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‘t Is weer gedaan
De eindejaarsperiode is in zicht. De laatste 
maand van 2017 is ingegaan en 2018 loert 
om de hoek. Elk jaar geeft deze periode mij 
een dubbel gevoel. De plannen waar we zoveel 
tijd in hebben gestoken en zo naar uitkeken, 
zijn voorbij. Aan de andere kant geeft een 
nieuw jaar ook nieuwe kansen, opportuniteiten 
en ruimte voor verbetering. Eerst en vooral 
tijd om terug te blikken op het voorbije jaar. 
Persoonlijk waag ik me er niet meer aan, 
maar zoals vele anderen maakte ook EVA een 
aantal goede voornemens aan de start van 
2017. Enkele van deze voornemens waren: op 
tv komen met Donderdag Veggiedag, dubbel 
zoveel inschrijvingen halen voor Easy Vegan in 
vergelijking met het eerste jaar, VeggieWorld 
organiseren in Tour & Taxis en heel wat 
kookworkshops houden. Benieuwd of we die 
voornemens en nog een heleboel andere 
hebben gerealiseerd? Blader dan door naar 
pagina 30, daar vind je een mooi overzicht van 
wat EVA dit jaar heeft bereikt. 

Dit jaar was voor mij het laatste jaar met 
goede voornemens. Begin 2017 besloot 
ik elke dag een uur vroeger op te staan om 
de dag super productief te starten. Eten 
klaarmaken, een loopsessie of wat opruimen, 
het ging een ommezwaai worden in mijn leven. 
Maar de keren dat dat gelukt is, kan ik op mijn 
twee handen tellen. Niet echt om over naar 

huis te schrijven dus. Vanaf nu geen goede 
voornemens meer, maar misschien toch een 
beetje? Bij ons geen eindejaarstripje naar 
Tenerife, maar Marie Kondo-gewijs ons huis 
onder handen nemen tijdens de kerstvakantie, 
want waarom wachten tot volgend jaar voor iets 
dat we nu al kunnen doen? Het idee hierachter 
is om stap voor stap je huis te ontdoen van 
spullen waar je eigenlijk niets aan hebt, er zit 
een hele theorie achter, zoek maar eens op. 
Met een bang hart, ben ik benieuwd wat dat 
gaat geven.

Dit geldt ook voor je eetpatroon: lukt het je 
niet om volledig veggie of vegan te eten, start 
dan met 3 keer per week een plantaardige 
hoofdmaaltijd. Het is een nieuwe gewoonte 
die je je eigen maakt, geef jezelf dan ook de 
tijd om hieraan te wennen, zonder na een 
“slippertje” op te geven. Het magazine is weer 
gevuld met heel wat lekkers, zowel kind- en 
gezinsvriendelijke als chique recepten om uit 
te proberen tijdens de feestdagen. Begin je 
goede voornemens deze keer niet in januari, 
maar wees iedereen voor en start op Kerst 
met een diervriendelijk, plantaardig feestmaal.
 

Edito

Anna 
Bernburg
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Tekst Lisa Roeyaert
Credits grote foto Dev Dodia

Interview Matt Frazier

“IK PROBEER ME ALTIJD POSITIEF OP 
TE STELLEN. WANNEER DE ZOVEELSTE 
 ‘VEGAN GRAP’ VOORBIJ KOMT,  
LACH IK GEWOON VROLIJK MEE”
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ER IS ZOVEEL INFORMATIE OVER 

VOEDING VOORHANDEN. OP WELKE 

MANIER BEN JIJ TOT JE HUIDIGE 

PLANTAARDIGE VOEDINGSPATROON 

GEKOMEN? 

“Ik heb alles te danken aan mijn 
nieuwsgierigheid. Ik hou ervan om 
veel te proberen en pak dingen graag 
stapsgewijs aan. Ik begon met het 
schrappen van rood vlees, werd toen 
vegetariër en nog eens twee jaar later 
at ik volledig plantaardig. Hoewel ik 
nu al acht jaar met voeding bezig 
ben, leer ik nog elke dag bij. Dat is 
het interessante aan kleine stappen 
nemen, je leert wat wel en wat niet 
werkt voor jou. Natuurlijk heb ik ook 
een heleboel boeken gelezen. Zonder 
wetenschappelijk onderbouwde in-
formatie kom je niet ver. Als ik iets 
doe, wil ik dat het juist is.”

HOE REAGEERDE JE OMGEVING OP AL 

DIE VERANDERINGEN?

“Dat verliep erg vlot. Net omdat het 
steeds kleine aanpassingen waren, 
had mijn familie de tijd om eraan te 
wennen. Daarnaast probeer ik me 
ook altijd positief op te stellen. Ik wil 
niemand ‘bekeren’ en wanneer de 
zoveelste vegan grap voorbij komt, 
lach ik gewoon vrolijk mee. Ook bij 
etentjes zal ik altijd vragen of ik een 
eigen maaltijd moet meenemen. 
Het laatste wat ik wil, is de ander 
tot last zijn. En dat werpt blijkbaar 
zijn vruchten af. De meesten 
hebben geen probleem met mijn 
keuze om geen dierlijke producten 
te eten. Integendeel, ze zijn net 
geïnteresseerd.” 

MET JE VOEDING WOU JE JOUW 

SPORTPRESTATIES TE VERBETEREN. 

HOE EN WANNEER ZAG JE DE EERSTE 

VERANDERINGEN? 

“Er was geen cruciaal moment waarop 
alles anders werd, al merkte ik snel 
dat ik meer energie had. Vroeger 
betekende avondeten het einde van 
de dag. Na het afruimen ging ik languit 
in de zetel liggen. Door vegetarisch 
te eten had ik opeens weer zin om 
dingen te doen. In die periode heb 
ik dan de ‘No Meat Athlete’-website 
opgericht. Ook kon ik steeds sneller 
en harder lopen. Het is moeilijk te 
geloven dat mijn veggie eetpatroon 
daar niets mee te maken had. Na 
vijf mislukte kwali�catiepogingen 
voor de Boston Marathon, liep ik nu 
sneller dan ooit en kwali�ceerde ik 
me zonder enige moeite. Hoewel het 
nooit bewezen is, was het de enige 
verandering die ik doorgevoerd had 
en was het resultaat op z’n minst 
opmerkelijk te noemen.”

SOMMIGEN DENKEN DAT JE ALLES 

KUNT ETEN ALS JE AAN SPORT DOET.

“Veel mensen kunnen inderdaad 
eten wat ze willen. Op korte 
termijn zien ze er goed uit, maar 
de langetermijngevolgen zijn niet 
te onderschatten. Neem nu het 
paleodieet, een dieet waarbij er veel 
vlees geconsumeerd wordt. Dat kan 
gewoon niet gezond zijn. Aan de 
buitenkant zie je er wel �t uit, maar 
vanbinnen maak je jezelf kapot. 

En dan volgen allerlei problemen op 
latere leeftijd. Een plantaardig dieet 
doet het omgekeerde. Kwaaltjes 
verdwijnen, mensen voelen zich 
�tter en blijven ook �t. Geloof me, je 
lichaam heeft baat bij plantaardige 
voeding.” 

LAS JE AF EN TOE EEN ‘CHEAT DAY’ IN? 

“Ik heb geen vaste dag waarop ik me 
volledig laat gaan, als je daarop doelt. 
Fast food zegt me weinig omdat ik 
weet dat ik mij nadien futloos zal 
voelen. Wanneer ik aan het reizen 
ben, liggen de kaarten natuurlijk wel 
anders. Als ik zin heb in een vegan 
burger, dan ga ik daar met volle 
teugen van genieten. Ik ben �exibel, 
maar ik ken mijn grenzen.”

Lesje geleerd 

ZIE JE EEN EVOLUTIE IN HET AANTAL 
LOPERS DIE PLANTAARDIG ETEN?

“Of het aantal vegan lopers 
toeneemt, weet ik niet. Wel is het 
zo dat topatleten tegenwoordig vaak 
experimenteren met plantaardige 
voeding. Het idee dat plantaardig 
eten en sport niet samengaan, is 
passé. Vandaag is het perfect 
mogelijk om een gespierde én 
gezonde vegan bink te zijn (lacht). 
Zeker in de wereld van de ultrarunners 
is er een grote belangstelling 
voor alles wat plantaardig is. Om 
lange afstanden te lopen kan een 
plantaardig eetpatroon erg gunstig 
zijn. Ik zou het zelfs een ‘natural �t’ 
durven noemen.”

IN
TE

RV
IEW

: M
AT

T 
FR

AZ
IE

R
De grootste naam op VeggieWorld Brussel 2017 was ongetwijfeld de Amerikaanse No 
Meat Athlete Matt Frazier. Acht jaar geleden schakelde hij over naar een meer plantaardig 
eetpatroon om zijn sportprestaties te verbeteren. Vandaag is hij een voorbeeld voor vele 
atleten en wil hij met zijn ‘No Meat Athlete’-website aantonen dat stevig sporten en vegan 
eten hand in hand kunnen gaan. 

“Hoewel ik al acht jaar 

bezig ben met voeding, 

leer ik nog elke dag 

nieuwe dingen bij”
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Tips & tricks
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HOE START JE MET SPORTEN? 

“Begin met de kleinst mogelijke stap. 
Start met elke dag je loopschoenen 
aan te trekken en de deur uit te 
gaan. Eenmaal je buiten bent, mag 
je doen wat je wilt. Doe dat een week 
lang en ga dan pas over naar de 
volgende stap. Door jezelf haalbare 
doelstellingen op te leggen, zal je 
steeds meer vertrouwen krijgen. 
Geloof me, je zult verlangen naar het 
moment waarop je 2 minuten per 
dag mag lopen en voor je het goed 
en wel beseft, loop je gemakkelijk 
een half uur.” 

GELDT DAT OOK VOOR GEZOND ETEN?

“Inderdaad. Start met kleine dingen, 
zoals een smoothie bij het ontbijt. 
Je hoeft niet meteen elke maaltijd 
te veranderen. Drink je bijvoorbeeld 
te weinig water? Start dan met 
het drinken van een glas op een 
vast tijdstip. Doe dit een aantal 
dagen en ga dan over naar het 
volgende. Zo bereik je het meest, 
zowel op fysiek als op mentaal vlak.”

WAT IS JOUW FAVORIETE PRE-

WORKOUT SNACK?

“Medjoul dadels, zonder twijfel. Ze 
worden meteen opgenomen in je 
bloed waardoor je ze niet moet 
inplannen. Eet twee à drie stuks 
vooraleer je je sportkledij aantrekt 
en je zit goed. Niemand heeft zin en 
tijd in allerlei shakes die je twee uur 
op voorhand moet innemen. Ik hou 
van simpel en snel.”

EN JE FAVORIETE POST-WORKOUT 

SNACK?

“Ik weet dat dit een zeer onpopulaire 
mening is, maar een glas fruitsap of 
wat witte rijst vind ik zalig. Het zijn 
voedingsmiddelen die je eigenlijk 
niet nodig hebt, maar na een workout 
heb je ze meer dan verdiend!”

BIEDEN BEVOORRADINGSSTANDEN 

OP LOOPWEDSTRIJDEN VOLDOENDE 

KEUZE AAN PLANTAARDIGE SNACKS? 

“Dat is nogal teleurstellend. Op 
ultramarathons is het altijd een 
verrassing waar en wanneer je 
iets te eten zult krijgen, laat staan 
wat. Vroeger - toen ik nog maar net 
begon met langeafstandslopen - 
maakte ik de fout om zelf niets 
te voorzien. Ik heb uiteindelijk wel 
de � nishlijn bereikt, maar ik was 
uitgehongerd. Sindsdien heb ik 
mijn lesje wel geleerd en heb ik 
altijd mijn eigen voorraad snacks 
bij. Maar je zult me daar niet over 
horen klagen. Ik heb de keuze 
gemaakt om vegan te eten en 
ben dus zelf verantwoordelijk voor 
eventuele gevolgen.” 

WELKE VEGAN SNACK ZOU ELKE 

BEVOORRADINGSSTAND MOETEN 

HEBBEN? 

“Gekookte aardappelen met zout! 
Als je langer dan 3 uur loopt, 
kan suiker je echt ziek maken. 
Zelfs sportdrank naar binnen 
krijgen, lijkt dan een onmogelijke 
taak. Aardappelen hebben een 
neutrale smaak en geven je toch 
de hoeveelheid koolhydraten die 
je nodig hebt tijdens zo’n race. 
Medjoul dadels zijn ook meer dan 
welkom.” 

McDo als alternatief

JE BENT OOK VADER. IS HET 

EENVOUDIG OM HET REIZEN EN 

HET SPORTEN MET KINDEREN TE 

COMBINEREN?

“Als je kinderen hebt, verandert 
alles. Gelukkig geeft plantaardige 
voeding mij de nodige energie 
om veel te doen. In het weekend 
maken mijn dochter en ik graag 
verse pasta, dat vindt ze geweldig. 
Daarnaast werken we ook gezellig 
samen in de tuin. Ik probeer mijn 
passie voor sport en gezonde 

voeding zoveel mogelijk te delen 
met mijn kinderen. Ze eten nu al 
plantaardig en sporten gewoon met 
me mee, hoe tof is dat niet?”

HEB JE TIPS VOOR OUDERS DIE 

HUN KIND PLANTAARDIG WILLEN 

OPVOEDEN?

“Het is heel belangrijk dat je over de 
juiste informatie beschikt. Toen ik 
zelf plantaardig ging eten, zag ik het 
als een experiment. Het was mijn 
verantwoordelijkheid als er iets fout 
liep. Bij mijn kinderen wou ik dat 
risico niet lopen, dus heb ik heel wat 
boeken gelezen. Eentje dat er voor 
mij met kop en schouders bovenuit 
steekt, is ‘Disease Proof Your Child’ 
van Joel Fuhrman. Dat boek gaf me 
vertrouwen dat ik de juiste keuze 
had gemaakt voor mijn kinderen. Je 
begint namelijk serieus te twijfelen 
wanneer de zoveelste ouder je zegt 
dat je je kind in gevaar brengt. Maar 
als het alternatief McDonalds of 
Pizza Hut is, dan ben ik zeer blij met 
de keuze die ik voor mijn kinderen 

gemaakt heb. Misschien moeten 
die ouders zelf eens nadenken 
vooraleer ze mij gaan beschuldigen.”

WAAR MOET JE OP LETTEN ALS JE 

JOUW KINDEREN PLANTAARDIG WIL 

LATEN ETEN?

“Er zijn drie nutriënten die extra 
aandacht nodig hebben: B12, 
Vitamine D en Omega 3. Ga praten 
met een diëtiste, lees boeken, doe 
iets! Als je een goede ouder wilt 
zijn, moet je de moeite doen om 
je kinderen de juiste dingen aan te 
leren. Mijn kroost heeft een goede 
relatie met voeding en daar ben ik 
erg blij om.”

“Mijn kinderen eten nu al 

plantaardig en sporten 

gewoon met me mee, hoe 

tof is dat niet?”
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{ INGREDIËNTEN }

CALORIE BOMB COOKIES

GOED VOOR: voor, tijdens of na een training

AANTAL: 12 grote of 24 kleine koekjes

TIJD: 15 minuten voorbereiding, 30 minuten bakken

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

2. Doe 195 g van de haver in de foodprocessor of blender en maal � jn. Doe de 
gemalen haver in een grote kom en voeg de bloem, bakpoeder, zout en de 
overige haver toe.

3. Blendt de bananen samen met de suiker, olie, water, chiazaadjes en vanille-
extract in de foodprocessor of blender. Voeg vervolgens bij het havermengsel 
en roer door elkaar met een houten lepel. Voeg de chocoladeschilfers, 
walnootstukjes, zonnebloempitten en kokosnoot toe.

4. Maak je handen nat en kneedt het deeg tot balletjes. Voor grote koeken 
neem je ongeveer 60 g per koek, voor gewone koekjes gebruik je 30 g. Zorg 
dat ze ongeveer 2 cm dik zijn.

5. Bak de koekjes ongeveer 30 minuten in de oven tot ze goudbruin zijn. Laat ze 
eerst volledig afkoelen voor je ze van het bakpapier haalt. Je kan de koekjes 1 
week bewaren in een luchtdicht doosje of je kan ze ook invriezen, dan blijven ze 
zo’n 3 maanden goed.

385 g haver
225 g volkoren bloem
1 tl bakpoeder
1/2 tl zout
3 rijpe bananen
200 g rietsuiker of 
kokosnootsuiker
80 ml kokosnootolie
90 ml water
2 tl chiazaad of lijnzaad
2 tl vanille-extract
225 g donkere 
chocoladeschilfers
120 g walnootstukjes
75 g zonnebloempitten
40 g versnipperde kokosnoot, 
ongezoet (optioneel)

Recept van Matt Frazier:

9
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EVA IN HET 
BUITENLAND

KORTE
KNIPSELS

EVA krijgt via een Europese subsidie 

(Erasmus+)  de kans om trainingen te 

volgen bij buitenlandse organisaties 

en jobuitwisselingen te doen met 

collega’s in het buitenland. Een van 

onze vrijwilligers volgde een training 

in Berlijn en ontmoette er ook collega's 

uit verschillende Europese vegan 

organisaties. Nienke brengt verslag 

uit: “De twee dagen in Berlijn draaiden 

ero  rond hoe e op een doe tre  ende 

manier kan opkomen voor de belangen 

van het veganisme. Wat de beweging 

gerust kan missen, leerde ik uit de 

training, zijn boze, moraliserende en 

(ver)oordelende vegans. Het is een 

frustrerend cliché dat blijft bestaan, 

maar geloof me, ze bestaan zeer zeker. 

Ongewild sluiten zulke vegans de 

deur voor mensen die om het hoekje 

komen kijken. Want alles begint met 

je openstellen voor andere meningen 

en denkwijzen. Het beste startpunt 

om de dialoog aan te gaan is dat je 

het volgende beseft: ‘you are not your 

audience’. Probeer je volledig bewust 

te zijn van jezelf en (de gevolgen van) 

je eigen gedrag, dat is vaak moeilijker 

dan je denkt! Dat het belangrijk is dit 

veroordelende gedrag van je af te 

schudden, was een van de belangrijkste 

punten op de training. Nog iets 

essentieel: de manier waarop je een 

boodschap brengt, is vaak belangrijker 

dan de boodschap zelf. Zorg ervoor 

dat mensen hun hart en geest willen 

openstellen, maar probeer niemand 

te veranderen. Plant zaadjes, letterlijk 

en fi uur i k   niet veroorde en, d t 

maakt het moeilijk om van mensen 

te houden. En een leven met minder 

liefde, is een minder duurzaam leven. 

En wat ben je dan nog met je veganisme? 

Na de CEVA-training ging ik naar huis 

met een pak nieuwe inzichten en 

communicatiemethodieken, en vooral 

ook met een gerustgesteld gevoel. 

Ik leerde dat ik me niet schuldig hoef 

te voelen wanneer ik -per ongeluk of 

bewust- eens iets niet-vegan zou eten. 

Dat ook mensen die 99 procent van de 

tijd plantaardig eten, zich nog altijd met 

veel trots veganist mogen noemen. Dat 

het eigenlijk allemaal niet draait om in 

hokjes denken, maar dat elke actie en 

ieder gebaar dat veganisme ten goede 

komt, een stap in de goede richting is.”

Op de hemelse markt brachten 69 standhouders 

hun uiteenlopende (voedings)waren aan de man. 

Daarnaast waren er lezingen en kookdemo’s voor de 

nieuwsgierigen. De lokale veggies en vegans waren 

enorm enthousiast om de beurs eindelijk in eigen land 

te ien, r ook o nivoren en  e it ri rs proe den 

van de mogelijkheden van de plantaardige keuken 

en levensstijl. Bij de EVA-stand konden de bezoekers 

enieten v n ko   e en e k en re istreerden  

nieuwe leden zich. Tijdens het hele weekend was het 

e e i  druk in h   v n our  is et o n  

e oekers  u het evene ent in e i  op de k rt is 

gezet, gaan we volgend jaar voor nog meer bezoekers. 

Men zegge het voort!

De foto’s van het evenement vind je terug op onze 

Facebook-pagina en het volledige verslag is te lezen 

op de EVA-website: 

ev v e nieu s ve ie or d russe s

Tekst Melanie Jaecques, Babs Carpentier en Eva Lambaere

VEGGIEWORLD LOKT BIJNA 5000 BEZOEKERS
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EASY VEGAN BEREIKT DE KAAP VAN 
7000 DEELNEMERS

EVA BEGELEIDT 
GROOTKEUKENSBELGISCHE 

VLEES-
CONSUMPTIE 
IN VRIJE VAL

November is, naast de maand van de snor, ook die van de plantaardige 

keuken. Met het online coachingsprogramma Easy Vegan laat EVA 

ensen proeven v n  p nt rdi e voedin  o hopen e hen te 

inspireren om wat vaker te koken zonder dierlijke producten. 

it r he en eer d n  ensen ich n e e d voor de uitd in  

et st rtschot voor het initi tie  erd e even op  nove er, eter 

bekend als World Vegan Day. Easy Vegan duurt vier weken, met elke week 

een andere focus. Zo leiden we de deelnemers doorheen de geheimen 

van de plantaardige keuken en laten we hen kennismaken met de 

beschikbare alternatieven waarmee ze voedzame en lekkere maaltijden 

op tafel kunnen toveren. Deelnemers krijgen recepten, productinformatie 

en weekmenu’s toegestuurd. Voor wie meer wil, worden activiteiten en 

kookworkshops georganiseerd op verschillende locaties.

Het startschot dit jaar gemist? Het is nooit te laat om de uitdaging aan te gaan. 

Meer informatie en de verschillende mailings vind je op www.evavzw.be/easyvegan. 

Onze inspanningen om meer veggie op de menukaarten 

te zetten, beperken zich niet enkel tot workshops voor 

chefs. EVA probeert ook de grootkeukens mee te 

krijgen in het plantaardige verhaal door middel van 

een aangepaste begeleiding, die zowel theoretisch als 

praktisch is. Als zij immers smakelijke en volwaardige 

vegetarische schotels aanbieden, bereiken we in één 

klap leerlingen in scholen en reizigers in hotels en 

jeugdherbergen. 

Zo nam EVA ook het keukenpersoneel van de Brusselse 

Jeugdherberg Jacques Brel onder haar vleugels. Chef 

Ann hielp de plaatselijke kok en zijn twee hulpkoks om 

enkele van hun recepten te veganizen. Zo maakten ze 

onder andere quiche met spinazie en tofu, tortilla’s met 

bloemkool en falafel met hummus. Na het koken ging 

iedereen samen aan tafel om te proeven en feedback 

te geven. 

n  e e eidden e o n t inti t  rootkeukens 

in Vlaanderen en Brussel. Zij zorgen er vanaf nu voor 

dat ze een aantrekkelijk plantaardig alternatief kunnen 

voorschotelen aan degenen die dat wensen. Dit maakt 

het weer een stukje makkelijker om buitenshuis veggie 

te eten. De begeleiding van de grootkeukens wordt 

mede mogelijk gemaakt door de steun van Leefmilieu 

russe  en de c p ne ood Food

We hebben nog meer mooie cijfers. Uit het jaarrapport 
van het Duitse onderzoeksbureau AMI (Agrarmarkt 
n or tions ese sch t  i kt d t de e ische 

vleesconsumptie de voorbije jaren de snelst dalende 
is in est urop  ussen  en  t het o  
een d in  v n r ie st ,  ie r fi ek p   n 
de hele EU bedroeg de daling tijdens dezelfde periode 
s echts ,  o horen e i  de kop opers

De cijfers van de FOD Economie, gebaseerd op het 
slachtgewicht, zijn helaas iets minder indrukwekkend. 
Ook hier zien we echter een positieve trend, met een 
sterkere d in  in e i  d n in on e uur nden

Verschillende evoluties kunnen de daling mee verklaren, 
zoals een groeiende bewustwording door de schandalen 
in kweek- of slachtbedrijven die het nieuws halen. Zeker 
is dat ook initiatieven zoals Donderdag Veggiedag een 
waardevolle bijdrage leveren: in participerende steden 
nee t het nt  ve et ri rs sne er toe d n e ders  

o en russe  en ent tussen  en  een 
verdu e in  in het nt  ve et ri rs  t i kt uit 
een en u te die onder oeks ure u i o  vori  r 
uitvoerde.

Bron: destandaard.be
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‘Thuiskomen, de magie van doordeweeks koken’ 
schreef Dorien na een lange periode weg van huis voor 
natuurreportages voor De Standaard. Met dit boek wil 
ze aantonen dat het eenvoudig is om af te stappen van 
het klassieke drievaksbord en dat doordeweeks koken 
niet saai hoeft te zijn. Het boek levert eenvoudige, 
lekkere, haalbare, gevarieerde en avontuurlijke 
maaltijden, met hier en daar een vleugje invloed van 
andere eetculturen. 
Het boek telt tien hoofdstukken. Elk hoofdstuk (‘Soep 
waarmee je gegeten hebt’, ‘Grootse groenten uit de 
oven’ of ‘Een nieuw begin voor bonen’) start telkens met 
een inleiding (vb. ‘De soepwetten’). Ook staan er heel 
wat ‘geheime wapens’ over het boek verdeeld. Dorien 
deelt haar tips & tricks om je gerechten nog net ietsje 
spannender te maken of om het koken nog makkelijker 
te maken, zoals in het stukje ‘Zondagskoken’ (met 
dingen die je op voorhand kan klaarmaken). 

In de recepten worden zoveel mogelijk doordeweekse, 
pure en onbewerkte ingrediënten gebruikt, maar als 
er toch iets exotisch aan bod komt, wordt er steeds bij 
vermeld waar je alles kan vinden. 

Thuiskomen is, zoals hierboven al geschreven staat, 
meer dan enkel een verzameling recepten. Naast de 
liefde voor koken en bakken, is ook haar liefde voor 
het schrijven en voor boeken heel erg voelbaar. Een 
boek om van voor naar achter en terug te lezen dus! 
Als afsluiter van het boek vind je ook nog een lijst met 
inspirerende boeken over koken. 

Als grote kookboekenliefhebber vind ik de kaft van 
het boek niet de meest aantrekkelijke die ik al gezien 
heb, maar de huiselijke foto’s, gemaakt door Ivan Put, 
maken alles goed. 

Wie Dorien kent, zal weten dat ze een grote voorliefde 
heeft voor zuivel, kaas en eieren. Maar laat dat je 
zeker niet tegenhouden om als veganist dit boek 
in je boekenkast te plaatsen! Het boek telt een 50-
tal vegetarische recepten, waarvan er minstens 30 
plantaardig, of te veganizen, zijn. In de index staat er 
onder de V een lijst met alle veganistische recepten. 
Zelf probeerde ik, met succes, deze recepten al 
uit: ‘Currysoep voor de grote honger’,  ‘Laksa, een 
Maleisische noedelsoep’, ‘Paprika, tofu en frisgroene 
salsa’ en ‘Kikkererwtensalade met gegrilde aubergines, 
granaatappel en pitacroutons’.

Thuiskomen: 
De magie van doordeweeks koken

Na ‘Goed eten’, het eerste boek van Dorien Knockaert, 
is nu ook ‘Thuiskomen’ verschenen. 

Dorien is in het dagelijkse leven culinair journaliste
bij De Standaard en blogt ook op jongesla.com.  

Ze houdt ervan dingen te onderzoeken en 
experimenteert graag. Haar boeken zijn dus heel wat 

meer dan enkel kookboeken.

THUISKOMEN: DE 
MAGIE VAN DOORDE-
WEEKS KOKEN
Dorien Knockaert,
Luster Uitgeverij,
ISBN 9789460582127
29,95 EUR

Tekst So�e Ballieu

Eva 
beveelt 

aan!
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The No Meat Athlete Cookbook

Matt heeft na zijn interview op p.6 geen inleiding meer nodig. Hij startte met 
zijn “No Meat Athlete”-blog in 2009. In de jaren die volgden, transformeerde zijn 
blog tot een wereldwijde inspiratiebron voor zowel de competitiesporter als de 
occasionele jogger. In die tijd kwamen steeds meer topatleten die hun energie 
uitsluitend halen uit plantaardige voeding in de media, denk maar aan tennisster 
Venus Williams of ultragewichtheff er en wereldrecordhouder Patrik Baboumian.

COOKBOOK

�e

FOREWORD BY  

Rich Roll 
bestselling author of Finding Ultra  

and The Plantpower Way

MATT FRAZIER and STEPFANIE ROMINE

WHOLE FOOD, PLANT-BASED RECIPES  

TO FUEL YOUR WORKOUTS— 

AND THE REST OF YOUR LIFE

FROM THE FOUNDER OF

QU ICK , EASY, 
AND FAM I LY  
FRIENDLY!

THE NO MEAT ATHLETE 
COOKBOOK
Matt Frazier & 
Stepfanie Romine,
The Experiment Llc,
ISBN 9781615192663
20,99 EUR

Nieuw is het idee dus niet meer, maar handig is wel dat 
Matt Frazier het ‘No Meat Athelete Cookbook’ uitbracht. 
Het boek bundelt, behalve een pak licht verteerbare 
informatie, ook een reeks recepten die je snel op 
tafel tovert zonder ingewikkelde bereidingen en met 
ingrediënten die je in een normale supermarkt vindt. 
Snel en gemakkelijk, maar vooral overzichtelijk! Naast 
wat je verwacht in een kookboek - ontbijtrecepten, 
salades en maaltijden - vind je hier heel wat voeding die 
je lichaam sneller doet herstellen na een inspanning, 
powerbars die je de energie geven om door te gaan en 
sportdranken die je makkelijk zelf maakt.

ee  fi n n dit oek is d t de uteurs het e n  v n 
een goede kruiding inzien. Er is een volledig hoofdstuk 
gewijd aan kruidenmixen en smaakmakers! Uiteraard 
krijg je, zoals het een goed kookboek betaamt, heel 
wat kant-en-klare recepten aangereikt, maar de lezer 
wordt ook geïnspireerd om zelf creatief aan de slag te 
gaan. Er worden een aantal ‘blueprints’ meegegeven 
waarmee je, op bijna mathematische wijze, zelf je 
eigen buddha bowl, dressing of proteïnepoeder kunt 
samenstellen. En het leukste van al: het hele boek is 
opgebouwd rond het idee van gezond eten.

Het ‘No Meat Athlete Cookbook’ is niet enkel interessant 
voor topsporters, maar is ook een meerwaarde voor 
iedereen met interesse in gezonde, vegan voeding. 

tt Fr ier v t i n he e fi osofi e s en in de drie 
magische woorden “Eat. Whole. Foods.” Dat 100 
calorieën uit groenten hoogwaardiger zijn dan 
evenveel calorieën uit chocolade of dat je beter ver 
weg blijft van bewerkte voedingsproducten, wisten we 
al. Maar die lijn wordt doorgetrokken naar olie en dat 
maakt het toch vernieuwend. Olijven en kokosnoten 
zijn dus beter dan olijfolie of kokosnootolie. 

In de inleiding wordt gezondheid teruggebracht tot 
‘nutriënten gedeeld door calorieën’. Simpel gezegd: 
het is belangrijk om zoveel mogelijk nutriënten op te 
nemen in zo min mogelijk calorieën. Op die manier 
hoeft je lichaam minder energie te steken 
in de vertering en is er meer ruimte voor herstel. Het 
is misschien wat vreemd om gezondheid en voeding 
op zo’n manier te benaderen, maar met één simpele 
wiskundige formule in het achterhoofd en de tal 
van handige lijstjes van Matt bij de hand, is het heel 
gemakkelijk om gezond en vegan te eten!

Tekst Magalie Jooren

Eva 
beveelt 

aan!
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WAY
Dok Noord 4E 001 

9000 Gent

Open op maandag – 

vrijdag: van 9u – 17u

www.way.gent

Alle redenen zijn goed om te gaan lunchen. Bij mij verschuiven ze naargelang het seizoen 
van ‘ik wil even op een zonnig terras zitten’ naar ‘grijze herfstdagen moet je zelf opfleuren’.  
Ondertussen kun je natuurlijk ook bijpraten met vrienden en nieuwe adresjes ontdekken. 

WAY 

Eva 
beveelt 

aan!

Het was de tweede keer dat ik door een combinatie van redenen 
in WAY belandde. De eerste keer lag het nog verborgen achter 
de bouwwerf op Dok Noord en hadden we zelfs telefonische 
instructies nodig om er zonder kleerscheuren te geraken. Nu 
is er een mooi geplaveid pad en hebben duidelijk al meer 
mensen de weg gevonden naar de intussen niet meer zo 
verborgen parel. 

h r ene e u sere h d eerder  een ko e r in , 
een pop-up op de voormalige Elektrionsite aan de Nieuwe 

nde in  in ent  et  doet e eer d n ko e  et is 
een volwaardige ontbijt- en lunchplek, of alles daar tussenin. 
Jammer genoeg zijn ze ‘s avonds en in het weekend niet open. 
WAY ligt in een industrieel pand, maar is warm ingericht. 
Er is ook een aparte ruimte die je kunt huren voor (lunch)
vergaderingen. Het menu wordt wekelijks aangepast op 
krijtborden boven de toog. Er is altijd een dagmenu en ook 
een “plantbased plate”. Daarnaast zijn er ook enkele vaste 
vegan waarden zoals een hummus toast en soep. Ik ga voor de 
plantbased plate: vandaag is dat curry met zoete aardappel en 
kokos, quinoa, hummus, een gemengde salade met gepekelde 

rode kool, verschillende kiemen en zaden en notensalade. Het 
is ruim voldoende, zeker aangevuld met de zuurdesemtoast. 
Ideaal als hartverwarmende lunch. De bediening en afrekening 
verlopen vlot, een belangrijke factor voor een lunchplek.  

k he  een ti d eer voor ko e o  t rt er is ti d een ve n 
optie ,  voe t hier een ko e drinken een eet e s v oeken 
in de kerk, met zo’n topbarista als Charlene De Buysere. Maar 
ze zien me hier nog terug, want dit is zo’n plek waar je een hele 
dag - allé ja, tot 17 uur - kan blijven hangen.

Tekst Fien Louwagie 
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’t Aards Paradijs ‘T AARDS 
 PARADIJS
Merendreedorp 65

9850 Nevele

www.aardsparadijs.be

In ’t Aards Paradijs in Merendree kan je je door chef-kok Lieven Lootens laten verwennen met een uitge-
lezen gastronomisch groentemenu. Een palet van smaaksensaties, gedurfde combinaties, een vleugje 
moleculaire gastronomie, seizoensgroenten en een zinnenstrelende presentatie staan centraal.

Het stond al lang op ons verlanglijstje om aan te 
kloppen aan de deuren van ’t Aards Paradijs, omdat de 
faam van Lieven Lootens als groentekok ondertussen 
wijdverbreid is. In de Groene GaultMillau, de gids die de 
beste groenterestaurants bundelt, haalde hij in 2016 de 
hoogste score en daarbovenop kreeg hij in 2017 de Beste 
Culinaire Bloemen Award. Toen broer- en schoonzuslief 
ons als verrassing meetroonden naar het romantische 
villarestaurant, waren de verwachtingen dan ook 
hooggespannen.

Als zitplaats opteerden we voor de orangerie, een sfeervol 
ingerichte erker waarvan de ramen uitgeven op de mooie 
tuin. Kruiden en bloemen worden trouwens rechtstreeks 
geplukt en kersvers verwerkt in de gerechten. Zo kregen 
we als appetizer een vals tomaatje op een bedje van 
eendagslelie Stella d’Oro, besprenkeld met basilicumolie.

e ver u ende toon s e et en het ene fi ne erecht 
volgde het andere op: een frisgroene granité met 
klaverzuringwortel, gestoomde warmoessteeltjes in 
een mousselinesaus met kalamansi en irislookbloem, 
kervelwortel met raapjesbouillon en hazelnootmelk 
afgewerkt met luchtig kokosschuim. Hierna zijn we de 
tel kwijtgeraakt van het exacte aantal gerechten en 
proevertjes, maar elk menu-onderdeel bevatte een 
verrassend afwisselende en eigen smaak.

Onze absolute voorkeur genoot het eekhoorntjesbrood 
en de dooierzwam, geserveerd in een misosaus met 
belugalinzen en talaumapeper. Het kleurenpalet werd 
afgewerkt met een gouden druppel arganolie en het 
geheel werd gepresenteerd in een houten kommetje. 
Houten en aardewerken bordjes wisselen elkaar trouwens 
voortdurend af om de seizoensgroenten nog mooier tot 
hun recht te laten komen. Als nagerecht opteerden we 
uiteindelijk voor 70,4% Choc Ecuador met duindoornbes 
en kumquat, opnieuw een streling voor het oog.

Bij dit gastronomische menu kan je kiezen voor 4 tot 6 
aangepaste wijnen. Het was alleszins leuk om op te merken 
dat een van de topwijnen een fairtrade etiket droeg: dit 
is een keuken die openstaat voor invloeden uit diverse 
hoeken en contreien.

De chef-kok had er duidelijk zelf zin in: hij kwam diverse 
keren een woordje uitleg geven aan onze tafel en 
vertrouwde ons toe dat hij zelf enorm geboeid is door 
de groentekeuken. “Met groenten kan je nu echt eens 
alle registers opentrekken,” besloot hij. Wij konden enkel 
etter i k en fi uur i k vo ondi  e en

Tekst Elena Lievens

Eva 
beveelt 

aan!
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Abinda bvba 
De Leiteweg 28 - 8020 RUDDERVOORDE

info@abinda.be - Tel 050-28.15.75  

ABINDA-BURGERS 
keuze uit curry, pompoen, hazelnoten, broccoli, bloemkool, paprika, peterselie, spinazie,...

advertentie EVA-magazine - editie December v4- groenten2.indd   1 15/11/2017   14:23:31

verkrijgbaar in uw bio- of natuurvoedingswinkel                                                           www.soto.de

Lekkere  loempia ‘ s van  Soto
Me t  o . a .  z u u r k o o l ,  t o f u  e n  a n a n a s : 

mini-loempia ‘s 
zoet-zuur

F i j n e  g r o e n t e n  m e t  r i j s t m i e ,  o p 

T h a i s e  w i j z e  g e k r u i d : 

loempia ‘s Thaï

Ve e l  f i j n e  g r o e n t e n ,  k n ap p e r i g e 

k i e m e n  e n  t o f u :  

loempia ‘s China

verpakking
nieuwe

verpakking

16_ad.indd   2 28/11/17   17:12



EVAevaCulinair

Vegucation

Veggie koken voor jezelf (en je gezin), allemaal goed en wel, maar buitenshuis staan er niet altijd ver�jnde 
plantaardige gerechten op de menukaarten te pronken. Met ons project Vegucation Roadshow zetten 
we bestaande en toekomstige chefs aan om meer veggie te serveren. Dit gebeurde aan de hand van 
inspirerende masterclasses waarin chef-kok Pieter-Jan Lint hen liet kennismaken met het eindeloos 
aantal mogelijkheden die het plantenrijk allemaal herbergt. In dit magazine deelt hij zijn passie en 
creativiteit ook met jou. Ga eens enkele stappen verder dan de basic veggie keuken: verwen en verras je 
gasten met gastronomische en 100% plantaardige gerechten tijdens de eindejaarsfeesten.

Het Vegucation Roadshow-project is bijna afgelopen. Tot en met maart kunnen er wel 
nog (gratis) workshops voor horeca doorgaan in de provincie Vlaams-Brabant.  
Wie geïnteresseerd is, kan altijd mailen naar isabel@evavzw.be.

Vegucation Roadshow krijgt de steun van de Nationale Loterij, provincie Vlaams-Brabant en Leefmilieu Brussel.

Type      VEGAN www.pieterjanlint.com

RECEPTEN     PIETER-JAN LINT

FOTO’S          EVA LAMBAERE 
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Voor de gierstsalade
200 g gierst, grondig gespoeld 
(vervang gerust door een ander graan 
als bulgur of ebly)
2 sjalotten, �jngesnipperd
2 el �jngesneden bieslook
een handvol dragon
een handvol geroosterde hazelnoten
4 el appelazijn
8 el olijfolie 
sap en zeste van 1 limoen
zeezout en peper van de molen
1 granaatappel

Vinaigrette van rode biet
150 ml rode bietensap
1 tl johannesbroodpitmeel of 
xanthaangom (verkrijgbaar via 
natuurwinkels)
2 el sojasaus
3 el appelazijn
1 el sesamolie
3 el olijfolie
2 el hazelnootolie
sap van 1 limoen

Bietjes
2 rode bieten
2 gele bieten

Crunch van boekweit
100 gr boekweit
4 el olijfolie
een snuifje curry 

Hummus van rode biet
1 gepofte rode biet
100 g kikkererwten uit blik
1/2 el tahin
een snuifje komijn
1/2 teentje look
2 el olijfolie

Breng steeds op smaak 
met peper en zout

{ INGREDIËNTEN }

Gierstsalade met gepofte rode 
biet en granaatappel

1. Kook de gierst 25 minuutjes in 400 
ml gezouten water, onder gesloten 
deksel. Giet af en laat afkoelen. 
Voeg de sjalot, bieslook, appelazijn, 
olijfolie, limoensap en -zeste toe. 
Kruid af met peper en zout naar 
smaak. Hak de dragon en hazelnoten 
�jn en voeg toe. Haal de pitjes uit 
de granaatappel en werk hiermee de 
salade af.

2. Mix met behulp van een staafmixer 
het rode bietensap, de sojasaus, de 
appelazijn en het limoensap samen 
met het johannesbroodpitmeel. Werk 
vervolgens af met hazelnootolie, 
olijfolie, peper en zout.

3. Pof de bietjes in de oven: zo’n 45 
minuten op 180°. Wanneer je ze vlot 
kan doorprikken met een vork, zijn ze 
gaar. Schil de bieten en snijd ze in 
blokjes.

4. Laat de boekweit een uurtje weken 
en spoel de korrels daarna onder 
koud stromend water met behulp 
van een zeef. Dep droog met een 
keukendoek en bak ze in olijfolie tot 
ze mooi goudbruin kleuren. Kruid 
met peper, zout en een snuifje curry.

5. Hak met behulp van een keukenrobot 
het bietje �jn samen met de 
kikkererwten, tahin, komijn, look en 
olijfolie. Als het blenden moeizaam 
gaat, kan je altijd enkele eetlepels 
water toevoegen.

Presentatie: 
Maak een torentje van de gierstsalade, schik er wat stukjes rode biet op en rond 
en strooi er de boekweit over voor een crunchy bite. De afwerking gebeurt met een 
paar toefjes humus. Eindig met wat vinaigrette, die je rond het torentje kan lepelen.

Tips:  
Speel met hoogtes en structuren bij de schikking van je bord.  
Enkele blaadjes klaverzuring geven een extra kleurrijke toets aan het gerecht.

Wat kan ik op voorhand doen? 
De hummus maken, de bietjes poffen en in stukjes snijden en de gierst koken.
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1. Stoof de �jngesneden sjalot en look aan in olijfolie. Voeg de rijst toe en 
bevochtig met 400 ml groentebouillon. Kook in 20 minuten gaar onder 
gesloten deksel.

2. Snijd de pompoen in blokjes van ongeveer 2 op 2 cm en stoof die aan 
met de ui en de look in olijfolie. Kruid met curry en laat een 15-tal minuutjes 
sudderen onder gesloten deksel. Doe de pompoen in een blender en mix 
met de maïzena, tahin, zijden tofu, peper en zout tot een gladde massa. 
Giet het geheel in een ingevette ovenschaal en bak zo’n 35 minuutjes op 
160°C. Laat even afkoelen.

3. Rasp de pompoen met een mandoline in lange, dunne sliertjes. Voeg de rijst 
toe en kruid met kaneel, curry, komijn, rozijntjes, witte wijnazijn, geroosterde 
sesamolie, pompoenpitjes, peper en zout.

4. Breng het water aan de kook samen met de azijn, curry, kurkuma en suiker 
en kook hier kort de bloemkoolroosjes en zilveruitjes in (ongeveer 1 minuut). 
Zorg hierbij voor een goede afzuiging of zet de ramen even goed open. Schep 
de roosjes uit het water. Voeg de mosterd en maïzena toe aan het kookvocht 
en laat even doorkoken. Voeg de bloemkool opnieuw toe en laat verder 
afkoelen in een gesteriliseerde weckpot.

Presentatie: 
Schik de linzen en pompoensalade op een omgekeerd kommetje en presenteer er 
een stukje pompoen�an op in de vorm van een driehoek. Werk af met wat pickles. 

Wat kan ik op voorhand doen? 
Behalve de pompoensalade, kan je alles op voorhand klaarmaken en de dag 
zelf opwarmen.

Voor de zwarte rijst:
200 g zwarte rijst, gespoeld
olijfolie
400 ml groentebouillon
1 �jngesneden sjalot
1 teentje look

Voor de pompoen�an:
350 g pompoen, 
schoongemaakt
1/2 ui, �jngesneden
1 teentje look
1 tl curry
1 el tahin
2 el maïzena
350 g silken tofu (zijden tofu)
peper en zout

Voor de pompoensalade: 
300 g pompoen 
(schoongemaakt)
1 tl curry
1/2 tl kaneel
1/2 tl komijn
enkele �jngehakte rozijntjes
2 el witte wijnazijn
2 el geroosterde sesamolie 
1 el pompoenpitjes
peper en zout

Voor de bloemkoolpickels:
1/2 bloemkool in roosjes
400 g witte wijnazijn
100 ml water
100 g rietsuiker
10 zilveruitjes
2 el maïzena opgelost in 2 
el water
2 el mosterd
2 tl curry
1 tl kurkuma

Pompoenflan met  
zwarte rijst en  
pickles

{ INGREDIËNTEN }
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{ INGREDIËNTEN }

Shiitakes met gepekelde 
ui, zwarte linzen,  
dragon-emulsie en  
een jus van miso 

Voor de gepekelde ui:
120 g Chardonnay azijn
80 ml water
1 takje tijm
10 g suiker
10 g zout
10 zilveruitjes

Voor de jus van miso  
en madeira:
250 g geweekte shiitakes
1 teentje look
1 ui
2 stengels selder
750 ml groentebouillon 
50 ml madeira
25 ml tamari (of shoyu 
sojasaus)
enkele blaadjes salie
2 el donkere miso
2 el maizena (of kuzu)
olijfolie

Voor de zwarte linzen:
200 g zwarte linzen 
(ongeveer 6 u geweekt)
400 ml groentebouillon
2 �jngesnipperde sjalotten
2 teentjes look
4 el olijfolie

Voor de shiitakes 
400 g shiitakes (kan ook 
met eekhoorntjesbrood of 
een andere mengeling)
1 sjalot �jngesnipperd
1 teentje look
2 tl �jngesneden salie
een scheutje madeira
peper en zout

Voor de emulsie met dragon:
150 ml sojaroom
1 bot dragon
2 el mosterd
2 el Chardonnay azijn
sap en zeste van 1/2 
limoen
peper en zout
300 ml zonnebloemolie

1. Kook de pekel een 2-tal minuutjes op samen 
met de zilveruitjes en laat het geheel afkoelen. 
Voor een snellere optie: gebruik kant-en-klaar 
ingelegde zilveruitjes

2. Stoof de look en ajuin aan in olijfolie samen met 
de �jngesneden selder. Voeg de geweekte shiitakes 
(inclusief het weekvocht), de tamari en de madeira 
toe. Voeg daarna ook de groentebouillon en de salie 
toe. Laat het geheel een 20-tal minuutjes trekken op 
een zacht vuurtje onder gesloten deksel. Doe de jus 
door een zeefje en bind ze daarna met een eetlepel 
maizena (eerst oplossen in koud water, dan toevoegen, 
dan even laten opkoken). Werk de bouillon af met 
een lepel miso (eerst oplossen in een beetje bouillon, 
dan toevoegen).

3. Spoel de linzen grondig en laat ze uitlekken. Stoof de 
sjalot en de look aan samen met de linzen tot ze mooi 
glazig worden. Voeg de groentebouillon toe en laat 
25 minuutjes garen op een zacht vuurtje.

4. Bak de shiitakes in olijfolie op een hoog vuur. 
Plet het teentje look en voeg toe. Werk op het einde 
af met peper, zout, salie en sjalot. Blus het geheel 
met een scheutje madeira. 

5. Rits de dragonblaadjes en mix ze met de mosterd, 
azijn, peper, zout, limoensap en -zeste en de sojaroom. 
Monteer straalsgewijs met 300 ml zonnebloemolie en 
breng indien nodig verder op smaak.

Presentatie: 
Schep wat zwarte linzen in een kommetje, leg daarop 
de shiitakes en overgiet met wat jus. Werk af met 
gehalveerde uitjes en een toefje dragon-emulsie.

Tip: 
Strooi enkele gefrituurde ajuintjes bij het gerecht voor 
een krokante toets. 

Wat kan ik op voorhand doen? 
Behalve het afbakken van de shiitakes, kan je alles 
een dag op voorhand voorbereiden. De gepekelde 
uitjes kunnen ruim vooraf worden klaargemaakt.
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{ INGREDIËNTEN }

Gepocheerde peer met citroen-
creme, kardemomijs en een 

mueslicrumble
1. Smelt de esdoornsiroop samen met de kokosolie op een laag vuurtje.  

Meng alle ingrediënten samen en verdeel over een bakplaat. Bak een 25 tal 
minuutjes op 150°C in een voorverwarmde oven en laat afkoelen.

2. Verwarm alle ingrediënten voor de siroop tot net onder het kookpunt en laat 
5 minuutjes trekken. Voeg de peertjes toe en laat nog een 3-tal minuutjes 
(afhankelijk van de rijpheid van de peertjes, onrijp is iets langer) op de 
warmtebron staan. Laat het geheel nadien verder afkoelen en bewaar 
de peertjes in de siroop.

3. Verwarm de rijstmelk met de rijstsiroop, de kardemom en de zwarte thee.
Laat afkoelen (en eventueel een nachtje trekken). Passeer de melk door 
een zeefje en blend samen met de cashewnoten en kokosolie tot een gladde 
massa. Draai af in een ijsturbine. Heb je geen ijsturbine? Geen probleem! 
Vries het beslag in kleine porties in (bv. in ijsblokvormpjes) en eenmaal 
bevroren kan je ze in een keukenrobot of blender mixen met een weinig 
rijstmelk. Zo maak je keer op keer vers en smeuïg ijs.

4. Mix alle ingrediënten samen tot een gladde crème met behulp van een 
blender of keukenrobot. Laat minimum 2 uur opstijven in de koelkast:  
dit kan zowel in vormpjes als in een spuitzakje.

Presentatie: 
Strooi wat van de crumble in een diep bord en leg daarop een quenelle ijs 
en een klein bolletje citroencrème. Zet er een stukje peer tegen.

Tip: 
Een klein stukje appelcake past ook prima bij het gerecht.

Wat kan ik op voorhand doen? 
Alles kan op voorhand gedaan worden. De crumble kan je luchtdicht 
bewaren, het ijs in de vriezer, de peertjes in hun siroop en de 
citroencrème in de frigo.

Voor de crumble van muesli:
125 g muesli
een snuifje zeezout
25 g esdoornsiroop
25 g kokosolie
25 g speltbloem
1 tl kaneel

Voor de gepocheerde peertjes:
250 g rijstsiroop
250 ml water
sap van 1/2 citroen
enkele peulen kardemom
4 rijpe peren

Voor het kardemomijs:
500 ml rijstmelk
125 g rijstsiroop
1 eetlepel zwarte thee
3 peulen kardemom
100 g cashewnoten, geweekt
50 g kokosolie extra virgin

Voor de vegan citroencrème:
125 g cashewnoten, geweekt
60 g citroensap
40 g kokosolie extra virgin
40 g rijstsiroop
een snuifje zout
85 g amandelmelk

`
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HENNEP BURGERS
ONTDEK ZE NU IN UW BIOWINKEL

Nii

Van hennepzaad wordt beweerd dat dit het meest complete voedsel voor de mens zou 

zijn. Het wordt gepeld en rauw gegeten en heeft een nootachtige smaak. Door de grote 

hoeveelheid proteïnen (30 à 35%) is hennepzaad een uitstekende vleesvervanger.

Bereid met Sunria rijst.
Sunria werkt hand in hand met kleine Indonesische boeren om biologische en 

fairtrade rijst te telen en zo de eeuwenoude cirkel van armoede te doorbreken.

info@hobbit.be

tel. +32 50 71 70 20

www.hobbit.be

De Hobbit NV

Nijverheidslaan 7-9

9990 Maldegem

facebook.com/hobbitnv

Hennepburger met linzen

info@hobbit.be

tel. +32 50 71 70 20

De Hobbit NV

Nijverheidslaan 7-9

Hennepburger met paprikaHennepburger met paprika Hennepburger met zeewier

MAKE  
GOOD 
THINGS 
GROW

Deze advertentie-vrije ruimte  
wordt u aangeboden door bigtrees.

MAKE  
GOOD 
THINGS 
GROW

Deze advertentie-vrije ruimte  
wordt u aangeboden door bigtrees.
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KOKEN MET DE 

kinderen

Easy
Vegan

Koken met of voor kinderen, het is 
niet altijd een evidentie. De keuken 
doet al eens dienst als strijdtoneel 
of je staat je uren uit te sloven 
achter het fornuis om dan op de 
opgetrokken neuzen van je kroost 
te stuiten. Nochtans is samen 
kokkerellen een ideaal ouder-kind 
moment, mits de juiste recepten. 
Bij EVA organiseerden we onlangs 
een kookworkshop voor ouders en  
 

kinderen en het komende jaar 
volgen er nog meer, dus houd onze 
website zeker in de gaten. Om je 
thuis op weg te helpen, selecteerden 
we al enkele kindvriendelijke en 
eenvoudige gerechtjes uit het 
kookboek Honger! van Mme Zsazsa, 
van gnocchi tot fajita’s en dat alles 
met de nodige portie groenten. Vanaf 
nu geen ontplofte bommen meer in 
je keuken en zonder gemor aan tafel!

ZO SIMPEL IS’T

ISBN     9789022334614 UITGEVER     MANTEAU

# Prijs.

€ 24,99

Auteur      MME ZSAZSA

Titel          HONGER! 

23

23-28 easy vegan.indd   23 28/11/17   16:51



Hemel� prei  
met gnocci 

• 6 grote preien gesneden in 
ringen van 1 à 2 cm

• 200 ml sojaroom

• 2 el gemalen cashewnoten

• 2 el edelgistvlokken

• 400 gram gnocchi

• 1 teentje look, �jngehakt en 
geplet

• zout en peper

• takjes tijm, de blaadjes van de 
steeltjes gerist

• plantaardige boter

• olijfolie

• de zeste en het sap van een bio 
citroen

{ INGREDIËNTEN }

Bereiding

1. Zet een grote pan op een klein vuurtje en doe 
er een scheut olie en een klontje boter in. Voeg 
er de tijm en kno�ook bij. Wanneer de kno�ook 
begint te sudderen, is de prei aan de beurt. Laat 
de prei minstens een half uur zachtjes stoven tot 
alle ringetjes gaar zijn en beginnen te kleuren. 
Roer geregeld zodat er niets aanbakt, maar niet 
te geregeld zodat de prei wel de tijd krijgt om een 
kleurtje op te doen. Neem hier je tijd voor: dit is het 
allerbelangrijkste wat je vandaag moet doen. De prei 
moet gaar én gekleurd zijn. Niet taai groen en wit, 
maar zacht geel en bruin.

2. Zet een pot met gezouten water op het vuur zodat 
de gnocchi kan koken terwijl je de saus afwerkt.

3. Doe de room, gemalen cashewnoten en de 
gistvlokken bij de prei en rasp (een stukje van) de 
citroen erboven. Roer alles goed door elkaar en 
breng op smaak met peper en zout. Laat de room 
een minuutje indikken en zet het vuur dan af. 

4. Giet de gnocchi af en bewaar een kopje van het 
kookvocht. Meng de gnocchi met de saus en een 
eetlepel of twee van het kookvocht en citroensap 
naar smaak.

Lekker voor erbij:

Een fris slaatje.

Witloof met agavesiroop en citroen: snij wat stronkjes 
witloof in de helft en bak ze in wat olijfolie. Keer ze 
geregeld om tot ze bijna gaar zijn en doe er dan het 
sap van een citroen en 4 el agavesiroop bij. Kruid met 
peper en zout en smoor alles 10 minuten met het 
deksel op de pan.

Gebakken paddenstoelen met tijm.

Extra groenten:

Roer op het eind wat jonge bladspinazie door de prei.

Ik heb als kind een preitrauma opgelopen. Dat bestaat 
echt, praat maar eens met andere mensen die vroeger 
ongare prei moesten eten. Nu ik erover nadenk, de uien 
waren eigenlijk ook altijd nog wat hard. Trauma’s, ik zeg 

het u. Mijn kinderen kan ik bezwaarlijk groenteliefhebbers 
noemen, maar dit eten ze met plezier. Dat komt omdat 
hun moeder – in  tegenstelling tot hun oma -  wél haar 

tijd neemt om de prei te laten garen. Tijd, vaak het  
belangrijkste ingrediënt, nu nog een winkel vinden.
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Biryani
• 5 grote uien, waarvan 1 ui gesnipperd 

en de rest in dunne ringen
• 2 teentjes kno�ook, gesnipperd
• 2 tl geraspte gember
• 1 grote rode chilipeper, gesnipperd
• 1 laurierblad
• 3 kardemompeulen, geplet en de 

zaadjes uit het omhulsel gehaald
• 2 tl korianderzaadjes (poeder: 1,5 tl)
• 3 tl komijnzaadjes (poeder: 2 tl)
• 1/2 tl kaneel
• 250 g wortels, geschild en in plakjes 

van een halve cm
• 300 g aardappelen, in blokjes van 2 cm
• 200 g diepvrieserwtjes
• sap van een halve citroen (of naar 

smaak)
• 50 g rozijnen
• 350 g basmatirijst
• een mespuntje saffraan
• zout en peper
• een handje geschaafde amandelen
• een busseltje koriander, gesnipperd

{ INGREDIËNTEN }

Bereiding 

1. Zet een pan op het vuur en rooster hierin de 
amandelen. Haal ze uit de pan wanneer ze beginnen 
bruinen en strooi er dan 2 tl van de komijnzaadjes 
en alle korianderzaadjes in. Wanneer de zaadjes geur 
beginnen geven, kap je ze over in de vijzel. Maal de 
zaadjes grof.

2. Doe wat olie in een pan op een zacht vuurtje en bak 
een paar minuten het laurierblad, de kardemomzaadjes 
en de resterende komijn. Voeg dan de gesnipperde 
ui toe en fruit de stukjes tot ze zachtjes begint te 
bruinen. Dit kan makkelijk een kwartier duren. Doe er 
dan de kno�ook, gember, chilipeper, kaneel, komijn en 
koriander uit de vijzel bij en bak alles even mee met de 
uien.

3. Doe de wortels, aardappelen en erwtjes erbij en 
genoeg water om ze net onder te zetten. Laat zachtjes 
koken tot de groenten gaar zijn. Breng alles op smaak 
met zout, peper en het citroensap en roer er dan de 
rozijnen door.

4. Kook ondertussen de rijst in een pot met 700 ml 
water, een mespuntje saffraan en wat zout. Zet het 
deksel op de pan en neem van het vuur wanneer al het 
water geabsorbeerd is en de rijst gaar is.

5. Verwarm de oven voor op 160°C.

6. Heb je een ovenbestendige pan, schep dan de rijst 
op de groenten. Anders leg je eerst de groenten in 
een ovenschaal. Dek de pan of ovenschaal af met wat 
aluminiumfolie en zet 20 minuten in de oven.

7. Zet een pan met wat olie op het vuur en bak de 
resterende vier uien goudbruin. Je zal de volle 20 
minuten die de schotel in de oven staat nodig hebben 
en misschien zelfs nog wat langer. Breng de uien op 
smaak met wat zout.

8. Haal de schotel uit de oven en laat 10 minuten 
rusten en verdeel er dan de gebruinde ui, amandelen 
en de gesnipperde koriander over.

Moesten pa paella en ma curry kinderen krijgen, 
dan zouden ze hun kleine Biryani noemen. Lekker 
afsmakende groenten met daarop een dikke laag 
rijst die, door de stoom die vrijkomt van de groenten, 
een heerlijke aromatische smaak krijgt. Biryani is 
een winner! Hoewel de ingrediëntenlijst aan de lange 
kant is, heb je vast alles in huis en anders is dit hét 
moment om eindelijk komijn, kardemom en koriander 
aan te schaffen. Koop niet de gemalen versie maar de 
volledige zaadjes, die bevatten veel meer smaak.

Lekker voor erbij:

Raita:  
Meng 6 el sojayoghurt met veel 
gesnipperde koriander, zout, peper 
en wat geroosterde komijnzaadjes. 
Voeg wat gehakte tomaat, pepertjes, 
komkommer of mangochutney toe.
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Veggie fajitaVeggie fajita
Dit is een ideaal gerecht om samen met kinderen te maken: 
kleintjes snijden met een gewoon mes de paddenstoelen en 
de grotere mogen een scherper mes voor de paprika’s. Ook 
de specerijen afwegen met de verschillende maatlepeltjes 
is een succes. Op tafel werkt dit meestal wel, ondanks de 
angstaanjagende hoeveelheid groenten. Iedereen schept nu 
zelf op en kan om zijn enge groente heen scheppen. Score!

• 2 uien, in ringen

• 2 rode paprika’s, in reepjes

• 2 gele paprika’s, in reepjes

• 4 portobello’s in plakjes

• 0,5 tl gerookt paprikapoeder

• 1,5 tl uienpoeder

• 1 tl lookpoeder

• 1 tl komijn

• 1 tl oregano

• 1 tl paprikapoeder

• een mespunt cayennepeper

• chilivlokken naar smaak

• 1 tl bruine suiker

• 0,5 tl zout

• peper

• olijfolie

• 8 tortilla’s of tacoschelpen 

{ INGREDIËNTEN }

Bereiding

1. Verwarm de oven voor op 220°C. Leg al de groenten 
op een grote ovenschaal en strooi er de specerijen 
over. Meng met wat olijfolie tot alle groenten bedekt 
zijn met de kruiden. Zet de schaal 20 à 30 minuten in 
de oven of tot alle groenten gaar zijn en beginnen te 
bruinen. Haal de schaal een paar keer uit de oven om 
alles te mengen.

2. Haal de groenten uit de oven wanneer ze allemaal 
gaar en gebruind zijn en verwarm de tortilla’s of 
tacoschelpen zoals aangegeven op de verpakking.

Extra groenten:

Halveer een courgette en schraap het zachte 
binnenste eruit, snij de helften in drie en snij in 
staafjes.

Lekker voor erbij:

Gesnipperde koriander, bonen, ijsbergsla, guacamole 
en salsa.
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Bereiding

1. Verwarm de oven op 225°C. Snijd alle 
groenten in stukken volgens de tijd die 
ze nodig hebben om te garen. Bieten, 
wortels en zoete aardappel zijn het 
hardst, die snij je dus in kleinere stukken 
dan pompoen, venkel, aardappels en 
pastinaak. Verwijder de schil van de 
sjalotten en snij ze in kwartjes. Doe 
alles samen met de kno�ookteentjes, 
takjes tijm en rozemarijn in een grote 
ovenschaal. Hussel alles door elkaar 
met �ink wat olijfolie, peper en zout, zet 
een half uur in de oven en voeg dan de 
kikkererwten toe. Schud alles goed door 
elkaar, zet terug in de oven en haal de 
schaal er een kwartier tot half uur later 
uit wanneer alles gaar en gebruind is.

2. Meng alles voor de dressing in een 
bokaal en schud door elkaar. Zet aan de 
kant tot de groenten klaar zijn.

3. Rooster de (pompoen)pitten in een pan 
zonder vetstof en zet aan de kant.

4. Haal de groenten uit de oven en 
neem de kno�ooktenen apart. Druk het 
vruchtvlees uit de velletjes en plet het 
met een vork. Doe de kno�ook bij in de 
dressing en giet over de groenten. Schep 
alles goed om en strooi de geroosterde 
pitten over de groenten.

{ INGREDIËNTEN }

• verschillende soorten harde 
groenten: wortel, biet, 
pastinaak, venkel, raapjes, 
koolraap, (zoete) aardappel, 
pompoen, ... (minstens tien 
grote stuks)

• 3 kleine rode uien of 
sjalotten

• 8 tenen kno�ook in hun 
velletjes

• 2 el gehakte tijm
• 2 el gehakte rozemarijn
• 1 blik kikkererwten
• pompoenpitten, 

zonnebloempitten of 
amandelen

• olijfolie, zout en peper

Dressing
• een bosje munt en peterselie, 

�jngehakt
• 4 el rode wijnazijn
• 3 el ahornsiroop
• 1 ⁄2 rode chilipeper, �jngehakt
• 6 el olijfolie
• lekker zout en zwarte peper

A�es uit de o�n met 
ook kikkererwten
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Romige linzen
Dit is mijn basis linzenbereiding. Omdat er meestal snijbiet in de 
moestuin staat, grijp ik hiernaar, maar met spinazie is dit zeker 
even lekker. Je kan ook de blaadjes gewoon weglaten en er andere 
groenten bij geven. Afhankelijk van het seizoen is de keuze oneindig: 
jonge worteltjes in het voorjaar, bietjes of kerstomaatjes in de zomer, 
pompoen of paddenstoelen in de herfst en pastinaken in de winter. 
Voor elk wat wils.

{ INGREDIËNTEN }

Bereiding
1. Zet een pan met wat olie op het vuur en fruit hierin de uien. 
Wanneer ze glazig zijn, mogen ook de selder, kno�ook, wortel en 
snijbietstengels erbij. Giet, wanneer alles begint te bruinen en lekker 
zacht is, de witte wijn erbij. Roer met een houten lepel de onderkant 
van de pan proper: de aanbaksels geven veel smaak aan het geheel. 
Wanneer de wijn is weggekookt mogen de aardappels, linzen, tomaat, 
tijm, het laurierblaadje en het grootste deel van de bouillon erbij. Laat 
alles sudderen tot de linzen gaar zijn en let op dat alles niet te droog 
wordt. Je kan altijd wat bouillon toevoegen.

2. Zitten er nog grote stukken aardappel of tomaat tussen de linzen, 
dan mag je die wat pletten: ze zorgen voor nog meer smeuïgheid. Meng 
alles goed en roer er beetje bij beetje de snijbietblaadjes (of spinazie) 
door. Wanneer die geslonken zijn mag ook de sojaroom erbij. Laat nog 
even pruttelen en kruid dan goed af met peper en zout, olijfolie en de 
rode wijnazijn.

• 1 ui, �jngehakt
• 2 wortels, �jngehakt
• 2 stengels selder, �jngehakt
• 6 stengels snijbiet: de 

bladeren in repen, de 
stengels in blokjes

• 2 teentjes kno�ook, 
�jngehakt

• 400 gram groene linzen
• 2 aardappelen in stukken
• 1 tomaat in stukken
• geut witte wijn
• 1 liter groentebouillon
• 1 laurierblad
• 1 el gehakte tijm
• peterselie
• 125 ml sojaroom
• 1 el rode wijnazijn of 

balsamico
• olijfolie, zout en peper

Lekker voor erbij:

Geroosterde tomaten: 
Snijd wat tomaten doormidden en leg 
ze met hun snijvlak naar boven in een 
ovenschaal. Druppel er wat olie over en 
kruid met rozemarijn, tijm en zout. Zet 15 à 
20 minuten in de oven tot ze bruine randjes 
hebben.
Gebakken paddenstoelen
Geroosterde groenten
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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!

Ontdek de nieuwe Alpro 
plantaardige variatie op 
yoghurt  Natuur Ongezoet. 
Geen suiker, wel dezelfde 
vertrouwde smaak. 
Gebruik het met vers fruit en 
knapperige ontbijtgranen of in 
jouw favoriete hartig recept.

Alpro 
Natuur 

Ongezoet

Fervente sporters kunnen het  
beamen, een eenvoudige
shake door elkaar schudden
na de training kan deugd doen.
Cosmofarma bracht een 
volledig plantaardige lijn op 
de markt voor voor, tijdens 
en na de workout, maar ook 
specifi ek voor duursporters, 
hydratatie of spierherstel.

Cosmo-
farma

Geen tijd of zin om zelf te 
 koken? Probeer dan deze 
kantenklare maaltijd van 
Boubasud met couscous, 
groentjes en veel
smaak in de hoofdrollen. 
Te koop bij onder andere 
Carrefour, Aldi, Match en 
Delhaize.

Boubasud 
couscous
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Blijf ons verder helpen en doe een gift. Want alleen 

dankzij jouw steun kunnen wij ervoor gaan om van 

2018 een nog beter jaar te maken.  

Je kunt doneren via www.evavzw.be/doe-een-gift 

of overschrijven op:

 IBAN: BE 53 5230 8011 0153

 BIC: TRIOBEBB

Vermeld ‘gift’ als mededeling. 

Giften aan EVA zijn � scaal aftrekbaar vanaf € 40. 

Via de belastingen recupereer je 45 procent van 

jouw gift (exclusief het bedrag voor lidmaatschap).

EVA vzw onderschrijft de Ethische Code van de VEF. 

Je beschikt over een recht op informatie. Dit houdt 

in dat schenkers, vrijwilligers en personeelsleden 

tenminste jaarlijks op de hoogte gebracht worden 

van wat met de verworven fondsen gedaan werd.

Tekst Nena Baeyens en Fien Louwagie

Infogra� ek Tineke Van Hemeldonck

 

n alle bescheidenheid kunnen we 

zeggen dat 2017 een fantastisch 

jaar was voor EVA. Miljoenen 

mensen zagen onze Boodschap van 

Algemeen Nut op de VRT waarin we 

oproepen om meer veggie te eten. We 

begeleidden tientallen grootkeukens 

om hun menu meer plantaardig te 

maken, bereikten bijna 500 horeca-

chefs die dankzij onze kookdemo’s 

meer en betere vegan gerechten op de 

kaart van hun restaurant zullen zetten 

en hadden constructieve gesprekken 

met producenten en supermarkten om 

meer plantaardige producten aan te 

bieden. Aoste en Lidl zijn daar mooie 

voorbeelden van. En dan zijn er nog 

die tienduizenden geïnteresseerde 

consumenten die we ondersteunden via 

onze kookworkshops, campagnes zoals 

Easy Vegan en Donderdag Veggiedag, 

events zoals VeggieWorld en alle 

fantastische activiteiten van onze lokale 

groepen. 

Het was ook een geweldig jaar voor 

iedereen die in ons plantaardig verhaal 

gelooft. De undercoverbeelden van 

Animal Rights, het succes van Dagen 

Zonder Vlees en de massa aanwezigen 

op Vegan Summerfest van Be Vegan. 

Daarnaast was er ook de lancering 

van de nieuwe voedingsdriehoek, 

waarvan plantaardige voeding een 

van de belangrijkste uitgangspunten 

is. Het toont allemaal aan dat we hier 

in België goed bezig zijn. En dat wordt 

ook bevestigd door de cijfers. Volgens 

een nieuw rapport van Wageningen 

Universiteit daalt de vleesconsumptie 

hier in België signi� canter dan in de ons 

omringende landen. 

Dat we zoveel kunnen bereiken met zo’n 

klein kantoorteam is ongeloo� ijk en de 

verdienste van een grote groep van meer 

dan 300 super vrijwilligers en van jou. 

Door lid te zijn van EVA en ons � nancieel 

te steunen, kunnen wij die plantaardige 

evolutie versnellen. Bedankt daarvoor!

 

EVA'S MIJLPALEN VAN 2017

I
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BOEKWEIT EN GIERST I.P.V. QUINOA
Het wonderzaad quinoa valt nog amper weg te denken uit de veggie 
en gezonde keuken, maar we zouden het soms liever schrappen van 
onze uitgaven. Sinds de westerse wereld quinoa ontdekte, kunnen 
de Zuid-Amerikaanse landen de grote vraag amper bijhouden. Die 
tekorten zorgen ervoor dat de prijzen de laatste jaren fors gestegen 
zijn. Boekweitzaadjes daarentegen zijn een stuk goedkoper en een 
prima vervanger voor quinoa. De zaadjes zijn vezelrijk en bevatten 
verschillende mineralen, B-vitamines en eiwitten. Verwerk ze in een 
salade of maak er een risotto mee. Boekweitmeel is dan weer een 
ideale basis voor pannenkoeken of zelfgebakken brood. 

Gooi ook eens gierst in je winkelkar: dat is in tegenstelling tot 
boekweit geen zaad, maar een graan. Qua smaak en structuur leunt 
het dicht aan bij couscous. Met gierst kan je zowat alle kanten uit: 
naast in salades en soepen kun je de graantjes ook verwerken in 
een stamppot. Wanneer ze gekookt worden, krijgen ze namelijk een 
romige structuur, waardoor je er ook gemakkelijk aardappelen mee 
kunt vervangen. Ter info: gierst is glutenvrij.

Soms zijn we zo vertrouwd met bepaalde ingrediënten, dat we het gat in 
onze portemonnee dat ze veroorzaken, er maar bijnemen. Toch zijn er veel 

alternatieven waarmee je evenveel kanten uit kan en die niet moeten onderdoen 
qua smaak. Vervangen is de boodschap. In onze budgetvriendelijke rubriek 

leggen we ditmaal de focus op ‘probeer eens dit in plaats van dat’. Je ontdekt 
nieuwe smaakmakers én je bespaart: een win-win.

Tekst Eva Lambaere

BU DGET
vriendelijk 

veggie

VERVANG DIE HAP
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ZONNEBLOEMPITTEN I.P.V. PIJNBOOMPITTEN
Ze zijn zo smakelijk, die pijnboompitten, maar de prijs is dat net 
iets minder. Opteer daarom eens voor zonnebloempitten: € 0,94 
per 100 g versus € 4,89 per 100 g, daar moeten we geen twee 
keer over nadenken. De pitten worden vaak onderschat, terwijl ze 
zo veelzijdig zijn. Bovendien zijn ze rijk aan vezels en hebben ze 
een cholesterolverlagende werking. Zin in pesto? Zonnebloempit-
ten lenen zich er prima toe met hun pittige smaak. Je kan ze ook 
blenden tot een pasta of over je salade strooien voor een crunchy 
bite. Moest dit alles je nog niet over de streep trekken: gedoopt in 
chocolade smaken ze precies naar M&M’s. 

MA NEE  ZELF .P.V. KANT EN KLAA
Tofu op zich heeft bitter weinig smaak en daarom is het verleidelijk 
om de gemarineerde tofureepjes van de supermarkt in je bood-
schappentas te stoppen. Die zijn echter een pak duurder dan een 
onbewerkte blok tofu. Toegegeven, die laatste ziet er misschien 
een beetje vreemd uit, maar je bespaart er wel heel wat geld mee 
en klaargemaakt smaakt het ongetwijfeld even lekker. Snijd de tofu 
in blokjes en experimenteer er op los met marinades: zoet, zuur of 
zout, het kan allemaal. Dankzij de sponzige structuur, worden de 
smaken ten volste opgenomen. Voor het beste resultaat laat je de 
tofu een nachtje trekken alvorens te bakken. Probeer maar eens 
een marinade met sojasaus, gember en look of eentje met sinaas-
appel, mosterd en tijm.

ERWTJES I.P.V. AVOCADO’S
Holy guacamole, weinigen kunnen weerstaan aan de Mexicaanse dipsaus op basis van avocado. Alleen jam-
mer dat die laatste de dure vogel van de fruit- en groenteafdeling is. Probeer daarom eens een guacamole 
op basis van doperwtjes: blend ze met pittige kruiden, rode ui, stukjes tomaat, olijfolie en wat limoensap. De 
erwtenguacamole heeft dezelfde groene kleur en smaakt ook prima met wat nacho’s of op een stuk brood. 
Koop gerust diepvrieserwtjes: nog budgetvriendelijker en met evenveel vitamientjes.
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Shoppen
Tekst Anna Bernburg

UIT ETEN IN LEUVEN

Leuven heeft er een plantaardig 
theehuisje bij  
Zalig toch om tijdens de wintermaanden door de kou te � etsen en dan warm onthaald te worden met een dampende kop 
chocomelk of kof� e. In de Tiensestraat in Leuven kan je sinds kort terecht bij T&Ko voor een gezellige middag. T&Ko 
is een volledig plantaardig kof� e- en theehuisje (waar je ook een warme choco kunt krijgen op basis van havermelk). Je 
blijft er niet op je honger zitten, want ontbijt, lunch, gebak en pannenkoeken kan je er allemaal krijgen. High tea kan ook, 
op reservatie.

www.tnko.be

Deze apps maken 
het  gemakkelijk  
Op reis is het niet altijd eenvoudig om je eetgewoonten duidelijk te maken. 

Verschillende talen en culturen zorgen wel eens voor misverstanden. 

Gelukkig krijgen we versterking van onze smartphone. Er zijn namelijk 

(minstens) twee apps ontwikkeld die als een soort vegan paspoort dienen. 

In verschillende talen staat uitgelegd wat jouw eetgewoonten zijn als veggie 

of vegan. Op die manier kan je eenvoudig tonen wat je wel en niet eet aan 

iemand wiens taal je niet spreekt. 

Probeer het zeker zelf: gratis in de app store is “Veggie Pass” met 19 talen 

en voor 2,25 euro download je “Vegan Passport” van the Vegan Society met 

maar liefst 79 talen.

34 

34-35 Shoppen.indd   34 28/11/17   17:23



WONDERWORLD

Veggie en 
vegan wereld
In haar eigen dorp (Scheldewindeke) 
startte Cathy met Wonderworld. Dit 
is een pop-up meeneemrestaurant 
waar je elke woensdag terecht kan 
voor veggie en vegan gerechten. Het 
menu, dat wekelijks verandert, kan je 
online bekijken en daarna meteen een 
bestelling plaatsen. Je kunt Cathy ook 
inschakelen voor de catering van je 
feesten. 

Pop-up adres iedere woensdag van 
11.30-14.30u en van 17.30-21.00u:
Eethuis St. Kristoffel
Stationsstraat 100/A,
9860 Scheldewindeke
www.wonderworld.be

Eco Biscuits   
Dit koekjesmerk van Belgische bodem heeft een groot 
aanbod aan vegan koekjes. Je vindt ze in verschillende 
bio- en natuurwinkels. De koekjes worden niet gezoet met 
rietsuiker, maar met graan- en vruchtenstropen. Ideaal voor 
mensen die pure suiker willen vermijden. Onze favoriet? 
De smic smac’s! Niet alleen de naam klinkt leuk, maar ook 
de mini-koekjes met chocolade in de vorm van vlinders, 
konijntjes, koeien en schapen, kunnen niet anders dan je 
blij maken. Dit zijn dan ook de enige dieren die we kunnen 
aanraden om te eten.

www.ecobiscuits.be

Vegamuze
Vegamuze, al langer gekend van pick-
a-pie en haar kookworkshops, kwam 
recent met iets nieuws op de proppen. 
Tasty Travel is een citytrip-formule 
waarbij Eveline jou wegwijs maakt in 
verschillende steden. In groep ontdek 
je waar je lekker plantaardig kunt eten, 
van streetfood tot � ne dining en samen 
snuif je de sfeer en cultuur van de stad 
op. Daarnaast ligt de nadruk vooral op 
ecologie en lokale plant-based projecten. 
Voorlopig organiseert Eveline enkel 
citytrips naar Londen en Rotterdam. 

www.vegamuze.be/tastytravel

Liv’in Choc
Nog op zoek naar een plantaardig cadeautje voor jouw gastvrouw of 
-heer tijdens de feestdagen? Dan zouden de chocolaatjes van Liv’in 
Choc zeker tot je opties moeten behoren. Via de webshop kan je vegan 
chocolade bestellen, de nieuwste aanwinst zijn de truffelbollen in vijf 
verschillende smaken. 

www.livinchoc.be
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Heel wat mensen denken bij een kalkoen niet aan een behendige en 
intelligente vogel die in de ongerepte natuur rondcirkelt boven de bossen. 

Ze zien hem eerder, liefst gevuld, op een glimmende schaal in het midden van 
hun feestdis. Die opgekweekte kalkoen is verre van een toonbeeld van wat 

voor bijzondere vogel hij eigenlijk echt is.

De kalkoen, een vogel uit de familie van de 
hoenderachtigen, vindt zijn oorsprong in Noord- en 
Centraal-Amerika, waar hij vroeger door de Maya’s 
als huisdier werd gehouden. Na de ontdekking van 
Amerika in de 15de eeuw, werd het dier heel populair 
op de Europese menukaarten. De gedomesticeerde 

kalkoen die vandaag in dienst staat van de 
vleesproductie, kan zich niet ontplooien zoals een 
kalkoen dat in het wild zou doen. De dieren hebben 
nochtans heel wat kwaliteiten en zijn bovendien erg 
sociaal. 

HET DIER 
(ACHTER)

HET VLEES 

Kalkoenen
Tekst Eva Lambaere
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BORN TO BE WILD

Als je soms dacht dat kalkoenen slome vogels zijn: 
dat is enkel een gevolg van de domesticatie. Dankzij 
zijn lange, krachtige poten kan een wilde kalkoen 
een snelheid halen van 40 km/h. Iets wat ook dreigt 
vergeten te worden, is dat de vogel wel degelijk 
kan vliegen. Naast zijn topsnelheden op de begane 
grond, vormt 90 km/h in de lucht geen uitzondering. 
Echter, doordat de dieren vaak met duizenden moeten 
samenhokken in kwekerijen, krijgen ze de kans niet 
meer om hun vleugels te spreiden. Het vliegen wordt 
niet meer doorgegeven van moeder op jong, waardoor 
de eigenschap uit de gedomesticeerde kalkoen is 
gegroeid.

Het allesoverheersende lawaai dat ze produceren 
doet misschien anders vermoeden, maar kalkoenen 
zijn geen agressieve dieren. Soms word je misschien 
wel eens hoorndol als er eentje non stop staat 
te snateren, zo heet dat bij kalkoenen, maar dat 
heeft zo zijn redenen. Ze herkennen elkaar aan 
hun stemgeluid en kunnen tot wel 20 verschillende 
geluiden produceren om dingen duidelijk te maken. 
Naast hun gesnater, herkennen de kalkoenen elkaar 
ook aan hun karakteristieke uiterlijk. Ze hebben een 
naakte rode kop met lellen aan beide kanten van 
de snavel, waarvan de kleur mee verandert met hun 
gemoedstoestand: ze kunnen variëren van wit tot roze 
naar blauw en diep rood. In de intensieve veehouderij 
worden de lellen geknipt om pikken te voorkomen.

De wilde kalkoenen leven samen in groepjes van 
ongeveer 20 vogels, maar tijdens het broedseizoen 
hebben de mannetjes elk hun eigen territorium. Ze 
verleiden de vrouwelijke kalkoenen aan de hand van 

een paringsdans, waarbij er gepronkt wordt met de 
staartveren. Een pasgeboren kalkoenkuiken kan al 
vanaf de eerste dag zelfstandig naar voedsel zoeken. 
Bij gekweekte kalkoenen kan er niet op de natuurlijke 
wijze aan voortplanting gedaan worden. Ze lijden zo 
onder hun eigen gewicht, dat ze vaak niet meer op hun 
poten kunnen staan. Bovendien worden ze genetisch 
geselecteerd op hun dunne huid, omdat de consument 
geen dik vel rond zijn vlees wil. Dat heeft als gevolg dat 
de rug van de vrouwelijke kalkoen zou openscheuren 
wanneer het mannetje haar bespringt. Daarom wordt 
er gebruik gemaakt van kunstmatige inseminatie. 
Slechts 6 maanden nadat de vogel het levenslicht zag, 
wordt hij al slachtrijp verklaard. Een kalkoen in het wild 
daarentegen kan gemakkelijk 13 jaar oud worden. 

SHERLOCK

Van nature zijn de beestjes heel nieuwsgierig en 
hebben ze een onderzoekend karakter. Ze gaan graag 
op ontdekkingstocht in de omgeving. Hun vermogen 
om de geogra�sche samenstelling van een gebied van 
wel 4000 km² te memoriseren, helpt hen hierbij en 
toont aan dat het intelligente dieren zijn. Net als katten 
en honden, zijn kalkoenen ook erg speels. Als je een 
appel naar hen toe gooit, zullen ze er mee beginnen 
‘voetballen’. Naast die speelsheid, kunnen de vogels 
ook gevoelens van angst, pijn en stress ervaren. 

De grootste inheemse wildvogel van Noord-Amerika 
heeft dus heel wat meer in zijn mars dan je op het 
eerste gezicht zou denken. Hij voelt zich op zijn best 
als hij vrijuit kan vliegen, ontdekken en op zoek kan 
gaan naar kruiden, bloemen, zaden en insecten om 
zich mee te voeden. Misschien verdient het dier dan 
toch een waardiger en langer leven en moet het dit 
jaar niet alleen de Amerikaanse president zijn die op 
Thanksgiving gratie verleent aan een kalkoen.
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Into the
Southwest

IK MOET EERST EVEN VERMELDEN WAAROM IK HET IN MIJN HOOFD HEB GEHAALD OM, 
IN HET HOOGSEIZOEN ÉN OP HET WARMSTE MOMENT VAN HET JAAR, HALSOVERKOP NAAR 
DE AMERIKAANSE STAAT UTAH TE VLIEGEN. ALS MIJN WEDERHELFT NAAR DE ANDERE KANT 

VAN DE OCEAAN WORDT GESTUURD VOOR HET WERK, BEGINT HET BIJ MIJ NAMELIJK TE 
KRIEBELEN. MIJN HOOFD SLAAT OP HOL EN IK BEGIN ALS EEN GEK UIT TE ZOEKEN HOE, WAT, 
WAAR EN WANNEER IK HEM ACHTERNA KAN. ZO GESCHIEDDE; DRIE FLIGHT CONNECTIONS 

EN 31 UUR LATER ZETTE IK VOET AAN AMERIKAANS LAND. 

Tekst en foto’s Eveline Boone
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Salt Lake City
Wie Salt Lake City zegt, zegt mormonen, Olympische Spelen, brouwerijen, honing en een zout-
meer. Maar ook vegan hotspots. Twee New Yorkers met een veggie reisblog verzamelden ze al-
lemaal in een handige gids: “The Ultimate Vegan Guide to Salt Lake City”. Je vindt hier volle-
dig vegan restaurants maar ook verrassend veel plaatsen met vegan opties op het menu. Het staat 
steeds mooi met icoontjes aangeduid. Vaak kan je vooraf op de website het menu al bekijken.  
Zo  stippel je je citytrip dus gemakkelijk op voorhand uit.

LAZIZ’ KITCHEN

Laziz’ Kitchen serveert de Libanese keuken in een 
prachtig kader. De gerechten zijn hoofdzakelijk 
veggie, maar er prijken ook enkele vegan opties op 
het menu.

912 S Jefferson Street, Salt Lake City
www.lazizkitchen.com

ZEST

Plan je overnachtingen in SLC in de buurt van 
Zest. Rol dan je bed uit en ga er uitgebreid ontbij-
ten. Toch liever een snelle lunch en misschien een 
taartje om mee te nemen? Ook dat kan. Reserveer 
je voor ‘s avonds, neem dan zeker enkele ‘sharing 
plates’ zoals een vegan kaasplateau, jalapeño pop-
pers en deviled avocado’s.

275 S 200 W, Salt Lake City
www.zestslc.com

Down Hwy.15
Onverwacht, maar wat een ervaring: schieten in een 
shooting range. Amerikanen gaan er heen om even 
te ontstressen. Een man met Kalasjnikov rechts van 
mij en een 10-jarige met Baretta links, ik krijg er  
stress van. Hierna gaan we nog even de toerist uit-
hangen in de Salt Lake Temple. Na een ontmoeting 
met mormoonse dames die ons alle voordelen van 
het gezinsleven als mormoon uit de doeken willen 
doen, rijden we het avontuur tegemoet. Een beker 
koffie en een cola naast ons en off we go. We zet-
ten koers naar Zion National Park en Bryce Canyon 
via Highway 15. Die snelweg loopt van het noorden 
van Utah recht naar het zuiden. Een bord ‘No servi-
ces available’ duidt een gehucht aan dat niet groter 
is dan een tweetal kruispunten. Iets vinden om te 
eten blijkt dan ook geen sinecure. 

Bij valavond verrijzen langs de snelweg grote ver-
lichte billboards met fastfood allerhande. Niet echt 
wat ik in gedachten had. We houden uiteindelijk 
halt bij Taco Bell. Soft taco’s, hard taco’s, double ta-
co’s, quesadilla’s, burrito’s,… Geef mij gewoon een 

taco! Potverdorie. Vegan opties zijn er: het gehakt 
wordt vervangen door bonen. Het was dit of geen 
eten én een grumpy chauffeur.

De dag erna houden we, na een fikse wandeling 
door het Zion National Park bij 35°C en droge 
sandwiches uit de frigobox, halt bij Oscar’s Café 
voor ons avondeten. Een ‘café’ duidt in de VS op 
huisbereide gerechten. Ook hier staat netjes aan-
geduid wat vegan, veggie of glutenvrij is. 

TACO BELL

Amerikaanse fastfoodketen
www.tacobell.com

OSCAR’S CAFÉ

948 Zion Park Blvd., Springdale
www.oscarscafe.com

Valley of the Gods
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Wild Thyme Cafe

Kanab, the far West
Twee dingen waar Kanab om bekend staat: 
de vele westerns die hier gedraaid zijn en de 
grootste animal shelter van de US, Best Friends 
Animal Rescue. 

Ik heb hier twee nachten geboekt in een motel 
zoals je die enkel in de films ziet: een interieur 
uit de late jaren 70 waar roken nu verboden is, 
maar waar de 40 jaar oude geuren wel nog in 
het tapijt gedrenkt zitten. Kanab is een pitto-
resk dorp met best veel restaurants. Na de lange 
autorit eten we bij Wild Thyme Café en nemen 
we plaats op de porch. Wild Thyme staat voor 
biologisch, vegetarisch én diervriendelijk. Ik 
neem eerst een salade met maïs en een lekke-
re, frisse dressing. Ik snak naar groenten en we 
zijn nog niet eens een week in de VS! Daarna zet 
ik mijn tanden in de Best Friends Tostada: een 
tortilla met lokale groenten en vegan beef. Als 
dessert aten we een moelleux en een carrot 
cake, maar er zijn zeker ook vegan opties voor 
de zoetekauwen.

WILD THYME CAFÉ

198 S 100 E, Kanab

ROCKING V CAFÉ

De place to be voor slow food. 
Alle ingrediënten zijn dagvers en 
wanneer je vermeld dat je vegan 
eet, past de kok het gerecht voor 
jou aan. Het eten wordt langzaam 
en met de grootste zorg bereid, 
maar is het wachten waard. 

97 West Center Street, Kanab
www.rockingvcafé.com

PEEKABOO WOOD FIRED 
KITCHEN

Hier kan je je dag goed beginnen 
met een vegan brunch.

233 West Center Street, Kanab
www.peekabookitchen.com 

De volgende ochtend zijn we vroeg uit de veren. Dit keer laten we 
ons écht niet vangen. Ik wil een hele dag wandelen en heb een loop 
uitgekozen die op twee uur rijden is verwijderd van Kanab, over de 
grens met Arizona. Hier komt onze 4X4 machine toch van pas. We 
daveren zo’n half uur over een dirt road om aan te komen bij een 
parkeerplek met een overdekt toilet. Zonder water weliswaar. Hier 
vertrekt de Wirepass Trail richting The Wave. Een vaak gefotogra-
feerde plek omwille van de rotsen die er uitdrukkelijk zijn gevormd 
als golven. 

De weg terug brengt ons langs een vertakking van Lake Powell. Op 
de kaart een ‘meertje’, in werkelijkheid strekt het kunstmatig meer 
zich 300km over twee staten! We trekken naar het strand om te 
gaan pootje baden. Het is ondertussen een goeie 45° buiten en de 
korte wandeling tot aan het strand biedt nul komma nul schaduw. 
Natuurlijk onze zwemkledij vergeten. Zoals gewoonlijk. Dan maar in 
ons ondergoed!

Opgedroogd en bruin gebakken rijden we nog even verder naar The 
Horseshoe Bend. Mijn wederhelft loopt al te mopperen want die 
heeft honger, dorst en het is veel te warm om nu nog eens een kwar-
tier in de blakende zon naar een paar rotsen te gaan kijken. Tot we de 
klif naderen. Het zicht is adembenemend mooi. De metershoge rot-
sen nemen een duik, recht naar beneden, waar azuurblauw water en 
heldergroene algen een magisch contrast geven met de rood oranje 
kliffen. Daar worden we toch even stil van.

The Wirepass Trail
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Blanding
We logeren bij Grayson Down, een AirBnB appartement bij een 
vriendelijk gezin met een groententuin, twee waakhonden en een 
aantal kippen. Redelijk boerenbuiten op z’n Amerikaans dus. We 
krijgen bij wijze van welkom enkele summer squashes en maïskol-
ven uit hun tuin cadeau. De maïs gaat rechtstreeks een pot kokend 
water in om als snack te eten. Het is zo zoet dat mijn handen net 
zo plakkerig zijn als zou een klein kind een ijsje gegeten hebben.  
De summer quash, oftewel zomerpompoen, houdt het midden tus-
sen courgette en pompoen, stevig en smaakvol. Ze zijn flesvormig 
en je kan ze best met schil erbij stoven. Heerlijk! Dankzij de squash 
hebben we de rest van de week groentjes bij de lunch, ideaal. 

Net voor zonsondergang begeven we ons op een onverharde weg 
door de Valley of the Gods. Wat we zien zijn rotsformaties die als 
een toren op elkaar balanceren en sterk aan gezichten doen denken. 
Je begrijpt waarom men hier goden zou zien. Het is muisstil, op het 
ruisen van het kurkdroge struikgewas na. In de verte vormt zich een 
zandhoos. Achter de rotsen begint de zon steeds lager te zakken. De 
rotsen beginnen te gloeien alsof ze na een lange dag ook eindelijk 
even kunnen uitblazen. Langs de weg zien we enkele kampeerders 
hun slaapzak uitslaan. Ik heb er nu even spijt van dat we binnenshuis 
moeten gaan slapen.

Grayson Down

The Horseshoe Bend
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Boulder Mountain Guest Ranch

Hell’s Backbone Grill

Moab Brewery

Dat was het dan. Morgen rijden we terug naar Salt Lake City. De zon gaat onder achter de bergen. 
Miljoenen sterren verlichten de hemel. Al schommelend in onze rocking chair kraken we een fles wijn op de porch.

Meer over de trekpleisters op deze roadtrip lees je op www.frenchbeans.be

Boulder
Na nog een tussenstop in Torrey, waar de dorpjes zo desolaat zijn dat de 
groenten die de enige supermarkt verkoopt uit de tuin van de uitbaatster 
komen, eindigen we onze vakantie in Boulder. Als boerderij verhuur je hier 
best ook wat logementen aan toeristen. Zo vinden we de Boulder Mountain 
Guest Ranch. We slapen in een houten hutje met een porch en schommel-
stoel. We nemen nog een verfrissende duik in Lower Calf Creek Falls en gaan 
uit eten bij Hell’s Backbone Grill. Het restaurant is bekend in de wijde om-
geving en serveert enkel zelfgekweekte groenten. Mijn aperitief, een Dirty 
Farmer Martini, is een hartige cocktail met olijvensap. Weer eentje afgetikt 
op de lijst van rariteiten. De House Salad, Kale Salad en Posole Stew zijn 
vegan. Het is hier ultra gezellig bij het vijvertje en het eten is superlekker!

Op onze laatste vakantiedag be-
zoeken Escalante. Op de bio-
winkel Escalante Mercantile na 
is hier eigenlijk niets te zien is. 
“Bewonderenswaardig om hier een 
biowinkel te openen”, zeg ik tegen 
de vrouw achter de toog. Ze kijkt 
mij met een verwarde en licht be-
ledigde blik aan. “Het is hier cen-
traal gelegen tussen Bryce Canyon 
en Capitol Reef dus hier passeren 
veel toeristen.” Juist, sorry. Bio is in 
deze afgelegen dorpen eerder een 
noodzaak dan een alternatief.

ESCALANTE MERCANTILE

210 W Main St, Escalante

HELL’S BACKBONE GRILL

No. 20 North Highway 12, Boulder
www.hellsbackbonegrill.com

KIVA COFFEE HOUSE

Een heerlijk kopje koffie en een fan-
tastisch uitzicht over een van de 
meest spectaculaire landschappen 
van Utah? Eén adres!

7386 Hwy 12 Mile Marker, Escalante
kivakoffeehouse.com

Moab
Dit is de stad voor mountainbikers. Daar pas ik voor en ga in de plaats 
naar Castle Creek Winery om lokale wijn te proeven. Wijngaarden hebben 
ze hier niet. De druiven worden geplukt bij locals die kleinere druivelaars 
kweken. Alles wordt wel biologisch geteeld. Daarna bezoek ik de bekende 
Moab Brewery. Van het brouwproces kan je niets zien, enkel de eindpro-
ducten zijn hier te koop. Ik bestel een rootbeer: het ziet er uit als cola, maar 
is minder zoet en smaakt ook helemaal anders.

CASTLE CREEK WINERY

14 UT-128, Moab
www.castlecreekwinery.com

MOAB BREWERY

686 S. Main St., Moab
www.themoabbrewery.com

42 

38-42 citytrip.indd   42 28/11/17   17:25



FAU X  G R A S  D E GAIA 
M E T  C H A M PA G N E  & T R U F F E L

H E E R L I J K E  R E C E P T E N  O P  FA U X G R A S .B E

100% PL ANTAARDIG100% PL ANTAARDIG100% PL ANTAARDIG100% PL ANTAARDIG100% PL ANTAARDIG100% PL ANTAARDIG100% PL ANTAARDIG100% PL ANTAARDIG100% PL ANTAARDIG100% PL ANTAARDIG100% PL ANTAARDIG100% PL ANTAARDIG100% PL ANTAARDIG100% PL ANTAARDIG100% PL ANTAARDIG100% PL ANTAARDIG100% PL ANTAARDIG100% PL ANTAARDIG100% PL ANTAARDIG100% PL ANTAARDIG100% PL ANTAARDIG100% PL ANTAARDIG100% PL ANTAARDIG100% PL ANTAARDIG100% PL ANTAARDIG100% PL ANTAARDIG100% PL ANTAARDIG100% PL ANTAARDIG100% PL ANTAARDIG100% PL ANTAARDIG100% PL ANTAARDIG100% PL ANTAARDIG100% PL ANTAARDIG100% PL ANTAARDIG100% PL ANTAARDIG100% PL ANTAARDIG100% PL ANTAARDIG100% PL ANTAARDIG100% PL ANTAARDIG100% PL ANTAARDIG100% PL ANTAARDIG100% PL ANTAARDIG100% PL ANTAARDIG100% PL ANTAARDIG
100% DIERAARDIG100% DIERAARDIG100% DIERAARDIG100% DIERAARDIG100% DIERAARDIG100% DIERAARDIG100% DIERAARDIG100% DIERAARDIG100% DIERAARDIG100% DIERAARDIG100% DIERAARDIG100% DIERAARDIG100% DIERAARDIG100% DIERAARDIG100% DIERAARDIG100% DIERAARDIG100% DIERAARDIG100% DIERAARDIG100% DIERAARDIG100% DIERAARDIG100% DIERAARDIG100% DIERAARDIG100% DIERAARDIG100% DIERAARDIG100% DIERAARDIG100% DIERAARDIG100% DIERAARDIG100% DIERAARDIG100% DIERAARDIG100% DIERAARDIG100% DIERAARDIG

100% PL ANTAARDIG
100% DIERAARDIG

faux-gras-DEF-20171110.indd   1 10/11/17   12:42
43_ad.indd   2 28/11/17   17:05



Omdat ik zo plantaardig mogelijk eet, neem ik al jaren 
supplementen van VEG 1 om mijn B12-niveau op pijl 
te houden. Tijdens mijn zwangerschap gebruikte ik ook 
Folavit, voor extra foliumzuur. Na mijn recente miskraam 
begon ik plots te twijfelen aan de combinatie van VEG 
1 en Folavit. Zou het kunnen dat ik te veel foliumzuur 
heb binnengekregen? En mag VEG 1 wel gebruikt worden 
tijdens de zwangerschap?

Ik ben vrij zeker dat VEG 1 geschikt is voor zwangere 
vrouwen, want moest dit niet het geval zijn, dan is de 
fabrikant verplicht om dit uitdrukkelijk op de verpakking 
te vermelden.

Verder wordt inderdaad aangeraden om vrouwen, 
reeds voor de conceptie en minstens tot 12 weken na 
de conceptie, dagelijks een supplement van 400 µg 
foliumzuur te geven (bovenop de inname via voeding). In 
ieder geval: foliumzuur is een wateroplosbare vitamine. 
Een teveel aan die vitamine zou dus normaliter worden 
uitgescheiden via de urine.

Er is een zeer klein aantal studies dat aantoont dat 
een teveel aan foliumzuur, dan spreken we wel over 
extreem hoge hoeveelheden waar je zeker niet aan komt 
door twee supplementen met elkaar te combineren, 
kankerverwekkend zou kunnen zijn. Een aantal studies 
suggereren ook een relatie met de ziekte van Alzheimer. 
Echter, er is veel meer onderzoek nodig vooraleer dit 
eventueel kan worden vertaald naar aanbevelingen. 

ok  he  ik even gekeken in de data anken naar 
wetenschappelijk onderbouwde informatie, maar 
geen enkele studie heeft een teveel aan foliumzuur in 
verband gebracht met vruchtbaarheidsproblemen of een 
miskraam.

VRAAG MAAR 
RAAK!

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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Heeft kikkererwtenmeel dezelfde voedingswaarde als 
kikkererwten? Meer speci� ek: als ik een maaltijd bereid 
met een sausje op basis van kikkererwtenmeel en daarbij 
een ander graan doe, schotel ik mijn kinderen dan een 
volwaardige, eiwitrijke maaltijd voor?

Kikkererwtenmeel wordt verkregen door kikkererwten 
te malen en bevat bijgevolg dezelfde nutriënten als 
kikkererwten. Omdat het meel vaak wordt gemaakt van 
gedroogde kikkererwten is de voedingswaarde zelfs nog 
iets geconcentreerder (meer eiwitten per 100 gram). Een 
goede keuze dus!

Ik overweeg om mijn zoontje van twee geen 
zuivelproducten meer te geven. Welke alternatieven kan ik 
hem zoal aanbieden?

Je kunt een volwaardige groeimelk geven op basis van 
soja (bv. van Nutricia). Die melk is eveneens verrijkt met 
de nodige vitaminen, mineralen en calcium. Je kunt de 
groeimelk aanvullen met andere soorten plantaardige 
melken (amandelmelk, kokosmelk of rijstmelk), maar 
weet dat die laatsten geen volwaardig alternatief bieden 
voor koemelk doordat ze niet alle essentiële aminozuren 
bevatten.

ijkomend  raad ik je aan  om naast groeimelk zeker nog 
voldoende voedingsmiddelen te ge ruiken die  rijk zijn 
aan calcium. Voorbeelden hiervan zijn groenten (zoals 
boerenkool, spinazie, broccoli, bonen en wortelen), 
noten, zaden en pitten (bij voorkeur gemalen, gezien de 
leeftijd van je zoontje), volkoren graanproducten, fruit, 
vleesvervangers (bv. zuivere tofu en seitan) en eventueel 
dessertjes/drinks die verrijkt zijn met calcium (van Alpro 
Soya of Provamel).

geen erwt, wel een kikker

In veel groenten 
zit calcium. Vind jij ze 

allemaal?
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-€1
Geldig tot 31/05/2018

bij aankoop van 1 Céréal by Nature product
✁

Ontdek nu het volledige Céréal by Nature 
aanbod met korting!

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

Bericht aan de HH Handelaars: Nutrition & Santé, p/a HighCo DATA Benelux sa, Kruiskouter 1 - 1730 Asse, verbindt zich ertoe 
de waarde van deze bon terug te betalen indien alle voorwaarden van de actie vervuld werden. De terugbetaling kan 
geweigerd worden indien de aankopen niet bewezen kunnen worden. BTW inbegrepen. Geldig in België en het 

Groot-Hertogdom Luxemburg. Niet commuleerbaar met andere acties. Terug te sturen voor 30/11/2018.

V.U./E.R.: Kristel De Smet NUTRITION & SANTE BENELUX NV/SA  Medialaan 30 - 1800 Vilvoorde 

(255)5410063000599(3900)001

Beschrijving:

Maal de Céréal by Nature koekjes en de dadels 
in de keukenmachine tot fijne kruimels, voeg 
kaneelpoeder toe en meng goed. Laat de kokosolie 
smelten en meng de koekjeskruimels erdoor heen. 

Smeer een taartvorm in met plantaardige vetstof 
of bekleed ze met bakpapier. Verdeel het 
koekjesmengsel over de bodem en druk goed aan. 
Zet de koekjesbodem in de koeling voor minimaal 
20 minuten.

Blend de zijden tofu, de plantaardige yoghurt, 
de aardbeien en de vanillesuiker tot een romig 
mengsel. Breng op smaak met agavesiroop
of ahornsiroop. 

Breng de plantaardige drink samen met de agar 
agar aan de kook. Laat het twee minuten koken. 
Voeg toe aan het tofu-yoghurtmengsel en meng 
goed.

Giet het mengsel over de bodem in de taartvorm. 
Laat de taart minimaal een uur opstijven in de 
koelkast, en serveer pas wanneer de taart 
genoeg is opgestijfd.

Garneer de taart met bessen, frambozen, 
nootjes, munt en/of cacaonibs vóór het serveren.

Ingrediënten:
Portie: 8-12 stukken

-2 verpakkingen Céréal by Nature Rijst & Kokos koekjes (2x130g)
- ± 10 dadels
-1 theelepel kaneelpoeder
-80g kokosolie
-1 pak biologische zijden tofu (uitgelekt ± 350g) 
-200g plantaardig alternatief voor ongezoete yoghurt
 of kwark (bv. ongezoete sojayoghurt)
-200g verse of bevroren aardbeien (laten ontdooien)
-1 zakje vanillesuiker (8g)
-40g ahornsiroop of agavesiroop (bv. Céréal Bio Agavesiroop)
-300ml plantaardige drink (bv. kokosdrink, haverdrink,
 amandeldrink, enz.)
-2 zakjes agar agar (2x8g)
-topping: bessen, nootjes, munt of cacao nibs (naar keuze

VEGAN
CHEESECAKE

Smakelijk!
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KORTINGGEVER 
IN DE KIJKER

RESTAURANTS – 10% KORTING

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

Aalst, BVBA Lowie, www.bakkerijlowie.
be

Aalst, Het Verschil, www.hetverschil.
com

Aalst, In de Maeltydt,  
www.indemaeltydt.be

Aalst, Qarfa, www.qarfa.be

Af�igem, De Glazen Toren,  
www.deglazentoren.be

Antwerpen, ’t Koekebakske,  
www.facebook.com/Koekebakske

Antwerpen, Aahaar, www.aahaar.com

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

Antwerpen, Finjan, www.�njan.be

Antwerpen, Little Ethiopia,  
www.little-ethiopia.be

Antwerpen, Lombardia,  
www.lombardia.be

Antwerpen, Mama Matrea,  
www.mamamatrea.com

Antwerpen, Récollets, www.récollets.be

Antwerpen, Rosenobel,  
www.rosenobel.be 

Antwerpen, Symforosa,  
www.symforosa.com

Antwerpen, Terra Meiga, 03/248.73.71 

Bocholt, Zus&Zo,  
www.zusenzorestaurant.be

Booischot, Piet Konijn,  
www.herbergpietkonijn.be ( enkel op de 
veggie schotels)

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

Brussel, AUB.SVP, www.aub-svp.be

Brussel, Be Positive,  
www.be-positive.be

Brussel, Bombay Inn,  
www.bombayinn.be

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

Brussel, Happy Buddha, 02/218.63.64

Brussel, La Ferme nos Pilifs ASBL, 
www.fermenospilifs.be

Brussel, Ozfair, www.ozfair.be

Brussel, Recyclart, www.recyclart.be

Brussel, Sinstreetfood, www.facebook.
com/pages/SINstreetfood

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

Brussel, Toukoul, www.toukoul.be

Brussel, VUB restaurant (veggie 
maaltijd aan studententarief),  
my.vub.ac.be/resto

Deurle, Markies de Salade,  
www.markiesdesalade.be 

Diksmuide, Water en Vuur,  
www.waterenvuur.be

Voor het volledig overzicht  
met alle kortinggevers ga naar  
www.evavzw.be/word-lid/voordelen

NIEUWE KORTINGGEVERS

Antwerpen, Récollets,  
www.récollets.be

Antwerpen, Rosenobel,  
www.rosenobel.be

Hoboken, Tartelies,  
www.tartelies.com

Kortrijk, Zonder meer, bio-eco & 
fairshop, www.zonder-meer.be

In�nite seeds,  
www.in�niteseeds.com
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Gent, Avalon, (enkel lunch),  
www.restaurantavalon.be

Gent, Afkikker, www.afkikker.be 

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

Gent, Casa di Batavia,  
www.casadibatavia.com

Gent, Cafe de Loge ,www.deloge.be

Gent, Café De Kleine Kunst,  
www.cafedekleinekunst.com 

Gent, De Appelier, www.deappelier.be

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

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

Gent, De Zuidkant, www.dezuidkant.be

Gent, De Retraite, www.deretraite.be

Gent, Falafel Punt, www.hotfalafel.be 

Gent, Frituur De Papegaai, 
0496/41.63.41 

Gent, Innerkitchen,  
www.innerkitchen.be

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

Gent, Le Pain Total, www.lepaintotal.be

Gent, Lokaal, www.facebook.com/
LokaalGent

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

Gent, Restaurant Lof,  
(op alle vegetarische gerechten),  
www.lof-restaurant.com

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

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

Gent, Tasty I, www.tastyworld.be

Gent, Tasty II, www.tastyworld.be

Gent, Thalia, 09/224.21.82 

Hasselt, Izibiliboco,  
www.mayniemalan.com

Hasselt, Preuverie, www.preuverie.be

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

Heusden, Soepkom, www.soepkom.be

Kortrijk, De KleinKeuken,  
www.dekleinkeuken.be

Ledeberg, Hot Falafel,  
www.hotfalafel.be

Leuven, Loving Hut, www.leuven.
lovinghut.be

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

Luik, Tasty, www.frenz-bar.be

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

Middelkerke, Tartine, 0487.90.76.31

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

Turnhout, ,SPROUTS, 
www.sproutsresto.be

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

CATERING – 10% KORTING

Aalst, Qarfa, www.qarfa.be

Beernem, Cooking@home,  
www.ecoevent.be/cooking-at-home

Bornem, Vegabites, www.vegabites.com

Gent, Geert Groffen,  
www.geertgroffen.be

Gent, Leven in Balans,  
www.leveninbalans.be

Oudenaarde, Bodycenter Curazon, 
www.curazon.be

Tielen, Pickle and Spice, 01/455.37.32
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ZATERDAG 9/12,  
MECHELEN, VERTONING DOCUMENTAIRE  
‘WHAT THE HEALTH’ (EVA MECHELEN)

'What The Health' is de nieuwste documentaire�lm 
van de makers van de spraakmakende documentaire 
'Cowspiracy'. "The health �lm that health organisations 
don't want you to see. Op 26 oktober 2015 publiceert 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een 
studie afgeleid uit meer dan 800 studies door 22 
wetenschappers die aantoont dat 50 gram verwerkt 
vlees per dag het risico op darmkanker met 18 procent 
verhoogt. Ham, spek of salami staan sindsdien op 
gelijke voet met tabak, asbest of plutonium in de lijst van 
kankerverwekkende stoffen. Toen documentairemakers 
Kip Andersen en Keegan Kuhn dat bericht hoorden, 
dachten ze dat het om nieuwe informatie ging. Maar 
blijkbaar gaan dergelijke studies al vijftig jaar mee. 
Waarom heeft geen enkele gezondheidsorganisatie er 
dan eerder voor gewaarschuwd? Of nog sterker: waarom 
raden hun websites bepaalde vleesproducten zelfs aan 
als gezonde voeding? Inleiding en nabespreking met 
Stijn Bruers, doctor in de wetenschappen (theoretische 
natuurkunde en ecologie, KULeuven) en doctor in de 
moraal�loso�e (dierenethiek, UGent).

Plaats: De documentaire wordt vertoond in het 

zaaltje op de bovenste verdieping van Sava 

mechelen. Grote Markt 13 2800 Mechelen

Uur: 19.30 tot 21.30 uur

Prijs:  Gratis

Meer info: mechelen@evavzw.be

DINSDAG 12/12,  
IEPER, KOOKWORKSHOP FEESTELIJK VEGGIE  
(EVA WESTHOEK) 

In deze workshops gaan we zelf aan de slag om Een 
feestelijke vegetarische maaltijd klaar te maken Je 
krijgt er heel wat tips, receptjes van voorgerechtjes, 
hoofdmaaltijd tot zelfs een plantaardig dessert. 
EN natuurlijk eten we achteraf samen op wat we 
hebben klaargemaakt. Vooraf eten is niet nodig. 
Deze workshop gaat door in de oefenkeuken van het 
Technisch Atheneum te Ieper (ingang kant Ariane hotel) 
waardoor iedereen de gelegenheid krijgt om zelf actief 
deel te nemen. Zorg zelf voor een schort en wat potjes 
om overschotjes mee te nemen voor het thuisfront!De 
plaatsen zijn beperkt. Inschrijving is pas de�nitief na 
betaling. Alle info hiervoor krijg je via mail. 

Tip: Je bent al lid voor € 23 ( €27 voor de hele 
familie) - Als lid krijg je niet alleen korting in tal van 
veggievriendelijke restaurants en winkels, je ontvangt 
ook driemaandelijks het EVA Magazine. 
Kortom, alles wat je nodig hebt om lekker plantaardig 
te eten. ( info www.evavzw.be/word-lid ) 
Onze volgende workshop wordt: 'veggie grieks' ›

Plaats: Technisch Atheneum Ieper, Minneplein Ieper,  

 (ingang kant Ariane hotel) 

Uur: 19 tot 22 uur

Prijs: 30€, 20€ voor EVA-leden

Inschrijven: westhoek@evavzw.be

WOENSDAG 13/12,  
KORTRIJK,FEESTELIJK VEGGIE (EVA)

Ze zijn weer in zicht, de eindejaarsfeesten! Dan kruipen 
we weer gezellig dicht bij elkaar aan tafel. Of je gasten 
het nu gewoon zijn om veggie, vegan of vlees te eten, 
niemand blijft op zijn honger zitten. In deze kookworkshop 
leer je de kneepjes van het vak en blaas je je gasten 
gegarandeerd omver met je kookkunsten.
 

Plaats: Roeland Saverystraat 26, 8500 Kortrijk

Uur: 19u00 - 22u00

Prijs: 30 €, 20 € voor EVA-leden 

Info voor deelnemers (onder tab inschrijvingen
dit komt in de automatische bevestigingsmail):
Breng aub een kookschort, vaatdoek, keukenhanddoek
en doos mee voor eventuele overschotten.

ZATERDAG, 16/12, 
DENDERMONDE, FLOODFEST WINTER 2017  
(EVA DENDERMONDE EN JH ZENITH) 

Een indoor festival met een art expo en vegan food. 
EVA Dendermonde gaat hier plantaardige desserts 
verkopen.

Plaats: Otterstraat 58, 9200 Dendermonde (JH Zenith)

Uur: 16:30-22:30

Prijs: €10

Tickets: www.�ood�oorshows.com

ZONDAG 17/12,  
ANTWERPEN, VRIJWILLIGERSETENTJE MET WANDELING, 
(EVA ANTWERPEN EN NATUURPUNT ANTWERPEN STAD)

Kom gezellig samen met andere vrijwilligers van EVA 
VZW eten en geniet nadien van een heerlijke wandeling 
aangeboden door Natuurpunt Antwerpen Stad

Plaats: De Beek, Van Diepenbeekstraat 22,  

2018 Antwerpen

Uur: Etentje van 11.30 tot 14 uur. Wandeling met gids 

van Natuurpunt Antwerpen Stad start om 14 uur

Prijs: 15 euro / 12,50 euro EVA-leden 

Inschrijven: antwerpen@evavzw.be 

50 

50 Kalender.indd   50 28/11/17   17:26



Hoofdredactie
Anna Bernburg

Eindredactie
Nena Baeyens
Eva Lambaere
Nienke Robbrecht

Fotogra� e
Eveline Boone
Eva Lambaere
Daisy Dirickx

Vormgeving

Werkten mee aan dit
nummer
Eva Lambaere, Eveline Boone, Evelyne 
Mertens, Fien Louwagie, Nena 
Baeyens, Tineke Van Hemeldonck, 
So� e Ballieu, Elena Lievens, Babs 
Carpentier, Lisa Roeyaert, Pieter-Jan 
Lint, Maureen Vande Cappelle

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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bedankt

Vanaf nu zijn giften aan EVA 
(vanaf 40 euro) fi scaal aftrekbaar.*

AAN HET 
KLIMAAT

AAN JE
GEZOND-

HEID

Je gift aan EVA is een gift voor meer dan één goed doel. 
Door onze samenleving veggievriendelijker te helpen maken, 
maak je ook mee het verschil op nog zoveel andere gebieden.

Wie g� ft aan           g� ft 4 k� r

Schrijf je gift over op naam van EVA vzw, Steendam 84, 9000 Gent
IBAN: BE53 5230 8011 0153  BIC: TRIOBEBB  mededeling: “gift”

* Dat bedrag van 40 euro is exclusief het bedrag voor lidmaatschap (23 euro lidmaatschapsbijdrage, 
of 27 euro voor een gezin is niet fi scaal aftrekbaar).

AAN JE
MEDE-
MENS

AAN DE
DIEREN

danku
graag
gedaan

echt goed 
van jesuper
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