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Bij Lima bevelen we graag onze sojasauzen aan. Want niet alleen kan je sojasauzen 
gebruiken in tal van bereide gerechten, zoals wok, rijst, noedels en sushi, ze dragen 
ook bij tot een evenwichtige voeding. Tamari en Shoyu zijn ook verkrijgbaar in een 

versie met minder zout. Bovendien is Tamari ook glutenvrij gecertifi ceerd.

Onze sojasauzen zijn het resultaat van een 100% natuurlijke en maandenlange 
fermentatie van volwaardige soja (en volkoren tarwe bij Shoyu). Ze worden volgens 

een eeuwenoud recept op traditionele wijze geproduceerd. De productiemethode is 
de vrucht van een generatielange ervaring binnen dezelfde familie. 

Om meer te weten te komen over de productie en het gebruik van onze sojasauzen, 
bezoek onze website: www.limafood.com.

voluit leven

Japan 
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van inspiratie
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*TAMARI

www.limafood.com
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Onbekend maakt onbemind
Nog niet zo heel lang geleden werd je als 
veganist al snel bestempeld als ‘buitenbeentje’ 
of ‘raar’. Mensen kunnen soms moeilijk 
begrijpen waarom anderen niet gewoon 
‘normaal’ doen. Gelukkig is dit stilletjes aan 
het veranderen. Met een klein hartje geef ik toe 
dat ik me vroeger ook schuldig heb gemaakt 
aan dit soort vooroordelen. Er was een periode 
dat ik geen vlees of vis at, maar wel nog 
andere dierlijke producten nuttigde. Ik zag het 
probleem niet. Ik wou geen vlees of vis omdat 
daarvoor dieren moesten sterven. Maar voor 
melk en eitjes toch niet? Had ik het even goed 
mis. Ik handelde uit onwetendheid, en ja, hier 
geldt zeker dat wijsheid komt met de jaren. 

En dat dit aan het veranderen is, is niet zomaar 
uit de lucht gegrepen. We zien meer vegan 
aanbod in het straatbeeld, zowel bij restaurants 
als bij supermarkten en winkels. Vegan 
producten vind je tegenwoordig overal. Van 
boterhambeleg dat lijkt op kip curry tot ijsjes 
die net zo romig smaken als de dierlijke variant. 
Als we dit vergelijken met 20 jaar geleden, toen 
je al goed moest zoeken om een blok tofu te 
vinden, zijn we al immens vooruit gegaan. 

Dit is te danken aan iedereen die veggie 
of vegan producten koopt, ernaar vraagt 
in de winkel, een veggie of vegan gerecht 
bestelt op restaurant en (af en toe) thuis 
plantaardig kookt. Daarnaast merken we ook 
dat steeds meer mensen interesse hebben 
om meer plantaardig te eten, bijna de helft 
van de Belgen heeft zijn vleesconsumptie 
het laatste jaar verminderd. Opmerkelijk 
is de stijging van het aantal vegetariërs en 
veganisten in Wallonië. Waar we in 2016 
nog een achterstand zagen ten opzichte van 
Vlaanderen, is die achterstand nu volledig 
weggewerkt. Dat blijkt uit het onderzoek dat 
we deden in samenwerking met iVOX. Dit 
onderzoek peilde naar de eetgewoontes van 
Belgen en speci� eker, hoe plantaardig de Belg 
eet. De resultaten zijn hoopgevend en geven 
energie om te blijven investeren in een meer 
plantaardige toekomst. Blader door naar p.30 
om alles te weten te komen over de resultaten. 
Misschien herken je jezelf er wel in?  

Edito

Anna 
Bernburg

magazine
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Ella-June Henrard en Wannes Cappelle
INTERVIEW

Elk jaar wordt op 14 februari heel wat champagne 
gekraakt. Dit jaar lieten we eentje extra knallen en zakten 

we af naar BE O in Gent voor een persvoorstelling met 
receptie. Samen met BE Vegan lanceerden we de start van 
de Try Vegan campagne die loopt van Valentijn tot Pasen. 

Ook onze ambassadeurs Ella-June Henrard en Wannes 
Cappelle waren erbij en we stellen ze graag aan jullie voor.

Tekst en foto’s Anna Bernburg
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JE DOET NIET ALLEEN MEE AAN TRY 

VEGAN, JE BENT OOK AMBASSADRICE 

VAN DE CAMPAGNE. _____________  

Klopt, ik ben al een tijdje bezig 
met verantwoorde voeding. Wat 
me meteen aansprak bij Try Vegan 
is de positieve insteek. Daar ben 
ik erg gevoelig aan, positiviteit is 
echt een belangrijke waarde in mijn 
leven. Ik probeer altijd het geluk bij 
een ongeluk te zien. Als je je trein 
mist kan je ervoor kiezen om te 
gaan zeuren of van de gelegenheid 
gebruikmaken om een lekkere kop 
kof�e te drinken. Ik kies bewust 
voor de positieve insteek. Dat 
merk ik ook bij Try Vegan, als je de 
website bezoekt merk je meteen 
dat het draait om inspireren en 
informeren. Het is geen wedstrijd 
of challenge waarbij het alles of 
niets is, er zijn geen winnaars of 
verliezers. Het belerende vingertje 
is achterwege gelaten en dat vind 
ik �jn. Mensen pushen om iets te 
doen, werkt toch niet, het moet 
vanuit hen zelf komen. Veel mensen 
weten niet goed waar ze moeten 
beginnen als ze vegan willen eten, 
de eerste stap is dan te tonen hoe 
lekker het kan zijn. 

HOE PLANTAARDIG EET JE ZELF? __

Dat varieert. Ik probeer sowieso op z’n 
minst veggie te eten en waar mogelijk 
zoveel mogelijk vegan. Ik was net een 
maand in India en heb daar ook een 
kookcursus gevolgd. Ik eet zò graag 
Indisch! En Aziatisch! Beide keukens 
lenen zich er heel gemakkelijk toe 
om vegan te eten. Dus als ik zelf 
kook, is het meestal vegan. Ook als 
ik recepten opzoek, denk ik al na op 
welke manier ik ze kan ‘veganizen’. 
Jammer genoeg ben ik vanwege mijn 
job vaak afhankelijk van anderen die 
voor mij koken. Dan is het niet altijd 
eenvoudig om plantaardig te eten. 

Zo schiet er bij de broodmaaltijd 
vaak niet veel meer over dan een 
boterham met con�tuur, ja daar 
kom je de dag niet mee door. Veel 
cateraars zijn jammer genoeg nog 
niet zo inventief met plantaardige 
voeding. Ik heb me dan ook voor-
genomen om zelf beter voorbereid 
te zijn op dit soort situaties door wat 
vegan snacks op zak te houden.

HET GEZONDHEIDSASPECT IS 

DUIDELIJK BELANGRIJK VOOR JOU, 

IS DAT JE GROOTSTE MOTIVATIE OM 

VEGAN TE ETEN?  ________________  

Eigelijk niet, vooral het dierenleed 
en ecologische aspect dat ermee 
gepaard gaat en pas daarna 
gezondheid. Na het zien van 
Cowspiracy zijn mijn ogen echt 
opengegaan. Sindsdien probeer 
ik alle afgeleide producten van de 
koe (vlees, melk, yoghurt, kaas, 
etc.) te vermijden. Maar ook de 
�lmpjes van in de slachthuizen en 
in de fokkerijen zijn blijven hangen. 
Dat plantaardig eten ook gezonder 
is, is een mooie bijkomstigheid. Ik 
merk wel dat als ik plantaardig eet, 
ik veel meer energie heb, nog een 
(heel) leuke bijkomstigheid!
 

MET WELKE INSTEEK BENADER JE DE 

40 DAGEN TRY VEGAN?  __________  

Ik vind het leuk dat het geen wedstrijd 
is, maar ik ga toch proberen om 40 
dagen volledig vegan te eten. Ik eet 
gewoon graag én veel, dus ik ben 
er zeker van dat ik zal bijleren. Als 
er dan op een familiefeest eens 
een veggie maaltijd is in plaats van 
vegan zal ik die wel opeten, maar dan 
als uitzondering. Ik denk niet dat ik 
bepaalde producten echt ga missen, 
maar ik ben benieuwd! 
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Ella-June Henrard brak door in 2010 met haar rol als Deborah in de Vlaamse film ‘Bo’.  
Na haar studies aan de kunsthumaniora ging ze naar Maastricht voor een theater-
opleiding. Voor ze het wist was ze in de televisie- en filmwereld gerold. Erg happig is ze 
niet op media-aandacht. “Normaal sta ik niet te springen om mij achter een campagne 
te scharen” zegt Ella-June, “maar in Try Vegan kan ik me helemaal vinden.”

“Try Vegan draait om inspireren en informeren. 
Het is geen wedstrijd of challenge waarbij het alles  

of niets is, er zijn geen winnaars of verliezers.”

“Ik heb me 
voorgenomen om zelf 
beter voorbereid te 
zijn en steeds wat 
vegan snacks op zak 
te hebben.”
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DENK JE DAT MENSEN ER KLAAR 
VOOR ZIJN OM MEER PLANTAARDIG 
TE ETEN?  ______________________  

Moeilijk te zeggen. Dat hangt echt 
af van persoon tot persoon. Veel 
mensen vragen mij of ik dan geen 
eitjes of yoghurt mis, maar dat is 
iets waar ik net niet op wil focussen 
op dat ‘missen’, ik focus me vooral 
op het positieve. Wat staat er mij 
nog te wachten, wat zal ik morgen 
ontdekken,... Dus ik denk wel dat 
mensen nieuwsgierig zijn, maar de 
stap in het onbekende misschien 
nog niet durven zetten. De eerste 
stap draait sowieso om bewuster 
omgaan met je voeding. Als je een 
stuk vlees eet, moet je je bewust 
zijn van de consequenties op je 
lichaam, op het milieu en uiteraard 
op het dier dat je eet. We moeten 
afstappen van de massaconsumptie 
en anonieme pakjes vlees die je 
zomaar in je winkelkar legt zonder er 
bij na te denken. 

WAT ONTBREEKT ER VOLGENS JOU 

NOG ZODAT ER MEER MENSEN 

PLANTAARDIG ZOUDEN ETEN? ____

Ik denk dat het vooral tussen 
de oren van de mensen zit. 
De generatie van mijn ouders 
bijvoorbeeld hebben al meer dan 
30 jaar de gewoonte om vlees 
te eten, het is niet makkelijk om 
hiervan af te stappen of dit te 
veranderen. Dus ik snap wel dat 
mensen niet zomaar van de ene 
op de andere dag vegan worden, 
dat geldt trouwens ook voor mij. 
Ik denk ook dat er daarom meer 
jonge mensen de switch naar 
plantaardige voeding maken, zij 
hebben die jarenlange gewoonte 
van vlees te eten nog niet.

TOT SLOT, WAT IS JE FAVORIETE 
PLANTAARDIG GERECHT? 

“Ontbijt! Sowieso het ontbijt. Dat 
maak ik al jarenlang plantaardig 
klaar. Als ik ‘s avonds in bed 
lig denk ik al na over wat ik de 
volgende ochtend zal eten. Een 
lekkere acaibowl of havermout met 
fruit is de ideale manier om mijn 
dag vol energie te starten. 

“We moeten 
afstappen van de 
massaconsumptie en 
anonieme pakjes vlees 
die je zomaar in je 
winkelkar legt zonder 
er bij na te denken.”
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GOUDEN TIP 
van Ella-June

Doe mee met Try Vegan 
en zie het niet als een 
challenge of wedstrijd. Je 
kunt niet verliezen, alleen 
bijleren. Laat je verrijken 
en inspireren. Dan is het 
makkelijker dan je denkt.
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“Vegan eten gaat 
echt niet over wat 
‘niet mag’ of wat 
je moet schrappen 
van je bord, maar 
over meer. Meer 
kookplezier en 
meer variatie en 
kleur op je bord”
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L
E WANNES, JE EET ONDERTUSSEN AL 

MEER DAN 5 JAAR PLANTAARDIG. 

VERTEL EENS HOE DIT GEGROEID IS 

BIJ JOU. __________________________

Het is onbewust begonnen, toen 
ik nog heel jong was. Mijn vader is 
altijd schaapherder geweest, dus 
wij hadden veel schapen in onze 
tuin. Die schapen dienden om later 
in de pot te belanden… In die tijd 
had ik er eigenlijk geen problemen 
mee omdat dit heel normaal was 
bij ons thuis en ik ermee ben 
opgegroeid. Ik zag die dieren ook 
altijd geslacht worden. Je leert om 
je daarvan af te sluiten, maar toch 
blijft dat vreselijk. Pas later besefte 
ik hoeveel mensen vlees (willen) 
eten en hoeveel dieren daarvoor 
moeten geslacht worden. Bekijk 
dit op wereldschaal en je wordt 
duizelig van de hoeveelheid dieren 
die jaarlijks geslacht worden. Het 
is een vreselijke industrie waar we 
allemaal ons hoofd van wegkeren

BEN JE DAN METEEN 100% 

PLANTAARDIG BEGINNEN TE ETEN?  

Neen, dat niet. Het is 11 jaar 
geleden besliste ik om geen vlees 
of vis meer te eten. Meer uit 
ecologische overwegingen. Ik ben 
me pas echt gaan verdiepen in het 
hele plantaardige verhaal toen ik 
ergens las dat je een veel grotere, 

positieve impact kunt hebben 
door vegan te eten. Ik was enorm 
aangegrepen door een speech op 
YouTube van een Amerikaanse 
dierenrechtenactivist. Op dat 
moment heb ik wel beslist om van 
de ene op de andere dag veganist 
te worden. Plots zijn mijn ogen 
opengegaan voor het enorme leed 
dat wij dieren aandoen. We zeggen 
nogal snel dat dieren een goed 
leven hebben gehad, maar we zullen 
het onze eigen kinderen wel nooit 
aandoen. Ik beschouw dieren niet 
als minderwaardig aan mensen.

KON JE GEMAKKELIJK JE DRAAI 

VINDEN IN DE PLANTAARDIGE 

KEUKEN? ______________________

In het begin was het wel wat zoeken. 
Ook bij vrienden en familie moet je 
dan gaan uitleggen wat je nog wel en 
niet meer “mag” eten. Veel mensen 
zaten ook in met mijn gezondheid en 
ik moet toegeven dat ik me in het 
begin soms wat duizelig voelde. Ik 
heb die signalen serieus genomen 
en ben gezonder en gevarieerder 
beginnen te eten. Mijn vrouw en 
kinderen doen ook voor een groot 
stuk mee, dat helpt uiteraard wel. 
Als we met de band spelen en gaan 
eten is het ook altijd veganistisch. 
Thuis kook ik graag zelf, ik heb 
dan ook geleerd om veel nieuwe 

ingrediënten en producten te leren 
gebruiken en ik moet zeggen, er is 
een hele nieuwe culinaire wereld voor 
mij opgengegaan. Vegan eten gaat 
echt niet over wat “niet mag” of wat 
je moet schrappen van je bord, maar 
over meer. Meer kookplezier en meer 
variatie en kleur op je bord.

GOUDEN TIP 
van Wannes

Denk niet aan de dingen 
die je niet meer kan 
eten, er zijn tegenwoordig 
zoveel plantaardige 
vervangproducten, het wordt 
steeds eenvoudiger om je 
vertrouwde gerechten in 
een vegan jasje te steken. 
Sta ook open om nieuwe 
gerechten en ingrediënten 
uit te proberen, je zult 
versteld staan van 
de mogelijkheden!
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3 TIPS OM MEER 
PLANTAARDIG 
TE ETEN 1

2

3

KORTE
KNIPSELS

Try Vegan is een campagne van EVA en BE Vegan. 

Met deze campagne willen we je inspireren 

om tijdens de vasten 40 dagen lang de 

plantaardige keuken te ontdekken en wie weet 

ook na die periode vaker voor vegan te kiezen. 

We gingen van start op 14 februari en eindigen op 

31 maart, je kunt dus gerust nog meedoen voor de 

laatste weken. Omdat Dagen Zonder Vlees dit jaar 

niet plaatsvindt, is dit initiatief des te belangrijker. 

Wij gaan daarbij meteen een stapje verder, naar een 

volledig plantaardige voeding. Lees meer of schrijf 

je nog snel in op www.tryvegan.be. Hier vind je ook 

de up-to-date agenda met alle kookworkshops, 

n av n en  fi v r e ngen  e aa v n en 

in het kader van Try Vegan. 

De begeleiding stopt niet bij een standaard 

programma: via de Facebookgroep en het emailadres 

dietiste@tryvegan.be kan je al je vragen stellen. 

ebben ee ne er   egang  a v e   

maat, gegeven door onze ervaren diëtiste Evelyne. 

Mede mogelijk gemaakt door Lima, Hobbit, Abinda en 

Cosmofarma.

Neem je tijd in de supermarkt om de plantaardige 
producten te ontdekken. Ga eens bij de veggie koelaf-
deling kijken of bij de wereldkeuken. Tegenwoording 
vind je ook in elke supermarkt plantaardige melken en 
yoghurts, laat ze je verrassen.

Probeer! Door nieuwe dingen te proberen, leer je 
veel bij. Deel je successen en mislukkingen via de Try 
Vegan Facebookpagina, al meer dan 2000 Try Vegan 
deelnemers zijn hier actief.

Doe het samen, met je vrienden, huisgenoten of collega’s. 
Dat maakt het nog zo leuk én je kunt elkaar helpen.

Tekst Babs Carpentier

MEER DAN 6000 DEELNEMERS 
VOOR TRY VEGAN
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VEGAFOBIE

Wij hadden nog niet gehoord van het fenomeen, maar 

verschillende wetenschappers deden al research 

naar ‘vegafobie’. Volgens de defi nitie is een fobie een 

irrationele angst, maar in dit geval gaat het veeleer 

over negatieve attitudes tegenover plantaardige 

voeding en mensen die plantaardig eten. De Britse 

onderzoekers Cole en Morgan introduceerden de 

term. Ook sociologe Els Van Doorslaer deed voor 

haar masterproef aan de Universiteit Antwerpen 

onderzoek naar de attitudes van vleeseters tegenover 

vegetariërs en veganisten. 

Uit haar onderzoek blijkt dat bijna de helft van 

de Belgische vleeseters eerder hoog scoort op de 

vegafobie-schaal. Met andere woorden: bijna de 

helft van hen heeft een eerder negatieve attitude 

tegenover veganisme en vegetarisme. Wel blijkt 

dat mensen met een vegetarisch gezinslid een 

beduidend positievere houding hebben tegenover 

niet-vleeseters. Bovendien wordt ook hun eetpatroon 

beïnvloed door de nabijheid van iemand die geen 

vlees eet. Als vegetariër of veganist kan je dus een 

belangrijk verschil maken in de houding en het 

eetpatroon van mensen in je omgeving. 

Wil je meer weten over het onderzoek, neem dan 

contact op met de onderzoekster via vandoorslaerels@

hotmail.com of neem een kijkje op de website van 

evavzw voor het volledig artikel.

Voor een vzw is de inzet van vrijwilligers 

onmisbaar. EVA heeft dan ook veel te danken aan 

de meer dan 300 vrijwilligers die meewerken 

aan al haar activiteiten. Daarom organiseren 

we op 26 mei een vrijwilligersdag om hen in de 

bloemetjes te zetten. Houd voor meer informatie 

onze website in de gaten. 

EVA is altijd op zoek naar vrijwillige 

medewerkers voor de ondersteuning van 

al haar activiteiten. 

Wil jij met ons meewerken aan een 

plantaardige wereld? Surf naar www.evavzw.

be/word-vrijwilliger om te weten te komen 

hoe je ons kan helpen!

26 MEI: 
VRIJWILLIGERSFEEST

11

10 -11 Korte knipsels.indd   11 01/03/18   13:43



De wereld wordt alsmaar meer plantaardig, 
dat merken we ook in de boekhandels. Vegan 
kookboeken zijn er al volop, maar vegan 
bakboeken, daar is nog nood aan. Want 
vegan gebak, daar wordt een mens blij van! 

‘Vegan taart, 31 feestelijke taartjes’ is een klein en dun 
boekje vol heerlijk uitziende taartjes. Het boek bundelt, 
zoals de ondertitel aankondigt, 31 recepten voor taarten 
die niet alleen vegan zijn, maar ook geen witte bloem of 
gera neer e u er  beva en  De aar en z jn rau  ze 
worden dus niet gebakken, en de ingrediënten zijn zo 
puur en onbewerkt mogelijk. Als je op zoek bent naar de 
plantaardige variant van traditioneel gebak, zal je bij dit 
boek misschien op je honger blijven zitten.

De r j er van e  b e  u re  zj n   geb ren en 
gegr e  n ran r j  en n  nu a en e  aar an en 

zoontje in Nieuw-Zeeland. Ze houdt zich op professioneel 
v a  v ra  bez g e  ng en grafie en a   e er en 
aan de prachtige foto’s in het boek. Het boek start met twee 
stukken theorie: ‘de basisprincipes’ en ‘de ingrediënten’.

n e  eer e ee  eg  u re  eer u  ver e  a  en e 
van rauwe en vegan taarten. Er staan enkele tips in over 
welk keukenmateriaal je het beste kan gebruiken, speciale 
hulpjes heb je niet nodig. In het deel over ‘de ingrediënten’ 

wordt wat meer uitleg gegeven over verschillende soorten 
noten en hun functie, plantaardige vetten en natuurlijke 
zoetmiddelen. Vreemd genoeg wordt ook honing hier 
vermeld, dat verwacht je niet meteen in een vegan 
kookboek. 

Rauwe taarten vragen een vrij uitgebreide voorraadkast en 
zijn ook prijziger dan klassiek gebak, maar ze zijn – ondanks 
dat ze gebruik maken van geweekte noten en ze even 
moeten opstijven in de koelkast - snel klaar. Bij elk recept 
staat duidelijk aangegeven hoeveel tijd de recepten in 
beslag nemen, en hoe lang ze moeten koelen.  

D r e ge energ e aar e van e n en en an aar ge 
vetten van rauw gebak, ben je sneller verzadigd en kan je er 
anger van n e en  De aar en beva en geen zu ve  u  

kan je ze langer bewaren en zelfs invriezen. In de recepten 
worden vooral cashewnoten, amandelen en dadels gebruikt 
en ook de overige ingrediënten kun je makkelijk in de 
supermarkt of natuurvoedingswinkel vinden.

De aar je  en ee  erg en en aan e van a a  
a er en ebben vaa  verra en e b na e  De 

limoentaart met spinazie viel alvast in de smaak! Recepten 
die zeker ook het proberen waard zijn: tiramisutaart, 
karameltaart met pecannoten, aardbeientaartjes met 
pistachenoten en mango-cheesecake.

VEGAN TAART
Audrey Fitzjohn, 
Becht Uitgeverij, 
ISBN 9789023015390 
9,99 EUR

Eva 
beveelt 

aan!

Tekst So�e Ballieu

Vegan Taart
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Bieslook en polenta
Wat begon als de blog ‘Krautkopf’ van het Duits koppel Susann en Yannic,  
is uitgegroeid tot een prachtig kookboek. In het boek combineren ze hun twee passies: 
otografie en eten. Voor lie hebbers van verse  onbewerkte en plantaardige voeding is 

dit boek zeker een aanwinst in de keuken.

BIESLOOK EN POLENTA
Susann Probst en Yannic 
Schon, Snor UItgeverij,  
ISBN 9789463140225
29,99 EUR

In het begin is het een beetje zoeken naar de structuur in 
e  b e  a  n e  e e n b j un ner n e ng 

heeft maar werkt volgens de seizoenen. Zo krijg je eerst een 
een aardbeientaart te zien en enkele recepten later volgt 
een ru ge en a  De na uur  e z  u en e 
recepten bevinden zorgen voor een mooie overgang van 
het ene naar het andere seizoen. Het gaat van foto’s van 
groene natuur met lichte zonnestralen, naar donkerdere 
foto’s en besneeuwde bomen. In het voorwoord vertellen 
de makers dat hun groenten van bij de lokale boer of 
biologische markt komen en dat ze dus werken met wat er 
in het seizoen te vinden is. Naar het einde van het boek heb 
je dan ook de ‘zwaardere’ kost zoals aardappel-selderijtaart 
en a anjegn  e  er r u

De re e en z jn a e aa  vege ar  venaan e e 
ngre n en j  aa  e  een b  aange u   

de bereiding vegan, lactosevrij of glutenvrij is. Je kan 
uiteraard steeds uitzoeken of je een recept zelf een 
plantaardig jasje kan geven. In het voorwoord  moedigen 
Susann en Yannic je aan: “Laat je inspireren, maar ga vooral 
ook zelf experimenteren”. 

De e j e graa  en bere ng j  ver en van 
recept tot recept. Er zijn bereidingen waar wel wat tijd en 

e e n ru  z a  e rav  a a e   er a burger  
Heb je minder tijd of ben je een groentje in de keuken, 
dan kan je aan de slag met recepten voor verschillende 
soepen, salades en ovengroenten. Voor de zoetekauwen 
zijn er verscheidene taarten en een zoete polenta of 
naanbrood. Voor elk wat wils dus. 

De ange ngre n en j en unnen  a  
overweldigend lijken, maar als je deze van dichtbij 
bekijkt zie je dat het vooral veel kruiden zijn. Vooraleer 
je met de recepten aan de slag gaat, haal je best enkele 

basisingrediënten in huis mocht je die nog niet hebben. Suiker 
vervangen ze bijvoorbeeld vaak door rijst- of ahornsiroop. Ook 
maken ze veel basisingrediënten zelf. Achteraan het boek vindt 
je er e re e en v r erug  an e e  urr a a  en 
cashewroom maak je dan zo zelf. 

Voor de social media-fanaten is er goed nieuws, op hun 
populaire Instagrampagina delen ze regelmatig prachtige 
foto’s en recepten. Ook hebben ze een app waarop je hun 
recepten kan raadplegen.

De re e en z jn be nv e  r z e  e Du e 
als de Oosterse keuken. Susann en Yannic zijn geen 
voedingsexperten, ze koken op gevoel en dat zie je in de 
recepten. Ze vinden dat eten voedzaam en lekker moet 
zijn en bovenal samengaat met gezelligheid. 

Tekst Eva Goossens

Eva 
beveelt 

aan!
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BAR BOTANICA,  
ONTBIJT- EN LUNCHBAR
re er  e er e raa  

e e en a

015 65 88 93

Bar Botanica opende vorige 
zomer de deuren. Een tripje 
naar Mechelen begin januari 
met mijn vriend was de perfecte 
gelegenheid om deze plek uit 
te pr beren  etresta rant 
focust op ontbijt en lunch en 
daarnaast is er keen beperkte 
take-awayservice.

Bar Botanica

Eva 
beveelt 

aan!

Bar Botanica heeft slechts drie tafeltjes 
en wanneer we arriveren blijkt de 
enige vrije tafel gereserveerd te zijn. 
D r e be er e ru e er en e 
jonge uitbaters liefst op reservatie. 
Op die manier proberen de ze zicht 
te krijgen op het aantal klanten. Na 
een halfuurtje wandelen komen 
we terug en schuiven we aan op de 
comforfortabele bank bij het raam. 

In de zaak hangt een minimalistische 
en Scandinavische sfeer en daar 
zit het interieur zeker voor iets 
u en  De ru e g  e n en 

geeft een verzorgde indruk. Je ziet 
beide koks, Naomi en haar partner 

a  er en n e en eu en  
De aar   be er  nven e  en 
helemaal plantaardig. Als ontbijt zijn 
er eb  e  g ur  van 
gefermenteerde cashewnoten met 
havermout. Voor lunch kan je kiezen 
uit verschillende salades of je kan 
er zelf een samenstellen. Verder 
bieden ze er ook soep, springrolls of 
haute dogs aan, dit zijn hotdogs in 
een culinair jasje. Ook aan desserts 

ebben a  en a  ge a  

We kiezen beiden voor de soep en de 
r ng r  jn r  e   e  een 

verwarmende jasmijnthee uit China, 
mijn tafelgenoot kiest voor verse 

un ee  De ee  r en ge erveer  
in een kannetje zodat je kan genieten 
van eer ere je  De un ee 

 ja er gen eg a  au  en beva  
weinig verse munt. 

De e  van e ag  a naa a e  
voor mij een gedurfde combinatie 
aangezien ik niet gek ben op warm fruit. 
De e  z n er br  aa  e er 
heerlijk, heeft een dikke structuur en 
gaat vlot binnen bij ons allebei. 
Daarna en e ver e r ngr  
we kiezen er elk drie voor zeven euro. 
Er zijn vier soorten, mijn favorieten 
z jn e ze  a e en e ra nb  

ang  De r ngr  z jn gevu  e  
fijne n e e  na er ge gr en je  en  
worden geserveerd met een pinda- en 
zoetzuur sausje.. 

De e er  aan u ge a  n e 
koeltoog, er ligt onder andere een 
vegan chocoladetaart naar ons 
te lonken. We gaan toch voor de 
chocoladeballetjes voor 1 euro per 

stuk: twee met speculoos en kaneel 
en een je e  a an e aa  De 
balletjes bestaan vooral uit gedroogd 
fruit met een vegan chocoladerandje. 
De r j  a e  ver u ng  r a 
voor het hartige eten, de zoete tand is 
eerder prijzig met een stukje taart voor 
5,50 euro. 

 
We betalen 30 euro voor ons beiden en 
vertrekken voldaan.

Tekst Carmen Van Puyenbroeck
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Wild Project

WILD PROJECT
Grote Pieterpotstraat 21

2000 Antwerpen

0477/44.53.12

www.wildproject-antwerp.com 

Op de hoek van de Grote Pieter Potstraat en de 
Vlasmarkt in Antwerpen bevindt zich sinds 2016 de 
veggie bistro Wild Project. De eigenaars, 3 Italiaanse 
Zwitsers, begonnen hun verhaal door diners te 
verzorgen in Het Bos, een kleine concertzaal in 
Antwerpen. Ondertussen hebben ze het vegetarische 
voor een volledig plantaardig menu omgeruild en 
daar kunnen we alleen maar blij om zijn.

 r  e ar  z  zeggen ze ze  aar  e 
sfeer is warm. Een ongedwongen vibe omarmt je bij 
het binnenstappen en stelt je op je gemak. Er wordt 
gemoedelijk omgegaan met klanten en niet onbelangrijk, 
kinderen zijn zeker welkom. Een doos speelgoed 
verschijnt en er wordt verder geen aanstoot gegeven aan 
de luidruchtigheid van de bengels.

De u en a e  z jn e n   aa  van geze g e  
en n e  be e  e  a e  erv e   je 
grootmoeder een allegaartje van stoelen en borden bijeen 
heeft gesprokkeld omdat ze onverwacht bezoek ontvangt. 
r v  e a  n e e  aa  een v r ne a  aar n re r  

petjes uitgestald liggen die je kan kopen.

De enu aar   a  e  u je  e n aar fijn  r aan en e e 
dranken in; Belgisch bier, Italiaanse wijn, verse limonades, 

ee en e  e aa  b  a e aa  eer j  Daar u en n 
vinden we een dun velletje waarop niet meer dan vijftien 
gerechten prijken inclusief voorgerechten en desserts. Een 
kok die regelmatig het menu aanpast, getuigt van creativiteit.

Het is woensdag en dan is het brooddag bij Wild Project.
We bestellen bruschetta met kerstomaten als starter, een pizza 
bezaaid met rucola, huisgemaakte pesto met kerstomaten 
en een winterse pizza met pastinaak, zoete aardappel en 
champignons. Terwijl we wachten op onze bestelling, laten we 
ons verrassen door de frisse huisgemaakte limonades, één met 
citroen en één met rozemarijn en gember. 

Alles is dagvers, en zoals het perfect past binnen het 
concept, staan seizoensgebonden producten in de kijker. 
De bru e a  e  aar eer j  z n er e a  e  
zoals de pizza’s, de klassieker met pesto is op en top Italiaans 
terwijl de winterse versie ons verrast en verwarmt op deze 
koude avond. Alle gerechten zijn puur en lekker zonder 
ranje  De r e u jn breng  n  n er n verv er ng  

Afsluiten doen we met een fruitige crumble van blauwe 
be en en een verfijn e a e aar  ze er een aanra er

e  een enu a  jz g  e  e e z enen an je jeze  
telkens trakteren op de spitsvondigheid van de meester 
achter het fornuis.

Reserveer tijdig want plaatsen zijn beperkt en het is reeds 
populair onder de vaste klanten. 

Smakelijk.

Tekst Clarissa Mees

Eva 
beveelt 

aan!
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Verfijnd met tamari en harmonisch afge-
werkt met komijn, ui en specerijen.

Een veelbelovende nieuwkomer voor uw 
tofu-basisassortiment.

Zuiver gerookt met beukenhout.  
Geproduceerd zonder toevoeging van gluten.

Sojabonen uit ons samenwerkingsverband met  
landbouwers in Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk.

Een topper in de koeltoog
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EVAeva

Smaaksouvenirs
Een kookboek met plantaardige gerechten van over de hele wereld, zo vernieuwend 

is het niet. Wat Smaaksouvenirs echter zo sterk maakt, is dat de recepten zo zijn 
aangepast dat je er geen tien tripjes naar speciaalzaken voor moet maken. Jolijn van 

de blog Vegadutchie en haar vriend Sjoerd, die blogt onder de naam Sam Greens, 
trokken de wereld rond en verzamelden recepten voor smakelijke hoofdgerechten, 

soepen, snacks, desserts (zoals een vegan recept voor de gruwelijk lekkere Portugese 
asteis de ata  en tropis he drank es denk aan een haise vanille i sko e . Er zi n 

zo van die kookboeken die vooral leuk zijn om te doorbladeren, maar we zijn er zeker 
van dat deze Smaaksouvenirs eindigt in de keuken, met ezelsoren en soepvlekken 

hier en daar. Een boek om te gebruiken dus. Wij mochten vijf recepten met je delen en 
hopen dat dit EVA Magazine hierdoor ook in de keuken belandt!

Type      VEGAN
UITGEVER     NIEUW  
AMSTERDAM

# Prijs.
€ 22,99

Auteur      JOLIJN PELGRUM & SJOERD 
SCHOTTEN

Titel          VEGAN SMAAKSOUVENIRS,  
224 BLZ. 

Culinair

VeganVegan
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Voor het deeg
(je kunt ook kant-en-klaar  
hartig deeg gebruiken)
400 g tarwebloem
100 ml olijfolie
200 ml warm water
2 tl bakpoeder
½ tl zout

Voor de vulling
1 ui
2 teentjes kno�ook
olie, om in te bakken
1 pot zwarte of kidneybonen, 
afgespoeld (400 g)
2 aardappels, in kleine blokjes 
(200 g)
1 paprika, in stukjes
½ el gerookt paprikapoeder
½ el korianderpoeder
150 ml bouillon
zout
ongeveer 12 zwarte, pitloze 
olijven (per empanada eentje)

Voor de chimichurri
100 ml extra vierge olijfolie
een handje verse peterselie, 
gesneden
2 teentjes kno�ook
1 sjalotje
1 rode peper, zonder pitjes
½ tl versgemalen zwarte 
peper
sap van 1 citroen
2 el rodewijnazijn
1 el oregano
zout, naar smaak

Benodigdheden
deegroller, bakpapier

{ INGREDIËNTEN }

Empanada's met 
chimichurri
Chileense deegflapjes  
met groene chutney

1. Doe alle ingrediënten voor de 
chimichurri in de keukenmachine. 
Meng tot je een goed gemixte, maar 
nog enigszins grove saus hebt. Doe 
het in een bakje en laat op smaak 
komen in de koelkast terwijl je de 
rest maakt. Mix in een grote kom de 
bloem, het bakpoeder en het zout. 
Maak een gaatje in het midden en 
voeg het water en de olijfolie toe. 
Meng goed door met een spatel. 
Zodra alles goed vermengd is, kun 
je beginnen met kneden. Kneed 
ongeveer 5 minuten. Laat het deeg 
daarna rusten terwijl je de vulling 
maakt.

2. Snijd de kno�ook en ui �jn en fruit 
ze in een bakpan in wat olie tot de ui 
glazig begint te worden. Voeg dan de 
overige ingrediënten voor de vulling 
toe, behalve de olijven, en laat alles 
ongeveer 10 minuten op middelhoog 
vuur indikken. Doe de vulling dan in 

een andere bak en laat het afkoelen 
terwijl je de deeg�apjes klaarmaakt.

3. Verwarm de oven voor op 200 
graden. Doe wat extra bloem op 
een schoon keukenblad tegen het 
plakken en rol het deeg met een 
deegroller uit. Gebruik voldoende 
meel tijdens het uitrollen om plakken 
te voorkomen. Snij met behulp van 
een klein bordje of een �inke schotel 
ongeveer 12 rondjes uit het deeg.

4. Verdeel de vulling over de 
deegrondjes (ongeveer 1½ el 
per stuk) en voeg er een olijf aan 
toe. Vouw de empanada’s dubbel. 
Druk de randjes voorzichtig, maar 
zorgvuldig dicht met een vork. Leg 
de empanada’s op een ovenplaat 
met bakpapier, smeer ze in met 
wat olie en bak ze in ongeveer 25 
minuten goudbruin. Serveer met de 
chimichurri.

“Een van mijn eerste baantjes was ‘assistent-griller’ in een Argentijns 
restaurant. De chef maakte de biefstukken en de spareribs en ik bereidde de 
voor-, na- en bijgerechten. Ik was als toenmalige oercarnivoor echt op mijn 
plek in die vleestent. Er is een hoop veranderd sindsdien, maar empanada’s 
– een van de bijgerechten van toen – maak ik nog steeds graag. Ook de 
chimichurri, die in een potje op tafel stond, ben ik niet vergeten en hoewel 
ze normaal niet per se samen worden gegeten, dansen ze straks samen de 
tango op jouw bord. Empanada’s zijn prima in te vriezen dus maak gerust 
extra, zodat je ze later alleen nog hoeft af te bakken. Wij kiezen ervoor om ze 
in de oven te bakken, maar frituren kan ook. Bak dan beide kanten een paar 
minuten in olie op 200 graden.” Sjoerd

Type  SNACK Bereidingstijd     40 min

# Stuks

12
Moeilijkheidsgraad     MEDIUM

Allergenen       GLUTEN 
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1 rode ui
2 cm verse gember
3 tenen kno�ook
2 kleine wortels
3 el gezouten pinda’s
handje verse koriander
¼ tl cayennepeper
3 el tomatenpuree
2 zoete aardappelen, 
ongeveer 400 g
1 liter groentebouillon
½ cup / 125 g pindakaas
(zonder palmolie)
2 el vers citroensap

{ INGREDIËNTEN }

Senegalese pindasoep met gember & zoete aardappel

1. Snijd de rode ui, gember en kno�ook �jn. Snijd de wortels in kleine stukken. Schil 
de aardappel en snijd in blokjes. 

2. Hak de pinda’s grof en de koriander �jn. Verwarm in een soeppan 6 el water 
en fruit de ui, kno�ook, wortels en gember 3 minuten. Voeg de cayennepeper, 
tomatenpuree, zoete aardappel en groentebouillon toe en laat met de deksel op de 
pan 20-25 minuten zachtjes doorkoken. 

3. Doe de soep in een blender met de pindakaas tot hij helemaal glad is. Je kunt dit 
ook met een staafmixer doen. Verdeel de soep over de kommen en serveer met de 
pinda’s, verse koriander en citroensap.

“Pindasoep is een van de specialiteiten van een Surinaamse vriend van ons. 
De basis is pindakaas en in Suriname gaat er ook altijd kip en meestal zoutvlees 
doorheen. Als hij een grote pan maakte tijdens feestjes stond ik, toen ik nog vlees 
at, altijd vooraan voor een tweede en soms ook derde portie. Pindasoep is een 
echte Surinaamse klassieker, maar het gerecht komt oorspronkelijk uit West-
Afrika. Wij houden erg van de Senegalese variant met zoete aardappel en wortel. 
Die wordt daar vaak ook gemaakt als dikke saus of stoofpot en bevat meestal 
vlees. Hij is echter vol genoeg van smaak om ook vegan te maken. Wij vinden
hem gepureerd het lekkerst, maar dat hoeft niet per se.” Sjoerd

Type       SOEP Bereidingstijd     30 min

# Pers.

02
Moeilijkheidsgraad       MAKKELIJK

Allergenen        NOTEN
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Voor 6 koekjes
1 teen kno�ook
1 sjalotje
80 g kruimige aardappelen
3 norivellen
200 g limabonen uit blik
1 tl zout
4 el verse peterselie
80-120 g polenta of maïsmeel
milde olijfolie

Saus
3 el vegan mayonaise
½ tl gedroogde dille
1 el vers citroensap

Benodigdheden
keukenmachine of blender

{ INGREDIËNTEN }

Portugese vegan viskoekjes
met di�emayo

1. Roer alle ingrediënten voor de saus 
door elkaar in een klein bakje. 
Bewaar in de koelkast. 

2. Snijd de kno�ook en het sjalotje �jn. 
Schil de aardappelen. Breng in een 
kleine pan water aan de kook en 
laat de aardappelen in ongeveer 20 
minuten gaarkoken. Giet daarna af 
en laat even afkoelen. 

3. Doe de norivellen in een 
keukenmachine of blender, zodat ze 
helemaal verpulverd worden. Voeg de 
limabonen, aardappelen, kno�ook, 
het sjalotje, zout en de peterselie toe 
en laat nog 30 seconden draaien. 

4. Schep het norimengsel in een grote 
kom en roer 80 gram van de polenta 
erdoor. Het mengsel moet niet meer 
aan je handen plakken dus eventueel 
voeg je wat extra polenta toe, maar 
niet te veel, want dat gaat ten koste 
van de smaak. Maak nu 6 balletjes 
en druk deze een beetje plat. Strooi 
wat polenta op een bord en dip de 
koekjes hierin. 

5. Verwarm in een bakpan een scheutje 
olie en bak de vegan viskoekjes aan 
beide kanten goudbruin. Serveer met 
de saus.

“Veel gerechten die in onze reisherinneringen een rol spelen bevatten eigenlijk 
vlees of vis. Meestal is het niet zo’n probleem om daar wat op te verzinnen als 
we het thuis willen maken. Maar waarom zijn zo veel lekkere snacks ook nog 
eens gefrituurd? Wij eten liever niet te veel gefrituurd eten en hebben dan ook 
een vrije interpretatie gemaakt van mijn lievelingseten uit Portugal, pastéis 
de bacalhau. Onze versie bevat geen vis, hoeft niet in de friteuse, maar is 
wel vreselijk lekker en heel makkelijk te maken. Ik leerde ze kennen in 
Amsterdam, bij een Spaans-Portugees tapastentje naast Artis. En toen ik voor 
het eerst naar Portugal ging, was het mijn favoriete voorgerecht. In Portugal 
worden pastéis de bacalhau gegeten met alleen een schijfje citroen erbij. 
Wij eten ze liever met een fris sausje erbij om in te dippen.” Sjoerd

Type  BIJGERECHT Bereidingstijd     40 min

# Stuks

06
Moeilijkheidsgraad     MEDIUM

Allergenen       GLUTEN 
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1 rode paprika
2 tomaten
sla
1 rode ui
4 tenen kno�ook
1 blik kikkererwten (400 g)
45 g havermout
1 el water
1 el lijnzaad
1 tl olijfolie
20 verse muntblaadjes
handje verse peterselie
3 el köftekruiden
zout en peper
Turks brood of wraps

Voor de tzatziki
100 g komkommer
1 teen kno�ook
100 ml sojayoghurt
2 el vers citroensap
1 tl olijfolie
1 el verse dille
zout en peper

Benodigdheden
grillpan of barbecue
keukenmachine

{ INGREDIËNTEN }

Gegrilde kofte:

1. Verwarm de oven voor op 250 graden. 
Snijd de paprika in repen, leg op 
een bakpapiertje in de oven en laat 
in ongeveer 20-25 minuten zacht 
worden. Snijd ondertussen alvast 
de tomaten in plakken en zet de sla 
klaar. Pel de ui en de kno�ook.

2. Maak nu de tzatziki. Snijd de 
komkommer en kno�ook zo �jn als 
je kunt. Doe de komkommer in een 
kommetje en meng er sojayoghurt, 
citroensap, kno�ook, olijfolie, dille, 
zout en peper door. Proef of je nog 
iets extra wilt toevoegen.

3. Spoel de kikkererwten af onder de 
kraan en laat uitlekken. Doe samen 
met de ui en de kno�ook in de 
keukenmachine en druk een paar 
keer op pulse.

4. Voeg nu ook de havermout, water, 
lijnzaad, olijfolie, muntblaadjes, 
verse peterselie, köftekruiden, zout 
en peper toe. Laat een �jne mix 
ontstaan. Als het te droog is kun 
je nog een extra eetlepel water 
toevoegen.

5. Maak tussen je handen een soort 
langwerpige bolletjes en druk die 
een beetje plat. Vet een koekenpan 
of grillpan in en bak/gril de köfte 
ongeveer 4-5 minuten per kant.

6. Warm je Turkse brood of wraps op 
in de oven of in een pan. Serveer de 
köfte in een broodje met de gegrilde 
paprika, sla, tomaat en een schep 
tzatziki.

“Ik geef toe dat ik best wel baalde van de lading köftes van lamsgehakt die door 
een Turkse vriend tijdens een weekendje weg met de jongens op een camping 
in België op de barbecue waren gelegd. Ik baalde omdat zij lammetjes aten, 
maar nog meer omdat ze zo lekker roken. Opeens waren de stukken aubergine, 
courgette en paprika die ik op mijn eigen barbecuetje ernaast had gelegd niet 
meer zo aantrekkelijk. Ik kan het best hebben als mijn vrienden lachen om mijn 
veganistische eetpatroon, want meestal maak ik toch dingen die veel lekkerder 
zijn dan wat zij eten, maar nu was dat duidelijk niet zo. Ik nam een paar extra 
stukken stokbrood en nog een Belgisch biertje en bedacht een plan voor de 
volgende dag. Die zaterdag lagen er op mijn vegabarbeque ook köftes. Ik had de 
Turkse vriend gevraagd om zijn kruidenmix met mij te delen en heb mijn eigen 
burgertjes gemaakt van bonen, paddenstoelen en wat brood van de dag ervoor. 
Mijn vrienden moesten toegeven dat mijn burgertjes ook erg lekker waren. 
Sindsdien heb ik het recept aangescherpt, met als geheime wapen mijn eigen 
köftemix.” Sjoerd

Type  BIJGERECHT Bereidingstijd     45 min

# Pers.

02
Moeilijkheidsgraad       MAKKELIJK

Allergenen        GLUTEN / SOJA 
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Voor 1 grote matcha latte
400 ml sojamelk of andere 
plantaardige melk
1 tl matchapoeder
¼ tl vanillepoeder
snuf gemberpoeder

Benodigdheden
matchaklopper en 
melkopschuimer of blender

{ INGREDIËNTEN }

Vani�e  
matcha la�e

Bereidingswijze 1 
(eenvoudig)

Verwarm de sojamelk, maar breng niet aan de kook. Doe het matchapoeder samen 
met het vanille- en gemberpoeder in de blender. Giet de sojamelk erop en zet de 
blender 30 seconden aan. Giet de matcha latte in een groot glas of in een grote mok.

Bereidingswijze 2 
(traditioneel)

Verwarm de sojamelk, maar breng niet aan de kook. Doe het matchapoeder in 
een grote mok, samen met het vanille- en gemberpoeder. Giet er een klein laagje 
sojamelk op en klop 20 seconden met de matchaklopper tot je een egaal mengsel 
hebt of tot alle klontjes zijn verdwenen.

Schuim de rest van de sojamelk op met een melkopschuimer en giet boven op de 
matchamix.

“Matchathee is mijn 
lievelingsdrankje als ik aan het 
werk ben. Het verhoogt mijn 
concentratie en ik voel me er 
heel helder en kalm door, terwijl 
ik met kof�e juist maar even 
die kick heb en daarna een 
rillerig gevoel krijg. Dit komt 
doordat matcha minder cafeïne 
bevat dan kof�e en de cafeïne 
ook langzamer vrijgeeft. Het 
hele ritueel van een matcha 
latte maken vind ik heerlijk! 
Matchapoeder is best duur, 
omdat er veel handwerk nodig 
is voor de productie, maar met 
een pot doe ik wel een paar 
maanden, dus ik vind het de 
investering altijd waard.  

Een matchaklopper kun je 
online bestellen of bij een goede 
kof�ewinkel kopen. De klopper 
zorgt ervoor dat de thee licht 
gaat schuimen en alle klontjes 
verdwijnen.” Jolijn

Type  DRANK Bereidingstijd     5 min

# Stuks

01
Moeilijkheidsgraad     MAKKELIJK

Allergenen       SOJA

22 

17-22 culinair.indd   22 01/03/18   13:51



Fotogra� e Eveline Boone - French Beans 
Foodstyling Eveline Boone - French Beans 
Recepten Barbara Geeroms

Mede mogelijk gemaakt door:

Foto’s & styling: Eveline Boone - French Beans

Recepten: Barbara Geeroms

Japan is een archipel dat zich uitstrekt over 
vulkanisch gebied van zo’n 4000 eilanden. 
Een immens land, waar maar liefst 127 
miljoen mensen leven. Wie aan Japans eten 
denkt, eindigt al snel bij sake en sushi. Maar 
wat een culinaire rijkdom heeft dit land 
verder nog te bieden. Op Frankrijk na heeft 
dit land namelijk de meeste Michelinsterren. 
Ver� jning en gevoel voor traditie vind je ook 
terug in deze Japanse gerechten.

JAPAN
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Voor de pannenkoekjes
60 g bloem
30 g kikkererwtenmeel
½ tl bakpoeder
1 tl Salade du Pêcheur
een snufje zout (of kala namak, 
optioneel. Deze specerij doet sterk 
aan eieren denken)
250 g spitskool, � jngesneden
150 geraspte wortel, aardappel, daikon 
of kimchi
2 el ingelegde gember, � jngehakt + 
1 tl van het inmaakvocht uit het potje
2 lente-uitjes, in � jne ringetjes
3 el gefrituurde uitjes
1-2 gedroogde shiitakes, � jngemixt 
(met kof� emolentje)
1 umeboshi pruim, 
� jngehakt (optioneel)
water
olie

Voor de toppings
enkele versnipperde lente-uitjes
Salade du pecheur
gefrituurde uitjes

Voor de Japanse saus
4 el ketchup
2 el vegan worcestershire saus 
(te koop in natuurvoedingswinkels)
1 el ahorn of rijststroop.
2 el tamari sojasaus (of mushroom 
sojasaus)

Voor de veganaise
100 ml ongezoete sojamelk
175 ml neutrale plantaardige olie 
(maïskiemolie, saf� oerolie)
1 tl mosterd
1 el rijstazijn
½ umeboshi pruim, � jngehakt (optioneel)
1-2 tl zout

{       INGREDIËNTEN }

Okonomiyaki’s zijn een soort Japanse 
hartige pannenkoekjes. Wij stopten ze in 
een volledig plantaardig jasje! Hier geven 
de zeewiervlokken in combinatie met de 
shiitakes de nodige schwung aan de verder 
volledig plantaardige pannenkoekjes. 

1. Meng de bloem en het kikkererwtenmeel, het bakpoeder, 
de Salade du pêcheur en het zout. Voeg een beetje water toe en 
roer om tot je een dik beslag krijgt. Voeg dan de geraspte groente, 
de gember en het gembervocht, de lente-ui, de gefrituurde uitjes, 
het shiitakepoeder en de umeboshi toe.

2. Laat het beslag 5 minuten rusten.

3. Bak een dik pannenkoekje van het beslag in een hete pan met olie. 
Zet een deksel op de pan en laat het pannenkoekje enkele minuten 
bakken, of tot de onderkant bruin is. Draai dan om en bak andere 
kant ook goudbruin.

4. Voor de Japanse saus: meng alle ingrediënten onder elkaar.

5. Voor de veganaise: Meng alles, behalve de olie, in een hoge 
mengbeker. Zet de staafmixer in de mengbeker en voeg onder 
voortdurend mixen langzaam de olie toe tot je een lichte binding krijgt.

6. Serveer onmiddellijk met de sausjes en de toppings.

Okonomiyaki 
pannenkoekjes 

(3-tal pannenkoekjes) 
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1. Stoof de spitskool samen met de gember en 
look in wat olie. Bak ondertussen de gecutterde 
seitan met wat olie in een andere pan, tot de 
seitan wat aanbakt en krokant is. 

2. Voeg de seitan bij de kool. Kruid af met de 
lente-ui, de tamari roasted sesame dressing en 
de Sechuan peper en de shiitake. 
Let op dat de vulling niet te nat wordt.

3. Doe een lepeltje van deze vulling op een 
deegvelletje en vouw dicht, of gebruik hiervoor 
een ravioli vouwvorm. Maak de randjes nat met 
water als ze niet genoeg plakken. Herhaal tot 
alle vulling of deegvelletjes op zijn. 

4. Verhit wat olie in een pan, leg de pakketjes 
mooi naast elkaar in de warme olie. Bak ze 
zo’n 1 à 2 min. tot de onderkant lichtbruin is. 
Voeg dan 60 ml water toe en zet meteen het 
deksel op de pan zodat de gyoza’s kunnen 
stomen. Haal na 2 min. het deksel van de 
pan (of al eerder als al het water al verdampt 
is) en laat nog het eventuele overtollige water 
verdampen. Laat de gyoza’s nog even verder 
bakken tot ze onderaan krokant en bruin zijn.

5. Meng alle ingrediënten voor het dipsausje en 
serveer deze bij de gyoza’s.

Tip: raak je er niet aan uit, hoe je 
de gyoza’s kunt vouwen? Dan vind je 
makkelijk duidelijke instructie� lmpjes op 
YouTube onder de zoekterm ‘gyoza 
(of dumplings) vouwen’. 

Voor de gyoza’s:

1/3 van een spitskool, 
heel � jngeneden
2 cm gember, � jngesneden
2 teentjes look, � jngesneden
150 - 200 g seitan, gecutterd in keukenrobot 
1-2 gedroogde shiitakes, � jngemalen in een 
kof� emolen
2 lente-uitjes, � jngesneden
Tamari roasted sesame dressing
Sechuan peper
een pakje Gyoza velletjes (dumpling 
velletjes, Aziatische winkel)
een ravioli vouwvorm (optioneel) 
Olie

Voor de dipsaus:

2 el Tamari sojasaus
2 el rijstazijn
1 tl geroosterde sesamolie
look
gember
1 lente-ui, � jngesneden
1 el rijststroop of witte miso

{     INGREDIËNTEN } Gyoza’s
(ongeveer 25 stuks) 

Het vergt wel wat handigheid om de deeg� apjes te vouwen, beschouw 
het als een leuk zondagmiddagklusje. Met dit recept kun je ongeveer 
25 gyoza’s maken. Handig om in de diepvries te hebben voor avonden 
met weinig kookinspiratie. 
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Donburi
(voor 2 personen) 

Klassiek is een donburi gemaakt van 
gestoomde en daarna geroerbakte 
rijst met daarop vlees of vis, groenten 
en Japanse pickles. In ons recept 
speelt lekker op smaak gebrachte 
seitan de hoofdrol. Japanse pickles 
kun je vinden in de Aziatische winkel 
in kleine zakjes, of je kan je toevlucht 
nemen tot kimchi. 

{   INGREDIËNTEN }

200 g rijst (bij voorkeur halfvolle 
ronde rijst)
250 g seitan, in � jne plakjes 
gesneden
1/2 ui, in � jne ringetjes of halve 
maantjes
1 aubergine, in blokjes of halve 
maantjes (niet te dun gesneden)
look
gember
125 ml instant Miso Gember Soep
1 el sake
2 el mirin (zoete rijstwijn, of 
vervang door droge sherry)
1 el rijststroop
2 el tamari sojasaus
maizena 
geroosterde sesamolie
2 lente-uitjes, � jngesneden
gomasio
olie

1. Kook de rijst volgens de aanwijzing op de verpakking.

2. Bak ondertussen de seitanplakjes krokant in wat olie in een hete pan. Zet ze opzij. 
Stoof de ui aan in wat olie, voeg de aubergine (en eventueel wat olie of water), 
de geraspte gember en de look toe en bak tot de aubergine een bruin korstje krijgt.  
Blus met een mengsel van de sake, mirin, rijststroop, tamari en de instant miso soep. 

3. Je kan deze saus wat indikken met maizena (roer een beetje maizena los in wat water 
of nog wat apart gehouden miso soep, voeg toe aan de pan en roer goed). 

4. Kruid af met geroosterde sesamolie. Roer nu de seitan en versnipperde lente-ui onder 
de aubergine en de saus.

5. Serveer de seitan met groenten en saus bovenop de rijst. Garneer met wat extra lente-ui,  
gomasio en pickles of kimchi. 
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{  INGREDIËNTEN }

Ramen noedelsoep
(voor 4 personen)

1. Bak de shiitakes of enoki’s in wat olie 
heel kort aan (shiitakes dienen iets 
langer gebakken te worden dan enoki) 
en zet weg. Stoof of grill de mini paksoi 
en zet ze eveneens aan de kant.

2. Kook de noedels volgens de 
aanwijzingen op de verpakking en giet af.

3. Maak de bouillon met de instant 
champignon-gember misosoep volgens 
de aanwijzingen op de verpakking.

4. Als de bouillon klaar is, serveer deze 
dan in kommetjes met de noedels, 
champignons, paksoi en eventuele 
andere garnituren. Werk af met enkele 
druppeltjes geroosterde sesamolie en 
sriracha chili saus.

*Je kan ook zelf een miso bouillon 
maken door ui, look en gember te 
laten aanstoven in een pot, water toe 
te voegen en hier op het laatst witte 
miso en wat sojasaus aan toe te voegen. 
Voeg de miso pas toe wanneer het water 
gekookt heeft en je het vuur uit hebt 
gezet, miso kook je best niet mee.

500 g verse shiitakes of enoki 
paddenstoelen 
een 4 tal mini paksoi (of 
een grote paksoi in stukken 
gesneden)
1/2 pakje Somen noedels
4 zakjes instant miso 
champignon-gember soep*
4 lente-uitjes, � jngesneden
geroosterde sesamolie
Sriracha chili saus

Optionele ingrediënten
tofu, in blokjes gesneden en 
goudbruin gebakken in de pan
edamame boontjes
wortel in � jne plakjes gesneden

Ramen noedelbars zie je ook bij ons meer en meer in het 
straatbeeld. Een lepel en een kom vol met lekkers dat je 
kan opslurpen spelen hier de hoofdrol. Het leuke van deze 
noedelsoepjes is dat je creatief kunt zijn, zowel met de groenten 
die je gebruikt als met de kruiding. Voor dit recept gebruiken we 
Somen noedels, volkoren noedels met een zachte textuur.
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DANGO (12-tal balletjes)

Voor de balletjes:
100 g zoet rijstmeel (vind je in 
de Aziatische winkel, dit is niet 
hetzelfde als gewoon rijstmeel)
1 el aardappelzetmeel 
(maizena of maizena express)
1 el poedersuiker 
125 g zijden tofu
½ tl zout
bamboestokjes
eventueel zwarte of gewone 
sesamzaadjes
neutrale olie

Voor de saus:
1 el Kuzu of maizena
5 el suiker
1 el sojasaus
1 el mirin (zoete rijstwijn)
4 el water

{        INGREDIËNTEN } 1. Zeef de bloem, het aardappelzetmeel en de poedersuiker boven een mengkom. 
Plet de tofu en roer deze met je handen onder het bloemmengsel. Meng alles 
goed tot het deeg zacht en gelijkmatig is. Het deeg mag niet te kleverig of droog 
zijn (eventueel kan je dan wat extra tofu of een klein beetje water toevoegen). 
Verdeel het deeg in 12 gelijkaardige balletjes van ongeveer een drietal centimeter 
doorsnede en zet opzij.

2. Zet een pan water aan de kook en vul ook een grote kom met water en ijsblokjes.

3. Leg de balletjes voorzichtig in het kokend water (doe slechts enkele balletjes 
tegelijkertijd) en kook ze tot ze aan de oppervlakte komen (dit duurt ongeveer 
drie tot vier minuten). Kook ze hierna nog vijf minuten langer. Haal de balletjes 
uit het kokend water en leg ze onmiddellijk voor een drietal minuten in het ijsbad. 

4. Vis de balletjes uit het ijswater en steek ze per 4 of 5 op een bamboestokje. 

5. Maak ondertussen de saus. Doe alle ingrediënten, behalve de maizena of kuzu, 
in een klein sauspannetje en breng dit voorzichtig aan de kook. Meng de maizena 
met een eetlepel water en voeg toe aan de saus in het pannetje. Verhit nog even 
verder onder voortdurend roeren met een klopper, tot de saus indikt. Zet het vuur uit.

6. Verhit wat neutrale olie in een grillpan, of smeer er een bakplaat mee in die je 
onder de ovengrill kan zetten. Grill de balletjes, en draai ze af en toe om zodat ze 
gelijkmatig grillen en goudbruin kleuren. 

7. Verdeel de saus over de balletjes en strooi er sesamzaadjes over.

Dango zijn balletjes van 
rijstmeel, een zoetig meel. 
Het lijkt een beetje op mochi, 
alleen worden deze balletjes 
normaal gezien op een stokje 
gestoken, gegrild en overgoten 
met een zoete, kleverige saus. 
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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!

Een snoepje tussendoor? Af 
en toe moet dat zeker kunnen. 
Deze draculatanden van Lutti 
zijn geschikt voor vegetariërs, 
ze bevatten geen gelatine, 
maar wel bijenwas.

Lutti 
Dracula-
tanden

De vezelrijke haver-amandel-
drink van Alpro leent zich 
ideaal voor bij je ontbijt. 
De subtiele amandelsmaak 
met de milde haver zorgen 
voor een smaakvolle 
aanvulling van je ontbijt-
granen of als drankje bij je 
boterham.

Alpro 
haver 

amandel

Deze vegan burger van fi jne 
groentjes is uiterst geschikt 
als voorgerecht of bijgerecht, 
of als hoofdgerecht tussen 
een burgerbroodje. Het quinoa 
korstje geeft de burger een 
knapperige extra.

Quinoa 
boeren-

kool 
burger
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BRUSSEL IS DE KOPLOPER
Wat de steden betreft, zien we vooral 

opvallende cijfers voor Brussel. Maar 

ook in Antwerpen en Gent ligt het aantal 

veganisten, vegetariërs en � exitariërs 

hoger dan in de rest van België.

In Brussel ligt het aantal veganisten 

signi� cant hoger dan in andere Belgische 

steden en dan in 2016. Daarmee volgt 

Brussel de evolutie die we al enkele jaren 

ook in andere grote steden zien zoals 

Berlijn, Londen en New York. Nog maar 74% 

van de Brusselaars noemt zich alleseter. 

Ten opzichte van 84% van de Belgen.

In Gent zien we ongeveer 15% � exitariërs 

en 6% vegetariërs.

Voor Antwerpen valt vooral het aantal 

vegetariërs en � exitariërs op. Respectievelijk 

7% en 19%. Dat is een signi� cante stijging 

ten opzichte van 2011. 71% van de 

Antwerpenaren noemt zich alleseter.

Tekst Nena Baeyens

NIEUWE CIJFERS VAN IVOX EN EVA:

BIJNA HELFT VAN DE BELGEN HEEFT 

ZIJN VLEESCONSUMPTIE HET LAATSTE 

JAAR VERMINDERD

D

0%
 

2%
 

5%
 

1%
 

6%
 

9%
 

1%
 

3%
 

8%
 

VEGANIST

VEGETARIËR

FLEXITARIËR

0%
 

2%
 

5%
 

1%
 

6%
 

9%
 

1%
 

3%
 

8%
 

VEGANIST

VEGETARIËR

FLEXITARIËR

0%
 

2%
 

5%
 

1%
 

6%
 

9%
 

1%
 

3%
 

8%
 

VEGANIST

VEGETARIËR

FLEXITARIËR

0%
 

2%
 

5%
 

1%
 

6%
 

9%
 

1%
 

3%
 

8%
 

VEGANIST

VEGETARIËR

FLEXITARIËR

BRUSSEL

GENT
ANTWERPENANTWERPEN

1
2

3

Opmerkelijk is de stijging van het aantal 

vegetariërs en veganisten in Wallonië. 

Waar we in 2016 nog een achterstand 

zagen ten opzichte van Vlaanderen, is die 

achterstand nu volledig weggewerkt. 

at blijkt uit nieuwe cijfers van iVOX en EVA. Bijna de helft van de Belgen (44%) eet nu minder vlees dan een jaar geleden. Daarmee 
lijkt de dalende trend van de vleesconsumptie in België zich verder te zetten. 7% van de Belgen eet nooit vlees. Samen met de 9% 
fl exitariërs (die minstens drie keer per week vegetarisch eten) betekent dit dat 16% van de Belgen regelmatig vegetarisch eet.
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DIERENWELZIJN

GEZONDHEID

MILIEU

1
2
3

DIERENWELZIJN STEEDS 
BELANGRIJKER

De belangrijkste reden voor vegetariërs 

en veganisten is dierenwelzijn. Op de 

tweede plaats komt milieu en op de derde 

gezondheid. Maar opvallender is dat ook 

voor niet-vegetariërs en niet-veganisten 

dierenwelzijn hoger scoort dan twee jaar 

geleden. Gezondheid blijft de belangrijkste 

motivatie. Maar dierenwelzijn staat nu op 

de tweede plaats, terwijl het milieu gezakt 

is naar de derde plaats.

VOORAL JONGE BELGEN
Wat verder opvalt is het grotere aantal 

vegetariërs bij de Belgen jonger dan 34. 

7% van de Belgen onder de 34 noemt zich 

vegetariër. Bij deleeftijdscategorie 35-54 

is dat maar 3,5%, en bij de 55 plussers 

2%. Dat is hoopgevend voor de toekomst. 

Vooral omdat 43% van de Belgen aangeeft 

hetzelfde mee te willen eten moest een 

gezinslid vegetariër of veganist worden. 

BELGEN OVERWEGEND 
POSITIEF T.O.V. 

VEGANISTEN EN 
VEGETARIËRS

Bijna de helft van de Belgen (47%) houdt 

bij het koken voor anderen altijd rekening 

met mensen die vegetariër of veganist zijn. 

4 op 5 Belgen vindt dat er in ieder restaurant 

een vegetarische optie zou moeten zijn en 

48% vindt dat er ook altijd een vegan optie 

moet zijn op restaurant.

GOEDE VOORNEMENS 
VOOR DE TOEKOMST

63% van de Belgen denkt dat er in de 

toekomst steeds meer mensen zullen zijn 

die vegetarisch eten. En 62% denk dat dit 

in de toekomst ook een noodzaak zal zijn. 

Wat veganisten betreft, denkt 43% van 

de Belgen dat er in de toekomst steeds 

meer mensen zullen zijn die vegan eten. 

40% van de Belgen is van plan om in de 

toekomst minder vlees en vis te eten.

7%
 

3,5%
 

2%
 

35-54J

+55J

<34J

31

30-31 Actueel.indd   31 1/03/18   16:25



IN HET BOVENSTE, KOUDSTE 
(0 – 4 °C) DEEL: 
restjes om te ontdooien en 
aangebroken producten.

Haal groenten uit hun zakje (of koop ze onverpakt, nog beter) en berg ze los 
op. Was ze niet op voorhand, want vocht bevordert het rotten. Verse kruiden 
kun je wel in een potje water zetten of in een vochtige doek wikkelen. Stapel 
je producten niet op elkaar, maar leg ze zo zodat de koude overal bij kan. 
Zet ook nooit warme gerechten in je koelkast maar laat eerst alles afkoelen. 
Plaats wat het minst lang houdbaar is vooraan, zo verlies je niets uit het oog. 

In koelkasten met luchtcirculatie is de temperatuur overal gelijk, maar 
andere koelkasten hebben temperatuurzones die je kunnen helpen bij 
beter bewaren.

Een doorsnee Vlaming gooit jaarlijks zo’n twintig kilo voedsel weg. 
Omdat weggegooid eten ook weggegooid geld is, verkwisten we zo maar liefst negentig euro 
per jaar. We kunnen besparen door beter te bewaren. Ontdek hieronder enkele eenvoudig 

toepasbare tips om alles uit de voedingskast te halen. Letterlijk en � guurlijk!

Tekst Eveline De Reu

BU DGET
vriendelijk 

veggie

BETER BEWAREN

IN HET MIDDELSTE, 
MIDDELMATIGE DEEL 
(4 – 6 °C): zelfbereide 
gerechten. Hier kan je ook 
noten leggen. 

IN HET ONDERSTE, VOCH-
TIGE DEEL (6 – 8°C): 
verse groenten en fruit, 
salades en verse kruiden.

IN DE DEUR: verse kruiden, sauzen, 
con� tuur, dranken.
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Zzz...

DIEPVRIES

Vries maaltijden of restjes in, in individuele porties en label ze om 
UFO's ('unidenti� ed frozen objects') te vermijden. Ontdooi restjes in 
de koelkast, nooit in open lucht of in warm water om bacterievorming 
te voorkomen. Om ingrediënten in handige porties te bewaren kun je 
ze invriezen in ijsblokvormpjes. Zo kan je yoghurt, stukjes fruit met 
water, tomatensaus, wijn of � jngehakte kruiden met olie bewaren en 
ze later bij het kokkerellen eenvoudig aan je maaltijd toevoegen.

DROOG EN DONKER

Aardappelen, kno� ook, uien, koolraap, pastinaak en pompoen verschan-
sen zich graag op donkere, droge plekken. Om te voorkomen dat aardap-
pelen kiemen, kun je er een appel tussen leggen. Verwijder de pitten uit 
een aangesneden pompoen, die rotten namelijk eerst. 

Afgesloten drank, wijn en olie horen daar ook thuis. Die laatste om te voorko-
men dat hij ranzig wordt en oxideert.  Granen, rijst, deegwaren, peulvruchten, 
noten, specerijen en pitten bewaar je best in luchtdicht afgesloten potten.

OPEN LUCHT

Fruit gedijt het best in open lucht. In de koelkast verliezen ze hun smaak. Uitzonderingen daarop zijn appels, peren, kiwi's, druiven, aardbeien en bessen. Een rijpe banaan kan ander fruit een duwtje in de rug geven in hun rijp- of rot-proces. Bananen worden ook sneller rijp als je ze los trekt van de tros. Vruchten met vlekken haal je best weg bij de andere om aantasting te voorkomen, maak er moes van!

Niet alle groenten moet je bewaren in een koelkast. Komkommers, aubergines, courgettes, en paprika’s bewaren beter in open lucht.

SMIKKELEN WANNEER BANANEN BEGINNEN SPIKKELEN

Enkele kookideetjes voor bruin gevlekte bananen, wanneer ze voor vegan bereidingen op hun best zijn! 

Granola: geprakte banaan is een goed zoetmiddel in zelfgemaakte granola.

Bananenpannenkoek: meng een banaan door je pannenkoekendeeg voor een extra smaakje, ook ideaal om te gebruiken als eivervanger.

Bananenijs: vries overrijpe bananen in (zonder schil) en blend ze daarna tot smeuïg ijs met een blender. Voeg extra smaken toe 
zoals pindakaas, cacao of je favoriete fruit. 

Smoothie: gebruik de bananen om een smoothie zoeter en smeuïger te maken. 

Tomaten-bananensoep: klinkt bizar, maar een banaan kan een tomatensoep van de nodige smeuïgheid en zoetheid voorzien.
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Shoppen
Tekst Alissa De Ceuninck

ECO-kaDOOS
De pakjesperiode is al even voorbij, maar er is ongetwijfeld wel 
iemand die je plezier kunt doen met een ECO-kaDOOS. Dit is een 
box vol plantaardige, biologische producten. ECO-kaDOOS wil 
mensen stimuleren om te kiezen voor gezonde producten, en ook 
doen stilstaan bij de invloed van ons consumptiegedrag op mens 
en omgeving. Je kan je box ook voorzien van een gepersonaliseerde 
boodschap. Voorlopig zijn er drie varianten: de Granola-box (gericht 
op gezondheid), de Happy Vegan-box (van culinaire verwennerij tot 
lichaamsverzorging) en de gloednieuwe 'Box of Life'. In deze laatste 
zullen producten zitten die de gezondheid op een positieve manier 
beïnvloeden. 

ecokadoos.be

CAKE BOYS 
Taartliefhebbers: opgelet! De koekenstad Antwerpen heeft er een nieuwe 
troef bij. Vanaf dit jaar kan je terecht bij de CAKE BOYS (Robbert Geens & 
Sam De Mol) voor taarten vrij van dierlijke producten en gluten. De missie 
van CAKE BOYS is om met alternatieve en innoverende methodes een 
textuur, smaak en visueel resultaat te bekomen die de oorspronkelijke 
recepten eer aandoen of zelfs overstijgen. Het aanbod is indrukwekkend en 
bevat zowel Vlaamse als Britse klassiekers zoals frangipane  en carrot cake. 
Je kan de taarten online bestellen –een bezoek aan de website is al een 
feestje op zich– of afhalen bij Glutenvrije Bakkerij Eugène in de Antwerpse 
Volkstraat. De taarten kunnen na afhaling tot drie dagen in de koelkast 
bewaard worden. Maar iets zegt ons dat ze zo lang niet zullen meegaan. 

cakeboys.be | Glutenvrije Bakkerij Eugène 
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TAK 
- a plant-based lifestyle

tAK* gelegen in Marke, is het gees-
teskind van Heiko en Vanessa. In deze 
100% ‘plantbased’ winkel vind je naast 
voeding ook design, boeken en lichaams-
verzorging. Heiko en Vanessa willen met 
hun winkel bijdragen aan de zorg voor 
dier, mens en de planeet. Zeker en vast 
de moeite om er eens te gaan snuiste-
ren. Je kunt bij tAK* terecht van donder-
dag tot vrijdag van 8u tot 18u, zaterdag 
van 9u tot 15u of op afspraak. 

taklifestyle.wordpress.com  

Marion Maakt
Zin om zelf natuurlijke verzorgingsproducten te maken? Dan 
moet je bij Marion Maakt zijn! In de workshops van Marion 
Maakt leer je met kwaliteitsvolle ingrediënten 100% natuurlijke 
(verzorgings)producten maken. Ideaal om met vrienden of familie 
te doen. Of je kan aansluiten bij de evenementen die regelmatig 
op de Facebookpagina komen. Zo weet je niet alleen exact wat 
er in je deo of tandpasta zit, het is ook nog eens ecologisch.

Je vindt alle info terug op de Facebookpagina @marionmaakt. 
Ook kan je zelf een workshop organiseren via 
marionmaakt@hotmail.com

Lidl en Aldi
Goed nieuws voor wie graag bij Lidl of Aldi winkelt. De Duitse 
discounters komen met steeds meer vegan producten op de 
proppen. Zo heeft Lidl op dit moment een vrij indrukwekkend 
aanbod aan broodsmeersels en vleesvervanger vanaf 0,99 euro. 
Ook Aldi heeft het aanbod uitgebreid met onder andere plantaardige 
wokreepjes en chocolade-ontbijtgranen. Om het shoppen voor 
iedereen zo gemakkelijk mogelijk te maken zijn beide supermarkten 
ook bezig met het V-label op hun producten te plaatsen. Zo zie je 
meteen of een product vegetarisch of vegan is. Wij zijn alvast fan! 

IJSJES
De geruchten deden al langer de ronde 
en eindelijk is het zover. Dit voorjaar 
kregen we er plots een hele reeks 
plantaardige ijsjes bij in de supermarkt. 
Zo zijn er twee originele smaken 
van Ben & Jerry’s in een vegan jasje 
gelanceerd: chocolate fudge brownie en 
chunky monkey (met banaan, walnoten 
en chocolade). Fans van de meer 
traditionele ijssmaken vinden hun genot 
dan weer bij de nieuwe ijsjes van Alpro: 
vanille, kokos en hazelnoot-chocolade. 
De Ben & Jerry’s vind je bij de meeste 
Albert Heijns en het ijs van Alpro bij 
Carrefour Market en Hyper. Winkel je 
liever bij Colruyt, kijk dan uit naar de 
cornetto’s en het vanille-ijs van IJsboerke 
of probeer het romige Swedish Glace- ijs. 
Liggen de ijsjes nog niet bij jou in de 
winkel? Vraag er dan zeker naar!
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Hoewel er de afgelopen jaren een sterke daling in de consumptie van konijnenvlees plaatsvond, 
belanden deze schattige dieren nog steeds in de keuken en in klerenwinkels. Hun vacht is erg 

geliefd bij modeketens en het grootste slacht- en verwerkingsbedrijf in België, Lonki BV in 
Temse, slacht nog steeds zo’n 20.000 konijnen per dag (of miljoenen per jaar). Begin februari 
zagen we nog tijdens “de week van het konijn” hoe VLAM massaal het vlees van dit tedere dier 

promootte. Hoog tijd dus om bij te leren over deze intelligente en sociale zoogdieren.

De meeste mensen kennen konijnen als aaibare 
knaagdiertjes met snoezige oortjes en een snoetje 
dat nooit stilstaat, maar het zijn eigenlijk haasachtigen 
die helemaal niet van knuffelen houden. Konijnen 
hebben een erg goed geheugen en kunnen slechte 
herinneringen als geen ander onthouden. Daarom is 
het belangrijk om ze voorzichtig te benaderen. Konijnen 
zijn namelijk prooidieren, waardoor liefdevol bedoelde 

aanrakingen soms angstaanjagend overkomen. Een 
konijn oppakken om bij je op de schoot te nemen is 
bijgevolg geen goed idee. Zo’n plotselinge beweging 
associëren ze met gegrepen worden door een roofdier, 
dus ze zullen zich verzetten door te trappen of te bijten. 
Laat daarom het konijn zelf initiatief nemen om jouw 
aanwezigheid op te zoeken, op die manier kunnen ze 
je op hun eigen tijd leren vertrouwen.

Konijnen

HET DIER 
(ACHTER)

HET VLEES 

Tekst: Angharad De Temmerman
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Konijnen zijn ook heel sociale dieren. Ze voelen zich 
het best als ze in gezelschap zijn. Eenzame konijnen, 
die helemaal alleen in een hokje opgesloten zitten, 
trekken zich terug in hun eigen wereldje. Een konijn 
voldoende bewegingsvrijheid geven, door ze samen 
los te laten lopen in de tuin, wekt automatisch hun 
natuurlijke nieuwsgierigheid. Op die manier, als ze 
zich vrij voelen, worden ook de verschillen tussen 
mannetjes en vrouwtjes duidelijker. Mannelijke 
konijnen zijn rustiger, terwijl vrouwtjes bezige bijtjes 
zijn die niets liever doen dan tunnels graven. Konijnen 
zijn erg vernuftige dieren: in het wild leven ze samen 
in groepen van soms wel twintig volwassen dieren met 
hun jongen, in een groot konijnenhol met uitgebreid 
gangenstelsel. De vrouwtjes doen het graafwerk, 
terwijl de mannetjes de kleintjes beschermen.

KONIJN MET PRUIMEN

Grootmoeders klassieke feestgerecht mag dan van 
de troon gestoten zijn door kalkoen of wildgebraad, 
toch belanden konijnen ook nog in de kookpot en aan 
de kapstok. Konijnen zijn populair bij modeketens 
omdat hun vacht een goedkopere soort bont oplevert 
dan die van nertsen of vossen. Bovendien hoor je 
soms onterecht dat konijnenbont meer ethisch 
verantwoord zou zijn, omdat het een bijproduct is 
van konijnen die geslacht worden voor hun vlees. Het 
tegendeel is echter waar. De dieren die voor bont 
gekweekt worden, leven op kleine oppervlaktes en 
kunnen hun natuurlijke gedragingen zoals graven, 
rennen en springen niet uiten. Hoewel sinds 2016 
parkhuisvesting verplicht is, leven veel konijnen nog 
steeds in veel te krappe batterijkooien. Vleeskonijnen 
worden na ongeveer 10 weken geslacht, terwijl 
konijnen in het wild of als huisdier tot wel 10 jaar 
oud kunnen worden. Op die slachtleeftijd is hun 
vacht echter nog niet genoeg ontwikkeld en dus 
onbruikbaar voor de bontindustrie. De vacht van 
oudere konijnen is dan weer wel geschikt om bont van 
te maken, maar hun vlees wordt niet of nauwelijks 
gegeten. Bovendien worden er in beide industrieën 
andere konijnenrassen gehouden, zoals de Rex. Dit 
ras werd speciaal gefokt voor de bontindustrie omdat 
het dier een veel stevigere haarinplant heeft dan zijn 
soortgenootjes in de vleesindustrie.

In vleesfokkerijen worden moederkonijnen omgedoopt 
tot voedsters. Deze dieren worden herhaaldelijk 
kunstmatig bevrucht, meestal ongeveer tien dagen 
na hun vorige bevalling. Ze krijgen 8 nestjes per 

jaar van zo’n 10 à 11 jongen. Hun jongen worden 
vier à vijf weken na de geboorte van hun moeder 
gescheiden en na tien weken worden ze afgevoerd 
naar het slachthuis. Voor voedsters geldt de verplichte 
huisvesting in parksystemen niet. Deze dieren krijgen 
nestje na nestje in een krappe batterijkooi tot ze 
ongeveer een jaar oud zijn. Daarna worden ze gedood 
en vervangen door de nieuwe generatie. 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de 
leefomstandigheden in de konijnenfokkerijen verre 
van ideaal zijn. De dieren vertonen duidelijke tekenen 
van apatisch gedrag, agressie en hebben niet genoeg 
bewegingsruimte. Het sterftecijfer in deze sector is 
dan ook hoog. Een pasgeboren konijn dat te klein 
is wordt meteen afgemaakt omdat het economisch 
niet interessant is. Onder opgroeiende vlees-
konijnen woekeren volop spijsverteringstoornissen 
en ademhalingsstoornissen. Gewonde of zieke 
dieren worden niet behandeld, maar gedood met 
een nekslag. Zo sterft 10 tot 12% nog voor ze in het 
slachthuis belanden. Gezonde vleeskonijnen worden 
na ongeveer 10 weken naar het slachthuis afgevoerd. 
Wij zien deze diertjes liever in hun natuurlijke omgeving, 
kies daarom voor een plantaardig alternatief zonder 
konijnenleed.

"KONIJNEN ZIJN NIEUWSGIERIGE DIERTJES, 
DE VROUWTJES DOEN HET GRAAFWERK, 
TERWIJL DE MANNETJES DE KLEINTJES 

BESCHERMEN"
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CURRY ONE

Wie Berlijn zegt, zegt natuurlijk 
curryworst! Overal op straat vind 
je de traditionele kraampjes. Maar 
Berlijn maakt haar hippe naam waar 
door ook een plantaardig alternatief 
te voorzien. Op een boogscheut van 
de Friedrichstrasse, bevindt zich 
Curry One. Zij hebben een seitan en 
tofu curryworst op de menu staan. 
Dé gelegenheid om currywurst mit 
pommes frites te eten. Jammer genoeg  
bleek de seitan uitverkocht.

Oranienburgerstraße 50A, Mitte

MAUERPARK OP ZONDAG

Dat er op zondag een vlooienmarkt is in 
dit legendarische park weten de meeste 
mensen wel. Maar er zijn ook heel  
veel vegan opties aan de eetkraampjes: 
hamburgers, gyros, braadworsten, ... 
alle- maal plantaardig te verkrijgen 
hier. Streetfood en geschiedenis komen 
samen. 

DOLORES

Mexicaans-Amerikaanse keuken: je kan 
er burrito’s of burrito bowls krijgen. Er 
staan standaard twee plantaardige opties 
op de menu maar je kan ook je eigen 
burrito of bowl samenstellen. Wij aten 
er de vegan lover, zeker een aanrader! De 
keuze is groot dus experimenteren is de 
boodschap. Ook het kleurrijke interieur is 
de moeite. Het is er wel altijd druk, het kan 
dus best zijn dat je even moet wachten op 
een tafel.

Rosa-luxemburgstraße 7, Mitte of  
Bayreutherstraße 36, Schöneberg

DALUMA

De ideale ontbijtplek: sapjes, 
smoothies maar ook avocadotoast op 
de menu. Wij namen er die laatste en 
hadden er geen spijt van. Je kan er 
koffie met verschillende soorten 
plantaardige melken krijgen. Een heel 
hippe plek, maar ook heel gezellig.

Weinbergsweg 3, Mitte

BERLIJN IS NIET ALLEEN EEN PRACHTIGE STAD MET EEN RIJKE GESCHIEDENIS, HET 
IS OOK NOG EENS DE OFFICIEUZE VEGAN HOOFDSTAD VAN EUROPA. PLANTAARDIGE 
OPTIES VINDEN IS BIJNA GEEN UITDAGING, ZELFS KETENS HEBBEN WEL MINSTENS 
EEN OPTIE. TIJD DUS VOOR EEN CITYTRIP. DE RESTAURANTS DIE HIER OPGELIJST ZIJN, 
ZIJN MAAR HET TOPJE VAN DE IJSBERG.

Tekst: Alissa De Ceuninck, Nienke Robbrecht en Anna Bernburg

Foto’s: Alissa De Ceuninck, Christin Ludwig

Citytrip

CURRY ONE

burp
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LIA’S KITCHEN

We gingen naar Lia’s Kitchen omdat er 
heerlijke burgers op de menu staan. 
Maar bij aankomst bleken de salades er 
zo lekker uit te zien dat mijn reisgenoot 
en ik beiden voor een salade zijn gegaan. 
De porties zijn enorm en de menu is 
100% plantaardig. Alles wordt vers 
bereid waar je bij staat. Erg groot is het 
niet maar er zijn wel enkele zitplaatsen. 
Zeer vriendelijk personeel en een leuke 
buurt om in rond te wandelen.

Kollwitzstraße 47, Prenzlauer Berg

MOM’S CREATIONS

Dit restaurant is een soort hybride. Er is 
enerzijds een volledig (en zeer uitgebreide) 
plantaardig menu met Aziatische  
gerechten, anderzijds bevat de sushikaart 
vis en kaas. Ik bestelde er de noodle- 
soep, zeker een aanrader. Let op met de  
gepaneerde opties, die vallen nogal zwaar 
uit. Probeer zeker ook één van de cocktails!

Elsenstraße 27, Alt Treptow

BRAMMIBAL’S VEGAN DONUTS

Deze plek die voor mij niets anders 
dan de vegan hemel op aarde kon 
zijn, wou ik al lang eens een bezoekje 
brengen. Je moet er een uitstapje 
buiten het (toeristisch) centrum van 
Berlijn voor maken, maar het is de 
omweg meer dan waard. Omdat we 
rond een uur of vier in de namiddag 
gingen, waren we bang dat er niet veel 
keuze meer zou zijn aangezien alle 
donuts dagelijks vers gemaakt worden, 
maar bij het binnenkomen lagen er 
meerdere soorten donuts te blinken in 
de etalage. Ik ging onder andere voor 
zoute karamel, wat een genot. En ik 
kan je verzekeren, deze donuts smaken 
precies hoe ze moeten smaken: vol, 
vet, en heerlijk zoet. Goed zoet, niet 
chemisch zoet zoals supermarkt donuts. 
Artisanale pareltjes met geen gezond 
vegan geurtje aan, helemaal mijn ding. 
Neem er gerust een gembertheetje bij 
met gratis refill voor de vertering.

Maybachufer 8, Neukölln of 
Danzigerstraße 65, Mitte

DALUMA

LIA’S KITCHEN

DOLORES BRAMMIBAL’S VEGAN DONUTS
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1990 VEGAN LIVING

Wie van Vietnamees houdt, mag deze 
plek niet overslaan, of je nu vegan eet 
of niet. Vegans kunnen zonder zorgen 
de hele kaart bestellen, en niet-vegans 
zal je ook niet horen klagen.

Je kan voor grotere maaltijden kiezen, 
maar hier is shared dining de beste 
optie. Dan krijg je kleine kommetjes 
om samen te delen. Ook de uitgebreide 
cocktailkaart is het proberen waard. En 
dit allemaal in een gezellig kader en 
voor kleine prijsjes!

Krossenerstraße 19, Friedrichshain

YAM YAM & KIMCHI PRINCESS

Een tijdje geleden volgde ik een 
workshop kimchi maken. Sindsdien 
ben ik helemaal geobsedeerd door dit 
heerlijke gezonde brouwsel. Kimchi is 
een Koreaans (bij)gerecht gemaakt van 
gefermenteerde groenten zoals wortels 
en daikon, met een pittige en zurige 
smaak. Dankzij het fermentatieproces 
zit het goedje bomvol gezonde 
bacteriën. Let op, het kan er geweldig 
pikant aan toe gaan! Bij Yam Yam 
hadden ze voor mij de perfecte balans 
gevonden, bij Kimchi Princess moet je al 
een gevorderde kimchi eter zijn om de 
vurige smaak aan te kunnen.

Alte Schönhauserstraße 6 & 
Skalitzerstraße 36, Kreuzberg

SFIZY VEG

Zin in pizza? Dan is Sfizy Veg de place to 
be. Deze pizzatent is gezellig ingericht 
met veel lampjes en fotokaders aan de 
muur, er valt altijd wel iets nieuws te 
ontdekken. Dat geldt trouwens ook voor 
de menukaart, die volledig plantaardig is. 
Dat zorgt voor de nodige keuzestress! Je 
kunt ook gaan voor pasta, lasagne of een 
burger. Ik waagde me er niet aan, maar het 
tafeltje naast ons bestelde een pizza met 
burger en frieten bestellen. Hier kan je je 
volledig laten gaan.

Treptowerstraße 95, Neukölln

VÖNER

Nog meer fastfood, we krijgen er niet 
genoeg van. Hoewel ik er niet dagelijks 
zou kunnen eten, is een bezoekje aan 
Vöner zeker de moeite. In deze vegan 
döner kebab snijden ze de schellen van 
een roterende seitan. Ook voor andere 
snacks kan je hier terecht: curry worst, 
hotdogs en frietjes. Als je zin hebt in 
een vettige hap moet je bij Vöner zijn.

Boxhagenerstraße 56, Friedrichshain

YOYO FOODWORLD

Eentje waar we deze keer niet geraakt 
zijn, maar er wel heel veelbelovend 
uitzag is Yoyo FoodWorld. Een vegan 
snackbar met wraps, pizza’s, burgers, 
salades en typisch Duitse maaltijden 
zoals curryworst en shnitzel met frietjes 
en een salade. En niet onbelangrijk, 
bij Yoyo hoef je niet veel geld neer te 
tellen. Een pizza krijg je er vanaf 6 euro 
en een burger vanaf 3,30 euro!

Gärtnerstraße 27, Friendrichshain

LET IT BE

Een van mijn persoonlijke favorieten is 
Let it be, de vegan crêperie! Wij gingen 
er langs na ons bezoekje aan Sfizy 
Veg, dus de hartige galetten konden 

we er met spijt in het hart (en anders 
pijn in onze buik), niet meer bijnemen. 
Een zoete pannenkoek als dessert 
moest wel lukken. Ik ging voor Alicia 
Silverstone, eentje met chocolade en 
banaan, we moesten vrij lang wachten 
en dat kwam goed uit. Dan kon onze 
pizza nog wat verteren. We keken even 
over onze schouders naar het tafeltje 
naast ons. De hartige crêpes zagen er 
hemels uit, en ook de burgers moesten 
zeker niet onderdoen. Hier willen we 
zeker nog eens terugkomen.

Treptowerstraße 90, Neukölln

CHAOSTHOERIE

Eentje dat bovenaan ons to do lijstje 
stond, maar waar we jammer genoeg 
net op sluitingsuur toekwamen was 
Chaostheorie. Een hippe cocktailbar 
waar alles vegan is. Je kunt er ‘s 
morgens (nu ja, van 10 tot 15u) 
ontbijten en je kunt er ook terecht voor 
“soulfood” zoals de double o-cheeze 
meatball sandwich, maar dan volledig 
plantaardig. Ook de desserts zoals 
taart en donuts, zien er waanzinnig 
lekker uit. Uiteraard is deze cocktailbar 
gespecialiseerd in drank: cocktails, 
milkshakes en koffies, overal weten ze 
wel een unieke draai aan te geven. 

Schliemannstraße 15, Prenzlauer Berg
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VEGANZ + GOODIES

In Berlijn vind je drie filialen van Veganz, 
dit is een volledig vegan supermarkt. 
Ze verkopen verschillende merken en 
allemaal zijn ze volledig plantaardig. 
Van pralines tot diepvriespizza’s, je 
kunt het niet gek genoeg bedenken of 
ze hebben er wel een vegan variant 
van (ja ook van gevulde kalkoen!). Als 
je de supermarkt buitenstapt, stap je 
recht Goodies binnen, een buffetzaak 
met bagels, taartjes, zoete broodjes, 
soep, wraps en naar mijn mening: de 
lekkerste warme chocomelk!

Warschauerstraße 33, Friendrichshain
Marheinekeplatz 15, Kreuzberg
Schivelbeinerstraße 34,  
Prenzlauer Berg

VIASKO

Dit restaurant, dat qua inrichting meer 
weg heeft van een bruin café heeft 
ons aangenaam verrast. Wij gingen 
er heen om te brunchen. Toen we 

toekwamen was het jammer genoeg 
volzet (reserveren is aangeraden, 
gezien de populariteit van deze keet), 
dus gingen we met een hongerige maag 
nog een wandelingetje doen. Toen we 
terugkwamen werden we warm onthaald 
en konden we meteen aan tafel. Het 
buffet stond klaar: drie grote tafels vol 
eten. Ik moest even slikken, waar moet 
ik beginnen?! Uiteindelijk kwam ik aan 
tafel met een bont allegaartje aan zoete 
en hartige gerechten door elkaar, maar 
zo heb ik het graag. 

Erkelenzdamm 49, Kreuzberg

KOPPS

Een dag later hadden we gereserveerd 
bij Kopps voor ja, alweer een brunch. Hier 
was het aanbod klein, maar fijn. Ze boden 
hartige en gezondere bijgerechten 
aan, verschillende plantaardige kazen, 
soep en een viertal zoetigheden. Erg 
aangenaam om hier rustig te ontbijten, 
aan de grote ramen kan je ongegeneerd 
naar buiten staren zonder dat iemand 

je het kwalijk neemt, de ideale plaats 
om even op adem te komen en je 
smaakpapillen in de watten te leggen.

Linienstraße 94, Mitt

LUCKY LEEK

We hebben even getwijfeld om hier 
te reserveren. Na al onze culinaire uit-
spattingen zagen we onze bankreke-
ning stilletjesaan leeglopen. Lucky 
Leek is een chique restaurant waarbij 
je best de hele avond uitrekt om uitge-
breid te dineren. We konden het niet la-
ten en de volgende dag zaten we een 
hele avond te genieten. Je betaalt er 
55 euro voor een 5-gangenmenu, elke 
gang is klein maar met zeer veel zorg 
en finesse bereid. We vertrekken met 
een voldaan gevoel, klaar om de koude 
Berlijnse winternacht te trotseren.

Kollwitzstraße 54, Prenzlauer Berg

VEGANZ + GOODIES

LUCKY LEEK
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Ik heb gehoord heb dat je vitamine B12 ook langs je 
tandvlees, via verrijkte tandpasta, kunt binnenkrijgen. Is dit 
een betrouwbare manier om een tekort van deze vitamine te 
vermijden als je twee keer per dag je tanden poetst? 

Er is inderdaad recent een studie gepubliceerd over de opname van 
vitamine B12 via tandvlees door tandpasta die verrijkt is met deze 
vitamine. Uit de studie blijkt dat dit soort tandpasta kan bijdragen aan 
de o na e van vita ine . et e  e t dat e er ee be o t is e ter 
ni il  aangezien de meeste mensen hun tanden maar twee per dag 
poetsen met slechts een beetje tandpasta. Bovendien zijn er tal van 
beïnvloedende factoren bij de opname van vitamine B12. Daarom kan 
de validiteit van de onderzoeksresultaten in twijfel worden getrokken.

Vertrouwen op tandpasta voor de opname van vitamine B12 is dus 
geen goed idee.

Ik raad aan om twee tot drie keer per dag een met vitamine B12 verrijkt 
rod t te n ttigen  oals verri te lantaardige el . Dit omdat het 

lichaam vitamine B12 beter opneemt wanneer de vitamine in meerdere 
kleine hoeveelheden, verspreid over de dag wordt ingenomen in plaats 
van in één enkele hoge dosis. 

VEELGESTELDE
VEGGIE VRAGEN

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

Jouw vraag hier? 
Stuur dan een mailtje naar dietiste@evavzw.be
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Kunnen jullie mij enkele alternatieven geven voor 
broodbeleg, en meer speci� ek ook voor boter? 

Iets wat bij velen in de smaak valt, is s (op basis van 
kikkererwten). Hummus is een goede bron van plantaardige 
eiwitten en geeft zo dus ook een goede verzadiging.

a a ole (op basis van avocado) is eveneens een 
interessant alternatief dat bovendien rijk is aan gezonde 
vetten. Guacamole smaakt zowel goed op brood, in een 
salade als bij een warme maaltijd. 

Ook gezond en voedzaam zijn notenpasta’s. Zij zijn 
eveneens een bron van gezonde vetzuren en zorgen voor 
een goede verzadiging.

Verder bestaan er nog tal van plantaardige (groente)
spreads en lant aardige s eer a en die een smeuïge 
toets geven aan je brood. Deze producten zijn verkrijgbaar 
in verschillende supermarkten en webshops en je kan ze 
ook makkelijk zelf maken. Hier alvast een receptje om 
zelf ricotta te maken op basis van tofu: www.evavzw.be/
recept/tofu-ricotta. Deze ricotta is niet alleen erg lekker 
maar zit ook boordevol volwaardige eiwitten!

Als je graag hagelslag gebruikt, kun je je brood eerst besmeren 
met amandelboter. Deze kun je eventueel zelf maken. 

Ook biedt V  v  een n bo boe e aan met allerlei 
creatieve recepten voor broodbeleg. Dit boekje kan als 
inspiratiebron dienen! Je kunt het gratis downloaden via: 
www.evavzw.be/publicaties

Zijn tofu, kikkererwten en bladerdeeg dikmakers?

of  in i n nat rli e vor  is aloriear  en een bron van vol aardige so a ei itten. 
De calorische waarde van tofu wordt uiteraard verhoogd wanneer je deze gaat bakken of frituren. 
Om de calorische eindwaarde van je gerecht te beperken, kun je kiezen voor een vetarme 
bereidingswijze zoals grillen, stomen of koken.

Kikkererwten zijn in vergelijking met groenten zoals broccoli, bloemkool of wortelen vrij 
calorierijk, maar ze bevatten dan ook veel plantaardige eiwitten en vezels, die orgen voor 
een snelle en lange ver adiging. i erer ten nnen deel it a en van een vol aardige 
vervanging voor een st e rood vlees  vis of i . Wanneer je de calorische waarde van deze 
dierlijke producten vergelijkt met die van kikkererwten, bevatten kikkererwten dan weer relatief 
weinig calorieën.

Bladerdeeg hoeft per defi nitie ook niet heel calorierijk te zijn. Vaa  ordt sle ts een leine 
oeveel eid bladerdeeg gebr i t in een recept, en zeker wanneer je het combineert met veel 

groenten kan het deel uitmaken van een gezonde plantaardige voeding. 
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KORTINGGEVER 
IN DE KIJKER

KOOKLESSEN – 10% KORTING

Antwerpen, Eten vol leven,  
www.etenvolleven.be

Antwerpen, Foodlovers companie,  
www.foodloverscompanie.be

Antwerpen, Oost West Centrum,  
www.owc.be

Betekom, De Wegwijzer,  
01/653.40.79

Brussel, Body to soul,  
www.bodytosoul.eu

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

Brussel, Dietconsult,  
www.dietconsult.be

Brussel, Frédérique Pieters - In�nite 
seeds, www.in�niteseeds.com 

Deinze, Academie voor 
Vegetarische Kookkunst, www.
academievoorvegetarischekookkunst.be

Gent, Avalon, www.restaurantavalon.be

Gent, Centrum voor voeding- en 
dieetadvies UZ, www.uzgent.be

Gent, Claudine Lemey,  
www.claudine-lemey.com

Gent, De Groene Waaier,  
www.degroenewaaier.be

Gent, Lieve Galle,  
www.kruidencursus.com

Gent, School van Ayurveda vzw,  
www.lies-ameeuw.com

Gent, Veer & Vlam,  
www.veerenvlam.be 

Gent, Vegetarische kookstudio, -€ 2 
per les, www.vegetarischekookstudio.be

Diepenbeek, Koken met Joke, 
08/936.36.24

Heverlee, Vormingplus Oost-Brabant, 
www.vormingplusob.be

Keerbergen en op verplaatsing, 
LekkerVitaal (rauw), www.lekkervitaal.be

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

Leuven, De Karwij, www.dekarwij.be          

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

Malle, De Natuurlijke Kookschool,  
www.issshiatsu.be

Op verplaatsing, Serge en Inge 
Lenssens-Wynen/Van Reussel (rauw), 
0473/99.52.06

Rumst, Philippe Van den Bulck, 
0485/55.65.05

St Pieters Rode, Praktijk Adamas,  
www.praktijkadamas.be

St. Laureins, Kinderkookschool Sofraya, 
09/379.76.72

Ukkel, Atelier de cuisine saine et 
gourmande, anneswaelens@hotmail.com

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

KOOKLESSEN – 5% KORTING

Assebroek, De Zonnekeuken (Peter 
Vandermeersch), dezonnekeuken.be

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

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

NIEUWE KORTINGGEVERS

Gent, Marion Maakt ,  
facebook.com/marionmaakt.workshops 
(natuurlijke cosmetia)

Gent, Vegamuze, 
www.vegamuze.be (catering)

Roeselare, Origino,  
051/22.68.85 (winkel)

Kortrijk, TAK,  
www.t-a-k.be (winkel)

Brugge, Vier de seizoenen (restaurant, 
korting op veggie dagschotel)

Antwerpen, Boelens & Cole,  
www.boelensencole.be (restaurant)
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WORKSHOPS - 10% KORTING

Gent, Marion Maakt, facebook.com/
marionmaakt.workshops (natuurlijke 
cosmetia)

WORKSHOPS - 20% KORTING

On the road, Itam bvba, 09/387.00.45 
(mindfulness-training, kortingcode 
'Mindful@EVA')

ACTIVITEITEN  - 10% KORTING

Gent, Kajaks Korenlei,  
www.kajakskorenlei.be

VAKANTIEBESTEMMINGEN - 
10% KORTING BELGIË

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

Brakel, Het Leerhof (B&B), www.leerhof.
be (korting vanaf 2 nachten)

Gent, Myriame’s Place, www.dolders.be 
(korting vanaf 2 nachten)

Hoge Venen-Eifel, Osterglocken,  
www.osterglocken.be  
(korting vanaf 2 nachten)

Gent, Hostel Uppelink,  
www.hosteluppelink.com 

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

Londerzeel, ‘t Verreveld,  
www.verreveld.com 

Manhay, Hotel Les Sources,  
www.lessources.com

Neerijse, Biesbemd,  
www.biesbemd.com  
(korting vanaf 2 nachten)

Pottes, La Ferme Du Ruisseau,  
http://fermeduruisseau.wix.com/gite

Sunam vakantieformules,  
www.sunam.be 

VAKANTIEBESTEMMINGEN - 
10% KORTING BUITENLAND

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

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

Frankrijk, Dennevy, Les Battées

Frankrijk, Domaine De La Pierre Percée

Frankrijk, La Bourboule, Hotel Les 
Fleurs (korting in het laagseizoen)

Frankrijk, La Guérnière,  
www.bloggen.be/vacreatief 

Frankrijk, La Hardalle, Plainfaing,  
www.lahardalle.eu 

Frankrijk, Le Bourg, Corrèze,  
www.domaynelesrues.com

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

Frankrijk, Risoul/Guillestre, La Maison 
De Josephine

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

Frankrijk, Saint Izaire, La Bouysse,  
www.la-bouysse.com

Frankrijk, Saint Mesmin, La Colline, 
www.lacolline-linard.fr

Frankrijk, Saint Privat De Vallongue,  
Le Rabies, www.causses-cevennes.com

Frankrijk, Vimoutiers, La Maison Du 
Vert, www.maisonduvert.com

Hongarije, Boedapest, Budaveg,  
www.budaveg.com

Ierland, Aran Islands, Mainistir House 
Hostel, www.mainiousearan.com

India, Ladakh, Goba Guest House

Italië, Mompeo (RI), Agriturismo Le 
Mole sul Farfa

Kroatië, Zadar, Bajlo, www.bajlo.com 

Nederland, De Kruidenhoeve,  
www.kruidenhoeve.nl 

Spanje, Lanzarote, Playa Blanca, Casa 
Sankta Lucia

Verenigd Koninkrijk (Engeland), Kent, 
Cranbrook, Bull Farm Oast,  
www.bullfarmoast.co.uk

Verenigd Koninkrijk (Jersey), Warwick 
House, www.organicholidays.com

Zuid-Afrika, Somerset West,  
The Wonderful West

Zwitserland, Sonnmatt,  
www.bergpension.ch
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er DINSDAG, 13/03, MECHELEN,  
FUNKY VEGAN IN FUNKY JUNGLE

Vegan eten is beter voor je gezondheid, het milieu, 
de dieren én je medemens. Bovendien is het lekker 
én gemakkelijk! Ontdek hoe je zonder moeite meer 
plantaardig kan eten tijdens Funky Vegan, een 
evenement van Funky Jungle en EVA Mechelen.  
De Mechelse vrijwilligers van EVA vertellen je alles 
wat je wilde weten over vegan eten, met lokale 
tips, hun favoriete winkels, producten en receptjes, 
allemaal terwijl je proeft van lekkere vegan hapjes in 
je favoriete restaurant.

Voor wie? Deelnemers van Try Vegan, vegetariërs, 
veganisten, �exitariërs, omnivoren en iedereen die 
meer wil ontdekken over vegan eten.

Om 18u30 start er een Q&A sessie met Wendy, 
waar je met al je vragen terecht kan over vegan 
eten. Daarnaast blijft het evenement doorlopend 
toegankelijk voor nieuwsgierigen!

Plaats: Funky Jungle, Onder-den-toren 7, Mechelen

Uur: 17u tot 21u

Prijs:  Gratis

WOENSDAG, 14/03, ELSENE,  
KOOKWORKSHOP VEGAN VOOR BEGINNERS

Tijdens deze workshop maak je kennis met de 
veganistische keuken. Je leert meer over bijzondere 
ingrediënten die eigen zijn aan de vegan keuken, 
zoals miso en edelgistvlokken. We sluiten af met 
een heerlijke, plantaardige maaltijd. In samenwerking 
met EVA vzw & Velt Brussel.

Plaats: Gemeenschapscentrum Elzenhof vzw,  

 Kroonlaan 12-16, 1050 Elsene

Uur: 19u - 21u30

Prijs: € 17 - € 15 (leden Velt, EVA & werkzoekend) 

(incl. maaltijd)

Inschrijven: elzenhof@vgc.be - 02 648 20 30

ZONDAG 18/03, GENT,  ZALIGE ZONDAG POTLUCK

Hoe gaat het in zijn werk?

Iedereen neemt een plantaardig* gerechtje mee.
Gebruik je frigorestjes, of maak eindelijk eens dat ene 
heerlijk-ogende recept dat je al zo lang wil proberen.

Inspiratie nodig? Piep eens op www.evavzw.be/recepten 
of op de talrijke receptenblogs. Alle gerechten vormen 
samen een uitgebreid buffet - hoe maar deelnemers, 
hoe groter het buffet - en...smullen maar!
(*plantaardig, dat betekent zonder vlees, vis, eieren, 
melk, kaas, yoghurt en honing).

Plaats: Het Veggiehuis, Steendam 84, Gent

Uur: 18u30 - 20u30

Meer info: www.facebook.com/EVAGent,  
  inschrijven is niet nodig.

MAANDAG, 02/04, GENT, PAASBRUNCH POTLUCK

Hoe gaat het in zijn werk?

Iedereen neemt een plantaardig* gerechtje mee
Gebruik je frigorestjes, of maak eindelijk eens dat ene 
heerlijk-ogende recept dat je al zo lang wil proberen.

Inspiratie nodig? Piep eens op www.evavzw.be/
recepten of op de talrijke receptenblogs. Alle 
gerechten vormen samen een uitgebreid buffet - hoe 
maar deelnemers, hoe groter het buffet - en...smullen 
maar!
(*plantaardig, dat betekent zonder vlees, vis, eieren, 
melk, kaas, yoghurt en honing). 

Plaats: Het Veggiehuis, Steendam 84, Gent

Uur: 11u - 14u

Meer info: www.facebook.com/EVAGent,  
  inschrijven is niet nodig. 
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ZATERDAG 07/04, GENT, VEGAN KAASAVOND

Wegens groot succes van de georganiseerde 
kaasavonden in 2017, organiseert EVA Gent in 2018 
opnieuw een vegan kaasavond!

Gedurende de ganse avond word je verwend met 
allerlei hapjes en �ngerfood, waarbij verschillende 
vegan kaasjes in de spotlights staan. De ultieme 
gelegenheid om vegan kaas te ontdekken.

De plaatsen zijn beperkt, dus schrijf je snel in!

Plaats: Het Veggiehuis, Steendam 84, Gent

Uur: 18u - 21u

Prijs:  €23 voor EVA-leden / €28 voor niet-leden

Meer info: Stuur een mailtje naar gent@evavzw.be 
met je naam en wie er eventueel met je meekomt. 
Na betaling is je plekje gegarandeerd.

ZATERDAG 14/04, ANTWERPEN,  
KOOKWORKSHOP VEGAN BRUNCH (EVA)

Brunchen staat gelijk aan lekker en veel eten! In deze 
workshop tonen we hoe je een gezellig, uitgebreid en 
volledig plantaardige brunch kan voorbereiden. We 
presenteren je een mix van eenvoudige en minder 
alledaagse recepten, want een brunch mag net dat 
ietsje meer hebben vinden wij!

Plaats: Oost-west-centrum

Uur: 10u - 13u

Prijs: €20 voor EVA-leden / €30 voor niet-leden

Inschrijven: www.evavzw.be/kookworkshops 

WOENSDAG 18/04, KORTRIJK,  
KOOKWORKSHOP VEGGIE ITALIË (EVA)

Wie Italië zegt, denkt automatisch aan lekker eten. 
De Italiaanse deegwaren zijn niet meer weg te denken 
uit onze keuken. In deze workshop geven we een 
veggie twist aan pizza's en pasta's, met sauzen en 
tapenades. We gaan aan de slag met typerende 
Italiaanse ingrediënten en kruiden en maken er  
een zuiders feest van.

Plaats: De Stuyverij, R. Saverystraat 26,  

8500 Kortrijk

Uur: 19u - 22u

Prijs:  €20 voor EVA-leden / €30 voor niet-leden

Inschrijven: www.evavzw.be/kookworkshops

WOENSDAG 09/05, GENT, POTLUCK DINER

Hoe gaat het in zijn werk?

Iedereen neemt een plantaardig* gerechtje mee. 
Gebruik je frigorestjes, of maak eindelijk eens dat ene 
heerlijk-ogende recept dat je al zo lang wil proberen.

Inspiratie nodig? Piep eens op www.evavzw.be/
recepten of op de talrijke receptenblogs. Alle 
gerechten vormen samen een uitgebreid buffet - hoe 
maar deelnemers, hoe groter het buffet - en...smullen 
maar!
(*plantaardig, dat betekent zonder vlees, vis, eieren, 
melk, kaas, yoghurt en honing). 

Plaats: Het Veggiehuis, Steendam 84, Gent

Uur: 18u30 - 20u30

Meer info: www.facebook.com/EVAGent,  
  inschrijven is niet nodig. 

49

48-49 Kalender.indd   49 01/03/18   14:24



Hoofdredactie
Anna Bernburg

Eindredactie
Nena Baeyens
Eva Goossens
Nienke Robbrecht

Fotogra� e
Eveline Boone, Christin Ludwig, Daisy 
Dirickx, Alissa De Ceuninck, Anna 
Bernburg

Vormgeving

Werkten mee aan dit
nummer
Maureen Vande Cappelle, Alissa De 
Ceuninck, Angharad De Temmerman, 
Evelyne Mertens, Nena Baeyens, 
So� e Ballieu, Babs Carpentier, Eveline 
De Reu, Eva Goossens, Carmen van 
Puyenbroeck, Clarissa Mees, Nienke 
Robbrecht

Colofon

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

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

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

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

medicatie. 

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

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

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

dat we de betreffende producten of organisaties goedkeuren.

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

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

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

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

Het Veggie Infocentrum
(zelfde adres) met o.a. de grootste 
bibliotheek over plantaardige voeding 
in de Benelux, is elke werkdag open 
van 9.00 tot 17u, 
of na afspraak.

magazine
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SUIKERARM - ZOUTARM - VETARM
GLUTENVRIJ - ZONDER 

KUNSTMATIGE KLEURSTOFFEN 
EN BEWAARMIDDELEN

12 VITAMINEN - 11 MINERALEN
20 AMINOZUREN - GLUCOSAMINE

PREBIOTICA 

Produced in Belgium in a facility which is 
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GELDIG OP DE WEBSITE

CODENutri1500

BSFOOD.WORLD

Produced in Belgium in a facility which is 
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VEGANDELIGHTVEGANDELIGHT

SLANKER 
SNELLER
SOEPELER
STERKER   
STRAKKER 

SLANKER 
SNELLER
SOEPELER
STERKER   
STRAKKER 

Lekkere Instant Eiwitshake
Gecertificeerd & Genotificeerd
Mix van Superfoods
Vitaminen - Mineralen
Vezels - Omega 3-6
Ayurvedische kruiden
Lage Glycemische Index 
Hongerremmend

Past in diverse diëtenPast in diverse diëten

Vegan
Vegetarisch

Gewichtsmanagement
Beheersing Bloedsuiker

Cholesterolarm
Fosfaatarm
Kaliumarm 

Zoutarm
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Sport & Food Supplements

 www.bsfood.world
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