de 
ahornsiroop, roer en rooster nog 30 
seconden. Haal de pan van het vuur 
en zet weg.

5. Verwarm de oven voor tot 200 
°C (gasstand 6). Verdeel de 
tortillachips over een bakplaat en 
bak 5 minuten tot de chips warm 
en lichtgeroosterd is. Houd goed in 
de gaten, zodat ze niet te donker 
worden. Prak de avocado �jn, snijd 
de rode paprika in blokjes en snijd 
de limoenen in partjes. Zet alle 
gerechten in individuele schaaltjes 
op tafel en laat iedereen zijn eigen 
maaltijd samenstellen.

Type       TAPAS Bereidingstijd     45 min

# Pers.

04
Moeilijkheidsgraad       MEDIUM

Allergenen       NOTEN

Zo ziet onze vrijdagavond er vaak uit: twee kinderen hangen over de tafel en 
dopen warme tortillachips (samen met hun vingers en mouwen) in verschillende 
schaaltjes. Luise en ik houden ervan op deze manier onze eigen Mexicaanse 
maaltijd samen te stellen en voor de kinderen is dit gerecht vooral een uitgelezen 
kans om weer eens met hun handen te eten. We zetten de ingrediënten in aparte 
kommetjes op tafel. Aan onze favorieten besteden we wat extra tijd: een rokerige 
tomaten-walnootsaus, een kruidige mango-maissalsa en zoet-pittige cashewnoten. 

Voor de tomaten-walnootsaus
1 el olijfolie
1 tl gemalen komijn
1 tl gerookt paprikapoeder
1 tl gemalen koriander
0.5 tl chilivlokken (eventueel)
1 rode paprika, pitjes 
verwijderd,�jngesneden
750 ml tomatensaus 
150 g walnoten, grofgehakt

Voor de mango-maissalsa:
1 rijpe mango
1 verse maiskolf
0.5 rode chilipeper, pitjes verwijderd
grote hand koriander, alleen de 
blaadjes
1 el extra vierge olijfolie
sap van 1 limoen, naar smaak
zeezout, naar smaak

voor de zoet-pittige cashewnoten:
2 tl olie
0.5 tl cayennepeper
0.5 tl gemalen komijn
1 tl zeezout
125 g cashewnoten
1 el ahornsiroop

opdienen met:
1 grote zak tortillachips
2 rijpe avocado’s, pit verwijderd, 
vruchtvlees eruit geschept
1 rode paprika, steeltje en pitjes 
verwijderd
2 limoenen
1 blik zwarte bonen of kidneybonen 
van 400 g, afgespoeld en uitgelekt
sojayoghurt
paprikapoeder, voor eroverheen
1 zak gemengde sla
verse koriander
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{ INGREDIËNTEN }

Penne al pomodoro met vegan tonijn

1. Snijd de ui grof en doe met de rest van de ingrediënten in de foodprocessor. 
Pulseer tot het mengsel de textuur van tonijn heeft.

2. Zet een grote koekenpan op middellaag vuur, schenk de wijn en 
tomatensaus erin, breng aan de kook, draai het vuur laag en voeg de ‘tonijn’ 
toe (bewaar wat voor de garnering). Laat ongeveer 10 minuten zacht koken. 
Roer af en toe zodat de saus niet aanbrandt. Roer de saus door de pasta. 

3. Dien op met een paar kapperappeltjes, bestrooi met wat peterselie en zout en 
peper. Maak af met een scheutje olie.

Type       DINNER Bereidingstijd     35 min

# Pers.

02
Moeilijkheidsgraad    MAKKELIJK

Allergenen      /

Als je geweekte zonnebloempitten �jnhakt met zoute kappertjes, ui, olie, 
appelciderazijn, citroen en nori krijg je iets dat verrassend veel lijkt op 
tonijn uit blik. Het mengsel heeft dezelfde kruimelige, smeuïge textuur en 
een smaak die doet denken aan de zoute zee en umami.

Wij gebruiken deze vegan tonijn voor van alles: als spread op brood, 
in een salade met bleekselderij en verse kruiden, maar ook in deze 
tomatensaus met penne. De ‘tonijn’ geeft een �jne textuur en heerlijke 
smaak aan dit klassiek Italiaanse boerengerecht. De kinderen zijn er 
gek op! Zo zet je een eenvoudige en snelle maaltijd op tafel die net 
iets specialer is dan een basic pasta al pomodoro. Dus leg snel wat 
zonnebloempitten in het water en laat ze goed weken!

Voor de tonijn:
1 kleine rode ui, gepeld
150 g zonnebloempitten, 6 uur 
in water geweekt,afgespoeld en 
uitgelekt
1 vel nori, verkruimeld 
(of ander zeewier of zilte 
smaakmaker)
3 el kappertjes, plus vocht uit 
het potje
1 el extra vierge olijfolie
1 el citroensap
1 tl onge�lterde appelciderazijn
0,5 tl zeezout

Voor de tomatensaus:
120 ml witte wijn of 
groentebouillon
1 l tomatensaus

opdienen met
gekookte volkoren of glutenvrije
pasta naar keuze (zoals penne)
kapperappeltjes, afgespoeld en
uitgelekt
grofgesneden verse peterselie
zeezout en versgemalen zwarte 
peper
extra vierge olijfolie
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Fotogra� e Eveline Boone - French Beans 
Foodstyling Stefanie Baert - Foodlove 
Recepten Amélie Badie - Catberry

Plantaardig eten, betekent niet dat je niet meer van taartjes en andere zoetigheden 
kan genieten. In de meeste klassieke taarten zitten dierlijke producten zoals eieren en 

boter. Gelukkig zijn er steeds meer slimme ondernemers die vegan gebak maken. 
En natuurlijk kan je ook zelf experimenteren in de keuken. Plantaardige desserts 

maken, is makkelijker dan je denkt. Het ideale tijdverdrijf voor op een herfstige zondag. 

Des� rtspecial

Wil je vegan koekjes en chocolade 
in huis zonder zelf te bakken? 
Ga dan in de supermarkt op zoek 
naar speculaas- en oreokoekjes 
en ga voor fondant chocolade. 
In de biowinkels heb je vaak nog 
meer keuze. Kijk of je het V-label 
ziet of check de ingrediëntenlijst: 
het aanbod is de laatste jaren erg 
gegroeid.

Wil je taart, cake, kof� ekoeken, 
koekjes, pralines, chocolade, dan 
zijn er ook steeds meer bakkers, 

kof� ebars en taartenmakers 
die een vegan aanbod hebben. 
Op www.evavzw.be/taartjes vind 
je een handige lijst. 

Een van die nieuwe vegan 
taartenmakers is Catberry. 
Je kan haar taarten bestellen via haar 
Facebookpagina. Maar speciaal voor 
de lezers van EVA Magazine geeft 
ze hier enkele van haar favoriete 
recepten weg, zodat je zelf aan de 
slag kan. 

ZO SIMPEL IS’T
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Appelcrumble  
met blauwe bes�n, 
speculoos  
& amandelen:

Bereiding
Warm de oven voor op 180°C. 

Rol het kruimeldeeg uit in een taartvorm van ca. 
24cm. En laat het blind bakken gedurende 15 min.
Snijd ondertussen de appels in kleine stukken 
doe ze in een pan doen met 50 g suiker, kaneel 
en citroensap. Laat de appels even stoven.
Meng nu de bloem en de rest van de suiker in 
een kom. Verkruimel de speculaas heel �jn en 
meng onder de bloem. Hak de amandelen �jn en 
roer onder de bloem. Laat 100 g boter smelten 
en voeg dat ook bij het bloemmengsel tot je een 
crumble krijgt. 

Leg de appeltjes op het voorgebakken 
kruimeldeeg, dan de blauwe bessen en als laatste 
de crumble. Zet de taart ongeveer 25 minuten in 
de oven (tot de crumble mooi bruin kleurt).

1 pakje kruimeldeeg
5 appels
250 g blauwe bessen 
(eventueel diepgevroren)
1 el citroensap
1 tl kaneel
100 g plantaardige boter 
150 g suiker 
175 g bloem
6 speculaasjes
handvol amandelen

{ INGREDIËNTEN }

De speculaas en amandelen  
zijn option�l maar ge�n de taart  

wel net iets m�r smaak.
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Amandelkoekjes

190 g bloem
150 g suiker
¼ tl bicarbonaat/baksoda
120 g boter
1-2 tl water
½ tl vanille-extract
½ tl amandelextract

{ INGREDIËNTEN } Bereiding
Meng eerst alle droge ingrediënten in een kom en 
voeg daarna de overige ingrediënten toe. Haal het 
deeg uit de kom en kneed met je handen tot alles 
goed gemengd is. Doe wat plastic folie over het 
deeg en laat het een uurtje rusten in de koelkast.
Kneed het deeg nog even als je het uit de 
koelkast haalt en rol het uit met een deegrol. 
Verwarm de oven op 175°C. Steek koekjes uit het 
deeg en schik ze op bakpapier of een bakmat. 
Bak de koekjes een 10-tal minuten. 
Laat afkoelen.
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225 g bloem
150 g suiker
50 g bruine suiker
1 el kaneel
1 tl bakpoeder
½ tl bicarbonaat/baksoda
zout
1 rijpe banaan
120 ml koolzaadolie
120 ml amandelmelk/ 
bananenmelk
30 g of meer gebroken 
pecans + enkele �jne stukjes 
voor de afwerking

Banaan- 
pecanmuffins

{ INGREDIËNTEN }

Bereiding
Verwarm de oven op 175°C. 

Meng de bloem, suiker, kaneel, bakpoeder, bicarbonaat en zout 
samen in een kom. Plet in een andere kom de banaan, voeg 
er de koolzaadolie en amandelmelk aan toe en roer goed om. 
Doe het bananenmengsel bij de bloem en roer tot alles goed 
gemengd is. Voeg als laatste de gebroken pecans toe en roer 
nog even goed door. 

Vul muf�nvormpjes met het beslag en leg op elk beslag wat �jne 
stukjes pecan. Bak de muf�ns ongeveer 30 minuten in de oven of 
tot je er met een tandenstoker in kan prikken zonder beslagresten.
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Kastanjecake  
met botercrème

Bereiding
Verwarm de oven voor op 175°C. 

Maak eerst de cake.
Meng alle droge ingrediënten in een 
grote kom. Voeg de koolzaadolie 
en kikkererwtensap en de helft van 
sojamelk toe aan het beslag. Het 
kikkererwtensap of aquafaba is het sap 
dat je in een bokaal kikkererwten vindt. 

De andere helft van de sojamelk 
mix je samen met de kastanjepuree 
in een aparte kom tot je een glad 
mengsel hebt. Voeg dit mengsel bij 
de rest van het beslag, samen met 
de warme kof�e. Roer tot alles goed 
gemengd is. 

Giet het beslag in een bakvorm van 
24 cm diameter en zet het in de oven. 
Bak het 45 minuten of tot wanneer 
je een tandenstoker in de cake kan 
steken en die er zonder deegresten 
uitkomt. Laat de cake afkoelen.

Maak nu de botercrème.
Doe het kikkererwtensap in een 
kookpan en breng het aan de kook. 
Zet het vuur nu heel zacht en laat  
het 15 min zachtjes pruttelen.  
Voeg de suiker toe. Roer goed tot de 
suiker is opgelost. Laat 45 minuten 
afkoelen in de koelkast. 

Doe het afgekoelde kikkererwtensap 
in een kom en klop het sap op.  
Net zoals je eiwitten zou opkloppen. 
Na enkele minuten krijg je een 
schuimige massa. Voeg dan de 
poedersuiker toe. Blijf verder 
opkloppen tot alles goed gemengd is. 
Doe de boter en de vanille-essence 
erbij. Blijf opkloppen tot je een 
mooie, gladde massa hebt. 

Bestrijk de cake met de botercrème.

{ INGREDIËNTEN }

Ingrediënten cake
300 g bloem
225 g suiker
45 g ongezoet cacaopoeder
½ tl zout
1 el bicarbonaat
80 ml koolzaadolie
80 ml kikkererwtensap 
(aquafaba)
240 ml sojamelk
2 tasjes kof�e
200 g kastanjepuree

Ingrediënten botercrème
Kikkererwtensap van 2 blikken
225 g suiker
2 tl vanille-extract
225 g poedersuiker
500 g plantaardige boter  
(op kamertemperatuur)
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Appeltaart met pecan en karamel

{ INGREDIËNTEN }
Bereiding
Warm de oven voor op 200°C. 

Meng alle ingrediënten voor het kruimeldeeg behalve de bloem in een 
kom. Voeg nu beetje per beetje de bloem toe, terwijl je blijft mengen. 
Neem het deeg uit de kom en kneed verder tot je een mooi glad deeg 
hebt. Rol het deeg uit en leg het in een taartvorm. Prik gaatjes in het 
deeg met een vork en bak het blind voor gedurende 15 min.  

Snijd ondertussen de appels in stukjes of sneetjes en doe ze in een kom. 
Voeg hier de kaneel, suiker en bloem aan toe en meng alles goed door 
elkaar met je handen tot alle appelstukjes bedekt zijn met de kruiden. 

Leg de appeltjes op het deeg en bestrooi met de pecannoten.  
Zet de taart terug in de oven voor 20 minuten. 

Terwijl de appeltjes in de oven zitten maak je de karamelsaus.  
Smelt de suiker in een kookpannetje op een heel laag vuur. Blijven roeren 
tot de suiker is gesmolten. Pas dan kan je de boter eraan toevoegen.  
Blijf roeren tot de boter gesmolten is. Voeg voorzichtig de kokosmelk toe 
terwijl je blijft roeren. Zet het vuur iets hoger tot de saus dikker wordt en 
voeg dan het zout toe. Haal de pan van het vuur en laat afkoelen. 

Wanneer de appeltjes klaar zijn giet je de helft van de karamel erover.  
Zet de taart terug in de oven voor een 10-tal minuten.

Kruimeldeeg:  
(of gebruik een 
kruimeldeeg uit de winkel)
1 el koolzaadolie
3 el water
1 el suiker
zout
85 g boter (op 
kamertemperatuur)
150 g bloem

Appels
3 appelen
½ tl kaneel
2 el suiker
1 el bloem
30 g gebroken 
pecannoten

Karamelsaus:
200 g suiker
100 g boter
120 ml kokosmelk
½ tl zeezout

Deze taart is  
nog lekkerder  

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

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

29

Enkele producten met het V-label:

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

Is chocolade jouw guilty plea-
sure? Dankzij de bio chocolade 
van chocolero hoef je je niet 
meer schuldig te voelen, want 
een deel van de opbrengst 
gaat naar ontwikkelings-
programma’s voor de lokale 
cacaotelers.

Chocolero

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

Groente-
frietjes

Deze vegetarische kroketjes zijn 
ideaal als aperitiefhapje of als 
alternatief voor de traditionele 
aardappelkroket of gewoon bij 
je warme maaltijd van de dag.

Bio quinoa 
kroket
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egan spreads bij Lidl, vegan raw cakes bij Delhaize, een veggieburger bij Mc Donalds en een veggie productielijn 
bij vleesbedrijf Aoste, het zijn maar enkele voorbeelden van commerciële spelers die de voorbije maanden 
investeerden in de veggie markt. En dan zijn er nog de vele start ups en kleinere vegan zaken die overal als 
paddenstoelen uit de grond schieten. Een goede zaak? Wij vinden van wel.

 

In het buitenland zijn er langer tekenen 

aan de wand dat de tijden aan het 

veranderen zijn. In Amerika kwamen de 

laatste jaren steeds meer invloedrijke 

beroemdheden uit de vegan kast. En rijke 

investeerders zoals Bill Gates en Elon 

Musk investeren miljoenen dollars in de 

zoektocht naar plantaardige alternatieven 

voor vlees en kaas die niet meer van het 

origineel te onderscheiden zijn. Je hebt 

er vegan bedrijven zoals daiya, die in zee 

gaan met grotere bedrijven om de markt 

te veroveren en Ben&Jerry’s die er al 

even vegan ijs op de markt brachten. 

Maar Europa blijft niet achter. In 

Duitsland kondigde het grote vleesbedrijf 

Rügenwalder Mühle een paar jaar 

geleden aan dat ze een deel van hun 

vleesassortiment gingen vervangen door 

veggie alternatieven. 

HET VLEESBEDRIJF 
WOU TEGEN 2020 DER-
TIG PROCENT VAN ZIJN 
OMZET UIT VEGETARI-

SCHE PRODUCTEN 
HALEN. DE WERKE-
LIJKHEID BLEEK DE 

VERWACHTINGEN ECH-
TER VER TE OVERTREF-
FEN. VIER VAN DE TIEN 

BEST VERKOPENDE 
PRODUCTEN VAN HET 

BEDRIJF ZIJN VEGE-
TARISCH. 

In België liep het tot voor kort niet zo’n 

vaart, maar nu lijken er ook hier wat 

dingen te bewegen. Waar supermarkten 

zoals Delhaize al langer een groot 

aanbod veggie en vegan producten 

hadden, springen nu ook discounters 

zoals Lidl en Aldi op de kar. Danone 

besloot Alpro over te nemen en Aoste 

lanceerde eind augustus hun eerste lijn 

veggie producten. Een grote stap voor 

zo’n klassiek vleesbedrijf. 

Tekst Nena Baeyens

MONEY MONEY MONEY

V
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SAMENWERKEN?

Dan rijst natuurlijk de vraag of EVA moet 

samenwerken met deze grote bedrijven 

die het grootste deel van hun inkomsten 

nog altijd uit vlees of zuivel halen. EVA 

probeert ook hier pragmatisch in te zijn. 

Een samenwerking met zo’n bedrijf kan, 

op voorwaarde dat die samenwerking 

het verwezenlijken van onze missie 

ten goede komt. Wij willen dat het zo 

makkelijk mogelijk is voor mensen om 

meer plantaardig te eten. Het vergroten 

van het aanbod speelt daar een 

belangrijke rol in.

Als een klassiek vleesbedrijf besluit 

om op veggie in te zetten, dan is dat 

volgens ons een stap die moet worden 

aangemoedigd. Hoe beter deze veggie 

producten verkopen, hoe meer deze 

bedrijven erin zullen investeren. En zij 

hebben vaak veel middelen en bereiken 

een groot publiek dat dankzij hun 

promotie misschien eens verleid zal 

worden om voor vegetarisch te kiezen. 

Maar natuurlijk vragen wij van zo’n 

bedrijf wel om een duidelijk engagement. 

Zo zullen wij hen altijd aanzetten om hun 

producten meteen 100% plantaardig 

te maken of in de toekomst zo snel 

mogelijk te evolueren naar vegan 

producten. Bovendien bekijken we zo’n 

samenwerking ook altijd op de lange 

termijn. Engageert zo’n bedrijf zich om 

een deel van zijn dierlijk assortiment te 

vervangen door plantaardige producten, 

dan volgen we dit op en zullen we erop 

aandringen om altijd een stapje verder 

te gaan. 

Wij geloven dat een constructieve aanpak 

meer oplevert dan meteen de deur dicht 

te doen. Door in dialoog te gaan en onze 

wensen op tafel te leggen, bereiken we 

meer dan door meteen afwijzend te zijn.  

Alleen al het feit dat EVA nu over deze 

vraag moet nadenken is geweldig 

hoopgevend. De tijden zijn aan het 

veranderen. Die plantaardige toekomst 

komt er misschien sneller dan we 

denken. 
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Vergeten stukjes verlepte groenten, een overschotje rijst of harde broodkorsten: in elk huishouden komen ze wel eens voor. 

Maar in plaats van ze de vuilnisbak in te kieperen, kan je ze met wat creativiteit misschien wel nog verwerken in een gerecht. 

Je spaart er geld mee uit en je zorgt voor minder verspilling. 

RIJSTKLIEKJES
Met rijstkliekjes kan je alle kanten op: bak 
restjes in wat olie met groentjes, tofu en veel 
kruiden voor een pittige stir fried rice of gebruik 
de rijst om wraps wat meer bulk te geven. 
Je kunt rijst gebruiken als basis voor een 
burrito bowl en het geheel wat spannender 
maken door er gebakken zwarte bonen, 
romige guacamole en tomatensalsa aan 
toe te voegen. Lekkere aanvullingen zijn 
� jngesneden bosui, gegrilde maïs en 
bakbanaan.

PASTA
Hetzelfde geldt uiteraard voor pasta: met 
restjes gekookte pasta van de vorige avond 
kun je een snelle pastasalade maken voor 
bij de lunch. Hussel daarvoor gewoon wat 
� jngesneden groentjes en een dressing door 
de pasta. Je kan met een overschotje pasta 
een gewone groentesoep ook pimpen tot een 
vullende maaltijdsoep. 

OUD BROOD
Van oud brood kun je croutons maken. Handig 
om op een salade te strooien. Bak ze op in 
wat olijfolie en kno� ook. Of probeer eens een 
klassieker zoals broodpudding.

GROENTECURRY
Nog een restje groentecurry in de koelkast? 
Leng die aan met wat bouillon voor een 
lekkere soep bij de lunch.

PIZZA
Pizza is het ideale gerecht om allerlei restjes 
mee op te maken. Een geopend potje olijven, 
een restje tomatensaus of een halve paprika: 
ideaal als pizzabeleg. 

RESTJES KOOL
Van restjes kool kun je zuurkool maken en van 
al geopende potjes yofu kan je misschien nog 
een lekker sausje maken.  

SAP VAN JE BLIK PEULVRUCHTEN
Giet tenslotte ook het sap van je blik 
peulvruchten niet weg, want dat blijkt magische 
krachten te hebben als eivervanger. Je kan er 
onder andere hemels zachte chocolademousse 
mee maken. 

GEKOOKTE PEULVRUCHTEN
Verder zijn gekookte peulvruchten heel veel-
zijdige ingrediënten. Gebruik overschotjes als 
basis voor stevige groentenburgers, noten-
brood of roer ze door een stoofpotje. Je kunt 
er zelfs brownies mee bakken!

Exact inschatten hoeveel jij en je gezin zullen eten, het is moeilijk! Helaas gooien 
we dan ook veel te veel weg. Maar dat hoeft niet per se: je kan creatief aan de slag 

met restjes en zo een volledig nieuw gerecht uit je mouw toveren.

Tekst Angharad De Temmerman

BU DGET
vriendelijk 

veggie

KOKEN MET RESTJES
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SMAKELIJK!

Wat heb je nodig?

300 g gekookte zwarte bonen
100 g suiker
70 g cacaopoeder 
60 g plantaardige boter met 1 
el olijfolie
2,5 el lijnzaad + 6 el water 
1/4 tl zout
1 à 2 tl vanille-extract
1,5 tl bakpoeder
walnoten naar smaak, gehakt

BONENBROWNIESINGREDIËNTEN

Verwarm de oven voor op 175°C.

Vermaal het lijnzaad tot poeder. Voeg het water toe. Roer goed en 
laat het mengsel daarna 5 minuten rusten.

Voeg het vanille-extract, het zout, de olie en de bonen toe. Mix met 
een staafmixer alles grondig tot een glad mengsel.

Meng de suiker, het cacaopoeder, de walnoten en het bakpoeder in 
een aparte kom.

Vet de bakvorm in. Meng nu alles goed onder elkaar. Vul de bakvorm 
met het browniemengsel en strijk de bovenkant glad.

Zet het deeg 30 tot 35 minuten in de oven.

De buitenkant moet licht krokant zijn, de binnenkant smeuïg. 

Laat de brownie afkoelen en snijd hem in vierkanten.

Dien de brownies lauwwarm op, met ijs, of koud, uit het vuistje.
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Shoppen
Tekst Nena Baeyens

NIEUWE CHOCO

La vida vegan  
Een simpele boterham met choco dat kan soms echt culinaire verwennerij 
zijn. Op voorwaarde natuurlijk dat je goed brood en goede choco gebruikt. 
Wat dat laatste betreft zijn wij fan van de nieuwe choco van La vida vegan. 
Met een heerlijke hazelnootsmaak en zonder palmolie. Je vindt de choco 
onder andere bij Bioplanet. 

www.dekabas.be

NIEUWE VEGAN WEBSHOP

Zaralima  
Zaralima is een nieuwe ecofriendly vegan webshop 
waar je niet alleen T-shirts voor volwassenen 
en kinderen vindt, maar ook pins, tassen en 
herbruikbare rietjes. Alles is fairtrade. Ideaal voor 
wie met zijn kledij een boodschap wil vertellen en 
toch stijlvol voor de dag wil komen. De bezielster 
hierachter is So� e Senden.

www.zaralima.be
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NADUAH GENEYN

IJsjes! 
Wij houden van ondernemende veggies 
en Naduah Geneyn is er zo eentje. 
Deze studente was altijd al dol op ijsjes, 
maar toen ze een tijd geleden meer 
plantaardig begon te eten, vond ze geen 
lekkere alternatieven. Ze besloot ze dan 
maar zelf te maken. Ondertussen levert 
ze haar ijsjes aan heel wat restaurants 
en winkels in Vlaanderen. Op haar 
website kan je ook zelf ijsjes bestellen. 
Je vindt er de klassiekers zoals 
chocolade en vanille, maar ook originele 
smaakjes zoals hazelnoot, sesam, 
lavendel, chunky-pinda en choco-crunch. 

www.naduahgeneyn.wordpress.com

TRAFO

Hummuschips   
Wat kan je beter doen op een van de eerste herfstige 
avonden dan met een dekentje in de zetel kruipen en een 
chipje te eten. Nog beter wordt het als die chipjes ook 
nog een beetje voedzaam zijn. De hummuschips van Trafo 
bevatten niet alleen minder vet en geen suiker, ze zijn ook 
nog eens ideaal als late snack of voor bij de aperitief. Je 
vindt ze in twee smaakjes: rozemarijn en paprika. Let ook 
op de verpakking, die is voor meer dan 80% gemaakt van 
hernieuwbaar materiaal. Je vindt deze alternatieve chips 
onder andere bij Bioplanet.

DELHAIZE

Raw cakes
Sinds kort vind je bij de Delhaize een 
assortiment rauwe, vegan cakes die 
niet alleen erg lekker, maar ook nog 
eens gezond zijn. Ze zijn gemaakt 
van natuurlijke ingrediënten zoals 
groenten, fruiten, noten en zaden en zijn 
glutenvrij. Je vindt ze in vier verschillende 
smaakjes: chocolade en karamel, limoen 
en mango, framboos en blauwe bes en 
vanille. Wij vonden vooral de limoen-
mango variant erg lekker!
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Er zijn ongeveer een half miljoen melkkoeien in België, die ieder zo’n 27 liter 
melk per dag geven. Dat doen ze niet spontaan. Net zoals bij mensen moeten 

koeien zwanger gemaakt worden om melk te kunnen geven. 

Melkkoeien worden daarom om de dertien maanden 
kunstmatig zwanger gemaakt. Na de geboorte 
worden de kalfjes in de meeste gevallen onmiddellijk 
weggehaald bij de moeder. Voor beide dieren een 
traumatische gebeurtenis. De eerste dagen blijven 
moeder en kalf vaak urenlang naar elkaar loeien. Als 
het kalfje een stiertje is, wordt het na veertien dagen 

naar de vleeskalverhouder gebracht. De stiertjes 
worden vervolgens geslacht als ze zes tot acht 
maanden oud zijn. 

Meer dan een kwart van de vrouwelijke kalfjes blijft 
op het melkveebedrijf om later ook melk te geven, de 
rest wordt ook naar de vleeskalverhouder gebracht.

HET DIER 
(ACHTER)
DE MELK 

Over koetjes  
en kalfjes

Tekst Nena Baeyens
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In een natuurlijke setting verlaten jongvolwassen 
stiertjes vanaf een leeftijd van drie tot vier jaar de 
kudde en leiden geleidelijk een meer solitair leven. 
De vaarzen daarentegen blijven bij hun moeder en 
bouwen samen een langdurige sterke band op.

Voor het scheiden van koe en kalf bestaan geen 
wettelijke richtlijnen. Het is aan de boer om te 
bepalen wanneer hij dat doet. Sommige bioboeren 
laten het kalf een paar dagen bij de koe, reguliere 
melkveehouders scheiden hen gewoonlijk binnen de 
24 uur na de geboorte. In semi-natuurlijke kuddes 
laten koeien hun kalveren tot acht of tien maanden 
melk drinken. Na de geboorte zonderen koe en kalf 
zich af voor een periode van ongeveer vijf dagen. 
Zodra het jong sterker wordt, voegen beide zich weer 
bij de kudde. De jonge kalveren uit de kudde trekken 
vervolgens vooral met elkaar op en zoeken zelf de 
moeder op om te drinken.

MEER MELK

Een koe krijgt haar eerste kalf als ze ongeveer twee 
jaar oud is. Vervolgens krijgt ze ieder jaar een kalf 
om de melkproductie op gang te houden. Koeien 
die dit hoge tempo niet kunnen bijhouden worden 
‘slijters’ genoemd en worden op de leeftijd van drie 
of vier jaar geslacht. Een gemiddelde melkkoe wordt 
tegenwoordig zes jaar oud terwijl dit vroeger tien jaar 
was. In natuurlijke omstandigheden kan een koe 
twintig jaar oud worden.

Door het selectief kweken kunnen koeien meer melk 
geven. De verre voorouder van de hedendaagse koe 
gaf ongeveer 7 liter per dag aan haar kalf. Vandaag 
ligt het Belgische gemiddelde op 27 liter per dag. Een 
van de zwaarste neveneffecten hiervan is dat koeien 
hierdoor heel veel calcium verliezen. Veel melkkoeien 
lijden aan gewrichtsproblemen en ontstekingen ten 
gevolge hiervan. Sommigen kunnen nog amper lopen 
op het moment dat ze naar het slachthuis gaan.

OP STAL

Koeien die in de wei staan, hebben minder vaak 
pootproblemen. Koeien in de wei lijden ook minder 
vaak aan uierontstekingen. Mogelijk omdat ze minder 
in aanraking komen met ziektekiemen. Zelfs het 
sterftecijfer daalt bij koeien naarmate ze langer in 
de wei mogen staan, al is de reden daarvoor nog 

niet helemaal duidelijk. Con� icten tussen de koeien 
komen op de wei minder vaak voor, omdat ze meer 
ruimte hebben.

Ondanks de voordelen grazen steeds minder 
Europese koeien in de wei. De meeste Vlaamse 
koeien zitten in totaal ongeveer zes maanden per 
jaar binnen. In 2011 schatte de Boerenbond dat 5 
procent van het melkvee in Vlaanderen het hele jaar 
door op stal staat. Volgens een enquête uit 2016 is 
dat in Wallonië 4 procent. 

MELK MOET NIET: EASY VEGAN

Gelukkig zijn er plantaardige alternatieven voor 
melk waar geen koeienleed aan te pas komt. Schrijf 
je in voor Easy Vegan en ontdek er alles over. Als 
deelnemer krijg je elke dag een mailtje met info, 
praktische tips en heel veel inspiratie om je maaltijden 
te verplantaardigen. We starten op 1 november. De 
eerste week focussen we op melk, de tweede op 
kaas, de derde op gezinsvriendelijke vegan maaltijden 
en de laatste week sluiten we af met veel tips & tricks 
om ook op verplaatsing vegan te eten. Ontdek er alles 
over op www.evavzw.be/easyvegan

“Een gemiddelde melkkoe 

wordt tegenwoordig zes jaar oud 

terwijl dit vroeger tien jaar was.

 In natuurlijke omstandigheden 

kan een koe twintig jaar oud 

worden.”
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ROOTS

Roots is een kleine maar uitnodigende 
ontbijt- en lunchplek. Enorme ramen 
met leuke opschriften en tekeningen 
lokken je naar binnen. Ter plekke eten 
is mogelijk maar veel zitplaats is er niet. 
Maar dat is ook niet nodig met het grote 
Vondelpark aan de overkant! Je kan er 
kiezen uit verse sapjes, kombucha, 
ijskoffie met amandel- of havermelk, 
burgers, wraps met niet alledaagse 
vullingen, quinoasalades, en nog meer 
andere biologische heerlijkheden. De 
bediening was er bijzonder vriendelijk 
en zette meteen een fijne toon voor ons 
verblijf in Amsterdam.

ELK JAAR GAAN MIJN ZUS EN IK OP ‘SISTERTRIP’ NAAR EEN LEUKE STAD. WE HOORDEN STEEDS VAKER 
DAT HET VEGAN AANBOD IN AMSTERDAM DE LAATSTE JAREN ENORM GEGROEID IS. HOOG TIJD DUS OM 

DAT EENS TE GAAN TESTEN. VOORAF ZOCHT IK EEN EN ANDER OP, MAAR VEEL MOEITE OM OP GESCHIKTE 
RESTAURANTS EN CAFEETJES TE BOTSEN, MOESTEN WE NIET DOEN. EEN OVERZICHT! 

Tekst en foto’s Nienke Robbrecht

Citytrip

Amsterdam

ROOTS
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PHO 91

Hier staat er maar één vegan noedelsoep 
op het menu, maar die is wel heel lekker! 
Als voorgerechtje deelden we spring 
rolls en loempia’s. Na de pho (noedel-
soep met veel groenten en gefrituurde 
tofu) kon er zowaar nog een dessertje 
bij: een gebakken banaan met sesam in 
een soort kokossausje: heerlijk. 

MOOK PANCAKES

Voor een grote stapel fl uff y pannen-
koekjes met de heerlijkste toppings 
moet je bij Mook Pancakes zijn. Vraag 
bij je bestelling naar de vegan variant. 
Counter deze indrukwekkende pan-
nenkoeken met een vers, gezond sapje. 
Ook vermeldenswaardig: de handcrème, 

parfum en tampons aangeboden in het 
toilet. Verder veel planten en deco van 
pallethout.

SPIRIT

Spirit kende ik al van de vestiging in 
Rotterdam en een ding was zeker: hier 
moest ik absoluut nog eens langs. Het 
concept is eenvoudig: je schept je bord 
vol bij het enorme buff et en betaalt per 
100 gram. Alles bij Spirit is vegetarisch, 
het meeste ook vegan. De ingrediënten 
en allergenen staan bij elk gerecht dui-
delijk aangegeven. Je kan kiezen voor 
warme of koude schotels, soepen en 
desserts en dat van acht uur morgens 
tot tien uur ’s avonds! Vegan heaven met 
vanaf het terras een mooi uitzicht op 
een molen. Ook meenemen is mogelijk.

SPIRIT PHO 91

MOOK PANCAKES

Sindsdien kijkt 
ze nog steeds zo.
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VEGAN JUNK FOOD BAR

Dit onlangs geopende heiligdom 
bezochten we maar liefst twee keer op 
vier dagen. Alles in deze snackbar is 
plantaardig en smaakt verdomd lekker! 
We gingen voor de kaasloempia’s, 
bitterballen, zoete aardappelfrietjes, 
burger en zeewiernuggets. Niet 
allemaal in een keer welteverstaan. 
Mochten we meer tijd gehad hebben, 
was ik zeker nog een derde keer 
gegaan, al was het alleen maar om 
de ‘kip’nuggets te proeven, want die 
waren elke keer uitverkocht. Je kan 
ter plekke eten (binnen, op het terras 
of het grasveldje tegenover de bar) of 
meenemen. Let wel op, de bediening 
gaat niet supersnel, de laatste keer 
moesten we ons haasten om onze trein 
naar Brussel niet te missen.

SLA

SLA is een kleine keten met meerdere 
vestigingen in Amsterdam. Het concept 
is simpel: kies je favoriete ingrediën-

ten en stel jouw ultieme salade samen! 
Voor wie moeilijk kan kiezen en niet 
weet wat te combineren, zijn er ook al 
salades samengesteld. Niet zo’n gro-
te sla fan? Dan kan je ook kiezen voor 
soep of verschillende soorten brood 
met hummus. Ik stelde mijn salade niet 
zelf samen, maar koos gemakshalve 
voor de ’sushi bowl’ met bruine rijst en 
tempeh, heerlijk.

JUICE BROTHERS

Bij Juice Brothers kan je een lekker en 
gezond ontbijtje halen, zoals de heer-
lijke acai bowl. Ideaal voor op een war-
me dag want onderaan zit een soort 
koude vegan ‘ijsyoghurt’. Daarnaast is 
Juice Brothers dé plek voor de lekker-
ste en gezondste sapjes in alle kleu-
ren en smaken. Bij Juice Brothers op 
het Haarlemmerplein kun je het vegan 
Van Leeuwen ijs kopen. Van Leeuwen is 
een keten uit New York die zowel roo-
mijs als vegan ijs verkoopt. Het aanbod 
smaakjes viel tegen, maar het ijs was 
wel erg lekker en romig!

KOFFIE ENDE KOECK

Op de laatste dag in Amsterdam gingen 
we ontbijten bij Koffie ende Koeck, een 
heel schattig plekje iets buiten het cen-
trum. Toevallig stond ook het reizen-
de ‘Iamsterdam’ logo daar vlakbij. Daar 
moesten we natuurlijk een lekker cli-
che-foto maken. Alles in dit koffie- en 
theehuisje is vegan. Mijn cappuccino was 
fluffy en luchtig en de croissant heer-
lijk knapperig. Combineer dit met huis-
gemaakte romige boter en frisse confi-
tuur, en nog een vers sinaasappelsapje, 
en mijn ochtend kon niet beter beginnen. 
Daarnaast zijn er ook allerlei huisgemaak-
te taarten, brownies, cake en koekjes, de 
hemel! Ik nam een koekje van elke smaak 
mee en ook die waren zalig!

VEGAN JUNK FOOD BAR

SLA JUICE BROTHERS KOFFIE ENDE KOECK

Conclusie
Wat ze zeggen over Amsterdam 
klopt, je kan er heel makkelijk heel 
lekker  vegan eten. Wat mij betreft 
mogen er in Brussel ook snel een 
paar zaakjes zoals deze bijkomen!
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Of je er nu als ouder voor kiest om je kind geen vlees, 
vis of eventueel andere dierlijke producten te geven, dan 
wel of zoon of dochter op een dag zelf besliste geen vlees 
meer te willen eten, wellicht kan je enig voedingsadvies 
best gebruiken.

Je moet je in elk geval als ouder geen zorgen maken als 
je kinderen vegetarisch of veganistisch willen eten. De 
American Dietetic Association, de meest gezaghebbende 
organisatie ter wereld op het vlak van voeding, stelt dat 
"goed uitgebalanceerde vegetarische en veganistische 
voedingswijzen nutritioneel geschikt en gezond kunnen 
zijn voor kinderen". Kinderen die gevarieerd vegetarisch 
en veganistisch eten, lusten vaak meer groenten en 
zullen vezelrijke voeding en voedsel met een laag 
cholesterolgehalte makkelijker leren waarderen. En dat is 
belangrijk, want de preventie van welvaartsziekten zoals 
diabetes type 2 en hart- en vaatziekten begint best al op 
heel jonge leeftijd.

Net als voor kinderen die vlees en vis eten, geldt voor 
kinderen die grotendeels plantaardig eten dat het vooral 
belangrijk is om gevarieerd te eten. Elke dag frieten is 
wel vegetarisch, maar natuurlijk is dat niet gezond. Zet je 
daarentegen veel verschillende groenten op het menu, 
aangevuld met een variatie aan granen (aardappelen, 
pasta, maar ook gierst, quinoa, couscous, ...) en een 
eiwitrijk product zoals sojaproducten of peulvruchten, dan 
ben je goed bezig. Als tussendoortje af en toe wat noten 
en fruit is zeker ook een goed idee, net als boterhammen 
met notenpasta.

VEGGIE VOOR 
SPRUITJES

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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WAAR MOET IK OP 
LETTEN

Calcium
Goede plantaardige bronnen van calcium die 
kinderen lekker vinden zijn vijgen, dadels, 
gebakken tofu, broccoli, amandelpasta, sesamzaad 
of verrijkte plantaardige sojamelk.

Andere goede bronnen zijn volle granen en 
niet-geraffi  neerde graanproducten, donkere 
bladgroenten zoals boerenkool, kool en rapen. 
Deze producten bevatten goed absorbeerbaar 
calcium omdat ze weinig oxaalzuur bevatten, in 
tegenstelling tot groenten zoals spinazie, bieten, 
rabarber, enz.

Verder is calcium ook te vinden in wortels, zeewier, 
bloemkool, peulvruchten, pompoenpitten, 
zonnebloempitten, lijnzaad, noten (vooral 
amandelnoten, pistachenoten en paranoten), 
alfalfa en agar agar.

Vitamine D
Veel mensen hebben een tekort aan vitamine D, 
vooral in de donkere wintermaanden. In de zomer 
kunnen kinderen voldoende vitamine D opnemen 
via zonlicht door twee à drie keer per week een 
half uurtje buiten te zijn. In de winter kun je dat 
aanvullen met verrijkte soja- of andere melk, 
margarines en ontbijtgranen

Vitamine B12
Vitamine B12 vind je enkel in dierlijke producten. 
Wie vegetarisch eet, krijgt dus voldoende 
vitamine B12 binnen via zuivel en eieren. Wie 
volledig plantaardig eet, moet wel opletten dat hij 
voldoende met B12 verrijkte producten eet zoals 
soja- en andere melken, fruitsap en muesli en een 
B12 supplement nemen.

Zink
Goede zinkbronnen zijn zemelen, havervlokken, 
tarwekiemen, erwten, peulvruchten, tofu, tahini, 
noten en zaden, notenpasta en volle granen. 
Pompoen- en/of zonnebloempitten kunnen 
geplet worden en toegevoegd worden aan slaatjes 
en andere gerechten.

Eiwi� en
Waar haal je dan je eiwitten vandaan? Het moet 
een van de vaakst gestelde vragen aan vegetariërs 
zijn. Een beetje raar, want er zijn heel veel 
plantaardige producten die voldoende eiwitten 
bevatten. Je moet al erg je best doen om een 
tekort op te lopen.

Goede eiwitbronnen zijn sojaproducten 
zoals tofu, tempeh, sojayoghurt en sojamelk, 
vleesvervangers zoals seitan, lupine en beeter, 
maar ook peulvruchten en granen zoals quinoa en 
amaranth.
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KORTINGGEVER 
IN DE KIJKER

WINKELS – 10% KORTING

Aalst, Booksetcetera,  
www.booksetcetera.be

Aalst, BVBA ‘t Primeurtje,  
www.primeurtje.be

Aalst, De Kruidentuin,  
www.dekruidentuinaalst.be

Aalst, Pure,  
www.facebook.com/pages/Pure

Adegem, Chokka juwelen en 
geschenken, www.chokka.be

Antwerpen, Today is a good day,  
www.todayisagoodday.be         

De Pinte, Instituut voor de huid,  
www.instituutdaniella.be

Gent, Copy Discount,  
www.copydiscount.be

Gent, EVA vzw (boeken), www.evavzw.be

Gent, Fruit4you 1,  
http://www.fruit4you.be

Gent, Fruit4you 2,  
http://www.fruit4you.be

Hasselt (Kermt), BioBalans (sauna), 
www.biobalans.be

Hofstade, Florianpaint,  
www.�orianpaint.be

Leuven, Hempmade,  
www.hempmade.be

Leuven, Noordoever,  
www.noordoever.be 

Lier, Druantia, www.druantia.be

Merchtem, Esthetiek Naturel,  
www.esthetieknaturel.be 

Oeselgem, Pur fruit, www.purfruit.be

Pepingen, Pajottenlander,  
www.pajottenlander.be

Sint-Niklaas, Nana’s Candy Shop,  
www.nanascandyshop.be

Tervuren, Cocoon Wellness,  
www.cocoon-wellness.be

Wondelgem, B-Lazy, 
www.hangmattensite.com

Wilrijk, Shyam, www.shyamfood.be

WINKELS – 5% KORTING

Aalst (Gijzegem), De Kiem,  
www.de-kiem.be

Aalst, Kapsalon Helena,  
www.helenaduson.com

Aalst (Meldert), Mier, www.mier.be

Antwerpen (Berchem) De Gezonde 
Gewoonte, 03/239.12.00

Antwerpen, Dofranjos’ Way, 
(massagepraktijk), op behandelingen, 
vanaf €50, www.dofranjos.be

Bornem, Bioshop, www.bioshop.be

Brakel, Eco Snooze, www.ecosnooze.be

Brugge (St. Andries), Biovita,  
www.biovita-shop.be

Brugge (St. Kruis), Biovita,  
www.biovita-shop.be

Brussel, Bioshop Den Teepot,  
www.bioshop.be

Voor het volledig overzicht  
met alle kortinggevers ga naar  
www.evavzw.be/word-lid/voordelen
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Brussel, La Ferme nos Pilifs ASBL,  
www.fermenospilifs.be

Gent, Ayuno Natuurvoeding,  
www.ayuno.be

Gent & Kalken, Amala, www.amala.be

Gent (St. Amandsberg), Tintelijn,  
www.tintelijn.be

Halle, Eco-lana, www.eco-lana.be

Heist-Op-den-Berg, Biohome Westerlo, 
www.biohome.be

Koningshooikt, Bioboer Busschots,  
www.bioboer.net

Leuven, Anders Getint,  
www.andersgetint.be

Leuven, Biohome Leuven,  
www.biohome.be

Leuven, De Karwij, www.dekarwij.be      

Leuven, Doekjes en broekjes,  
www.doekjesenbroekjes.be

Leuven, Vegaverso, www.vegaverso.be

Maasmechelen,  
Gezondheidswinkel het Zonnetje,  
www.gezondheidswinkelhetzonnetje.be

Ninove, Bioshop De Korenaar,  
www.bioshop.be

Oedelem, De Hogen Akker,  
www.dehogenakker.be

On the road, Tattoo Mpatshi,  
www.mpatshi.be

Oostende, Veggieshop,  
www.veggieshop.be

Oosterzele, Naturelle, 09/362.61.37 

Roeselare, Biovita, www.biovita-shop.be

St-Lievens-Esse, De Kollebloem,  
www.kollebloem.be

St-Lievens-Houtem, BEBO Ecofashion, 
0496/45.69.83

St-Niklaas, De Bioserre,  
www.jomi-vzw.be/biologische-groenteteelt

Wakken, Bezegaard Biofruit, 
09/388.38.38

Watervliet, Biofruitbedrijf K. van 
Eykeren, 09/379.84.91

Zwalm, Cressana bvba,  
www.cressana.com

ONLINE SHOPS – 10% KORTING

Bioreine, www.bioreine.be (vraag je code 
aan via info@evavzw.be) 

Biowine@home, www.biowineathome.be 
(kortingscode: EVA)

Chevaliers Des Pieds,  
www.chevaliersdespieds.be 

Druantia, www.druantia.be

GIP Authentic Food, www.gip-food.be 
(inloggen met mailadres)

Klein Spook, www.kleinspook.be 

Lumabelle, www.lumabelle.be 
(kortingscode: EVALID10)

Ecobaby, www.ecobaby.be  
(kortingscode: EVAECO)

L’essentiel de marcelle,  
www.lessentieldemarcelle.be 
(kortingscode: EVALEDM)

Midgaard, www.midgaardshop.be 

Pure Coverz, www.purecoverz.com 
(kortingscode: EVAPC)

Tante Rosa, www.tanterosa.be 

Uitgeverij Lannoo,  
www.lannooshop.be/nl/eva 
(kortingscode: vegetarisch)

ONLINE SHOPS – 5% KORTING

De Vegetarische Slager, 
www.devegetarischeslager.nl 
(kortingscode: 849000)

GOEDvandoen, www.goedvandoen.be
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PRO 
DE NATUUR 
OMARMEN!!

We zijn PRO natuur.
Daarom zijn al onze soja, haver, 
amandelen, hazelnoten en rijst 
a� omstig van Europese velden, 

biologisch en vrij van GGO’s.
 

Maar van duurzaamheid gaan je 
ontbijtgranen niet beter smaken. 

Gelukkig zijn onze producten 
overheerlijk én super veelzijdig.

 
Zin om te proeven?

Probeer Provamel zelf eens, bij je 
volgende maaltijd of tussendoortje. 

Of misschien wanneer je waanzinnig 
veel zin hebt in pannenkoeken?

Pompoen- en 
havermoutpannenkoeken

BEREIDING

Rasp de pompoen grof. Meng de bloem met de Oat Drink tot 
een pannenkoekenbeslag. Voeg de kruiden, het zout en het 
wijnsteenpoeder toe. Roer goed. Meng de geraspte pompoen door 
het beslag.

Verhit +/- 6 theelepels olie in een pan met anti-aanbaklaag op 
een laag vuur. Doe het beslag lepel per lepel in de pan. Maak 4-5 
kleine pannenkoeken per keer, a� ankelijk van hoe groot je pan is. 
Laat ze enkele minuten bakken tot er luchtbellen ontstaan en de 
randen knapperig worden. Draai de pannenkoeken om. Bak ze nog 
enkele minuten tot ze aan beide kanten goudbruin zijn. Dien ze 
onmiddellijk op met wat confi tuur of appelmoes.

INGREDIËNTEN

• 200 ml Provamel Oat Drink 
• 150 g speltbloem
• 1 theelepel wijnsteenpoeder 

(gekristalliseerd bakpoeder)
• ¼ theelepel zout

• ¼ theelepel gemalen komijn
• 1 snui� e chilipoeder
• 8-12 theelepels 

plantaardige olie
• 200 g pompoen, grof geraspt

15 min 2

Havermoutpap met 
dadels en sinaasappel

BEREIDING

Verwarm de dadels, havermout, Oat Drink, het 
sinaasappelsap en zout in een kookpot op middelhoog 
vuur. Laat dit 3-4 minuten sudderen en blijf roeren. 
Voeg dan de sinaasappelzeste en kardemom toe. Haal de 
kookpot van het vuur en dien onmiddellijk op.

INGREDIËNTEN

• 200 ml Provamel 
Oat Calcium Drink 

• 125 g havermoutvlokken
• 100 ml sinaasappelsap
• 6 dadels, ontpit
• zeste van een halve sinaasappel
• 1 snui� e gemalen kardemom
• 1 snui� e zout

10 min 2

NIET CUMULEERBAAR MET ANDERE VOORDELEN.
Bericht aan de handelaars: Alpro Comm. VA. zal u de tegenwaarde van deze bon terugbetalen als aan de 

voorwaarden daartoe is voldaan. Elk misbruik leidt tot aangifte bij bevoegde instanties. Bonnen terug te sturen 
naar HighCo Data nv, Kruiskouter 1, 1730 Asse, ten laatste 4 maanden na vervaldatum. Enkel geldig in BE. 

V.U.: Alpro Comm. VA.

V.U. - E.R.: Wim Bauwens - Alpro Comm. VA - p/a Vlamingstraat 28, 8560 Wevelgem
www.provamel.com

Geldig tot / Valable jusq’au 31/10/2017-1 
bij aankoop van 

2 Provamel drinks 1L

NEW 
LOOK
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www.veggieworld.be

VeggieWorld

21 - 22 October 2017
Tour & Taxis

The exhibition for a plant-based lifestyle

Brussels

100% 
vegan
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DO 05/10, 
BRUGGE, KOOKWORKSHOP VEGGIE EN FAIRTRADE 
VOOR HET GEZIN

We bereiden gerechten die bij alle gezinsleden in 
de smaak vallen. Ook je kinderen smullen zeker 
mee. Omdat het week van de fairtrade is, gebruiken 
we in deze workshop heel wat eerlijke producten.
 

Plaats: Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 

Brugge

Uur: 18u30-21u30

Prijs: 30€, 20€ voor EVA-leden

ZA 30/09, 
AALST, COWSPIRACY, THE SUSTAINABILITY SECRET, 
EVA AALST

Voorstelling van de documentaire ‘Cowspiracy, 
The Sustainability Secret’ met gratis hapjes, 
aangeboden door EVA Aalst.

Plaats: De Werf, studio (-1) 

Molenstraat 51, 9300 Aalst

Uur: 19.30 tot 21.30 uur

Inschrijven en meer info: www.ccdewerf.be

ZO 01/10, 
ANTWERPEN, ETENTJE DE BEEK, EVA ANTWERPEN

De culivrijwilligers van EVA Antwerpen zorgen 
voor een heerlijk etentje. Op het menu: Aperitief 
(hapje), soep, hartig buffet, sessertenbuffet.
 

Plaats: De Beek,  

Van Diepenbeekstraat 22, 2018 

Antwerpen

Uur: 17u

Prijs: 15 euro

Inschrijven: via antwerpen@evavzw.be

DO 05/10, 
GENT, KOOKWORKSHOP TURKSE MEZZE

Breng kleur op tafel met een heerlijke Turkse Mezze! 
Mezze zijn verschillende kleine gerechtjes die 
samen een rijke maaltijd maken. Hülya leert jou de 
traditionele kneepjes van het vak om een rasechte 
kisir, tabouleh, sarma en börek op tafel te toveren. 
Allemaal veggieproof natuurlijk!
 

Plaats: Veggiehuis, Steendam 84, 9000 Gent

Uur: 18u30-21u30

Prijs: 30 €, 20 € voor EVA-leden

Meer info en inschrijven: 

www.evavzw.be/kookworkshops

WOE 11/10, 
GENT, LEZING: HOW TO CREATE A VEGAN WORLD

EVA oprichter Tobias Leenaert bracht net zijn nieuwe 
boek uit en licht een tipje van de sluier op in deze 
lezing. Een diervriendelijke wereld is mogelijk, 
maar komt er misschien niet op de manier dat veel 
vegetariërs en vegans denken. Tobias helpt je "out 
of the vegan box" te denken
 

Plaats: Veggiehuis,  

Steendam 84, 9000 Gent

Uur: woensdag 11/10/2017 om 19u

Inschrijven via www.evavzw.be 

WOE 11/10, 
KORTRIJK, KOOKWORKSHOP PROEF DE WERELD: FAIR 
TRADE & VEGGIE

Plaats: De Stuyverij, R. Saverystraat 26, 8500 

Kortrijk

Uur: 19u-22u

Prijs: 30 €, 20 € voor EVA-leden

Inschrijven: www.evavzw.be/kookworkshops

DO 12/10, 
HERK-DE-STAD, KOOKWORKSHOP PROEF DE WERELD: 
FAIR TRADE & VEGGIE

Plaats: Q-rios Campus Sint-Martinus, Oude 

Tramweg 5,  

3540 Herk-de-Stad

Uur: 18u30-21u30

Prijs: 30 €, 20 € voor EVA-leden

Inschrijven: www.evavzw.be/kookworkshops

DO 19/10, 
SINT-NIKLAAS, KOOKWORKSHOP VEGGIE VOOR HET 
HELE GEZIN

Plaats: Sint-Carolus,  

Lodewijk de meesterstraat 58, 9100 Sint-

Niklaas

Uur: 18u-21u

Prijs: 30 €, 20 € voor EVA-leden

Inschrijven: www.evavzw.be/kookworkshops
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DO. 9/11, 
BRUGGE, KOOKWORKSHOP VEGAN 
ITALIË (EVA)

November is Easy Vegan maand! 
EVA neemt je met deze campagne 
graag mee op ontdekkingsreis in de 
plantaardige keuken. 
In deze kookworkshop maken 
we enkele Italiaanse klassiekers 
helemaal vegan. Lasagne en pizza 
zonder kaas? We laten je smullen van 
heerlijke alternatieven.

Plaats:  Hof van Watervliet, Oude 

Burg 27, 8000 Brugge

Uur: 18u30-21u30

Prijs: 30€, 20€ voor EVA-leden

Meer info en inschrijven: 

www.evavzw.be/kookworkshops

WOE. 15/11, 
KORTRIJK, KOOKWORKSHOP ZOET 
ZONDER ZUIVEL (EVA) 

November is Easy Vegan maand! EVA 
neemt je met deze campagne graag mee 
op ontdekkingsreis in de plantaardige 
keuken. In deze kookworkshop maken we 
zoete gerechten helemaal vegan. Geen 
eieren en melk maar plantaardige drinks of 
exotisch klinkende namen als aquafaba of 
agar agar.

Plaats:  De Stuyverij, R. Saverystraat 26, 

8500 Kortijk

Uur: 19u-22u

Prijs: 30€, 20€ voor EVA-leden

Meer info en inschrijven: 

www.evavzw.be/kookworkshops

WOE. 15/11, 
ANTWERPEN, KOOKWORKSHOP ZOET 
ZONDER ZUIVEL (EVA)

November is Easy Vegan maand! EVA 
neemt je met deze campagne graag mee 
op ontdekkingsreis in de plantaardige 
keuken. In deze kookworkshop maken we 
zoete gerechten helemaal vegan. Geen 
eieren en melk maar plantaardige drinks of 
exotisch klinkende namen als aquafaba of 
agar agar.

Plaats:  Oost-West Centrum Antwerpen, 

Van Schoonbekestraat 148, 

2018 Antwerpen

Uur: 18u30-21u30

Prijs: 30€, 20€ voor EVA-leden

Meer info en inschrijven: 

www.evavzw.be/kookworkshops

DO. 16/11, 
LEUVEN, KOOKWORKSHOP ZOET ZONDER 
ZUIVEL (EVA)

November is Easy Vegan maand! EVA 
neemt je met deze campagne graag mee 
op ontdekkingsreis in de plantaardige 
keuken. In deze kookworkshop maken we 
zoete gerechten helemaal vegan. Geen 
eieren en melk maar plantaardige drinks of 
exotisch klinkende namen als aquafaba of 
agar agar.

Plaats:  Woonzorgcentrum Ter Vlierbeke, 

Rustoordlaan 3, 3010 Kessel-Lo

Uur: 18u30-21u30

Prijs: 30€, 20€ voor EVA-leden

Meer info en inschrijven: 

www.evavzw.be/kookworkshops

DO. 16/11, 
MECHELEN, KOOKWORKSHOP ZOET 
ZONDER ZUIVEL (EVA)

November is Easy Vegan maand! EVA 
neemt je met deze campagne graag mee 
op ontdekkingsreis in de plantaardige 
keuken. In deze kookworkshop maken 
we zoete gerechten helemaal vegan. 
Geen eieren en melk maar plantaardige 
drinks of exotisch klinkende namen als 
aquafaba of agar agar.

Plaats:  ‘t GROM, Midzelen 25a, 2860 

Sint-Katelijne-Waver

Uur: 18u30-21u30

Prijs: 30€, 20€ voor EVA-leden

Meer info en inschrijven: 

www.evavzw.be/kookworkshops

DO 19/10, 
LEUVEN, KOOKWORKSHOP VEGGIE 
LUNCHBOX (EVA)

Plaats: Woonzorgcentrum Ter 

Vlierbeke, Rustoordlaan 3, 

3010 Kessel-Lo

Uur: 18u30-21u30

Prijs: 30 €, 20 € voor EVA-leden

Inschrijven:

www.evavzw.be/kookworkshops

DO 19/10, 
MECHELEN, KOOKWORKSHOP VEGGIE 
LUNCHBOX

Plaats: ‘t GROM, Midzelen 25a,  

2860 Sint-Katelijne-Waver

Uur: 18u30-21u30

Prijs: 30 €, 20 € voor EVA-leden

Inschrijven:

http://www.evavzw.be/activiteit/veggie-
lunchbox-eva-2

ZATERDAG EN ZONDAG 21&22 OKTOBER 
VEGGIEWORLD IN BRUSSEL

Alle info en tickets via  
www.evavzw.be/veggieworld

ZAT. 18/11 
GENT, KOOKWORKSHOP VEGAN ITALIË 
(EVA)

November is Easy Vegan maand! EVA 
neemt je met deze campagne graag mee 
op ontdekkingsreis in de plantaardige 
keuken. In deze kookworkshop maken 
we enkele Italiaanse klassiekers 
helemaal vegan. Lasagne en pizza 
zonder kaas? We laten je smullen van 
heerlijke alternatieven.
 
Plaats:  Veggiehuis, Steendam 84, 9000 

Gent

Uur: 10u - 13u

Prijs: 30€, 20€ voor EVA-leden

Meer info en inschrijven: 

www.evavzw.be/kookworkshops

DO. 30/11, 
OVERPELT, KOOKWORKSHOP ZOET 
ZONDER ZUIVEL (EVA)

November is Easy Vegan maand! EVA 
neemt je met deze campagne graag mee 
op ontdekkingsreis in de plantaardige 
keuken. In deze kookworkshop maken 
we zoete gerechten helemaal vegan. 
Geen eieren en melk maar plantaardige 
drinks of exotisch klinkende namen als 
aquafaba of agar agar.

Plaats:  Wico Campus Mater Dei, 

Kloosterstraat 17, 3900 

Overpelt

Uur: 18u30-21u30

Prijs: 30€, 20€ voor EVA-leden

Meer info en inschrijven: 

www.evavzw.be/kookworkshops
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Hoofdredactie
Nena Baeyens

Eindredactie
Nienke Robbrecht 
Jill Toussaint 
Anna Bernburg

Fotogra� e
Eveline Boone - French Beans

Vormgeving

Werkten mee aan dit
nummer
Amélie Badie, Lisa Roeyaert, 
Evelyne Mertens, Stefanie Baert, 
Angharad De Temmerman, 
Babs Carpentier, Wannes Van Giel, 
Nienke Robbrecht

Colofon

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

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

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

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

medicatie. 

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

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

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

dat we de betreffende producten of organisaties goedkeuren.

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

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

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

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

Het Veggie Infocentrum
(zelfde adres) met o.a. de grootste 
bibliotheek over plantaardige voeding 
in de Benelux, is elke werkdag open 
van 9.00 tot 17u, 
of na afspraak.
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Keer terug naar de bron. 
Geniet van de enorme rijkdom aan voedingsstoffen 

die de natuur te bieden heeft. 

|  Vegan
|  Biologische oorsprong
|  Zonder kleurstoffen en conserveermiddelen
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