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Ulrike
Verdonck
To (m)eat or not to (m)eat
Wat is vlees? Voor wie er een woordenboek op
naslaat, is het duidelijk: “de spiermassa van
mensen en dieren”. En bij uitbreiding: dat wat
op je bord belandt nadat een dier geslacht is.
Zo simpel als het vroeger was, is het al lang
niet meer. Inmiddels slagen wetenschappers
er steeds beter in dierlijk vlees in laboratoria
te kweken, en is plantenvlees big business
geworden. Dat doet interessante vragen rijzen
over wat vlees nu eigenlijk is en de rol die het
speelt op ons bord.
Het idee dat ons lichaam vlees nodig heeft
om te overleven is intussen achterhaald. Een
gevarieerd plantaardig voedingspatroon biedt
ons alle nodige voedingsstoffen, ook eiwit en
calcium. Maar dat plantaardige voeding net zo
lekker kan zijn als vlees, krijg je soms moeilijker
verkocht.
Gelukkig zijn er op dat vlak de laatste jaren
grote stappen voorwaarts gezet. Met dank aan
chefs zoals Seppe Nobels, die de bereiding
van groenten bijna tot kunst verheven. Als hij
klanten geblinddoekt van zijn gerechten met
champignons en aubergines laat proeven,
denken ze vaak kip of fazant te eten. Wie de
YouTube-kanalen van bekende vegan chefs in

de gaten houdt, ziet het ene na het andere
recept voor plantaardige steak opduiken. En
ook ik at onlangs op een veggie event een
champignonburger die zo voor pulled beef kon
doorgaan.
Zelfs een barbecue, dé hoogmis voor elke
vleeseter, kan perfect zonder vlees. Blader
maar naar onze Try Vegan Special en laat je
inspireren door de plantaardige recepten. Toch
nog moeite om vlees te laten? Op bladzijde
30 lees je hoe we als maatschappij onze
vleeslust kunnen overwinnen. Rolmodellen als
Sam De Bruyn (blz. 6), die hun liefde voor de
plantaardige keuken bezingen, kunnen hierbij
helpen. En wetend dat groenten bovendien lief
zijn voor je portemonnee (blz. 32), zou niets je
nog mogen tegenhouden!
De discussie over wat vlees is en wat niet,
bereikt ook politieke kringen. Zo legt Frankrijk
sinds kort boetes op aan producenten van
plantaardige producten die dierlijke benamingen
zoals ‘gehakt’ gebruiken. Over de (on)zin van
zo’n wet valt te discussiëren, maar het bewijst
alvast één ding: het traditionele concept ‘vlees’
is onder druk komen te liggen. En daar zijn wij
bij EVA alleen maar blij om!
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INTERVIEW
Sam De Bruyn

“In mijn ideale wereld is de basis
van ieder gerecht plantaardig”
Tekst: Ulrike Verdonck
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INTERVIEW: SAM DE BRUYN

Sam De Bruyn presenteert iedere werkdag de ochtendshow van Qmusic, is voice-over
bij Q2, reist (zo ecologisch mogelijk) de wereld rond voor zijn reisblog Håndbagage en
traint intussen voor de marathon van New York. En o ja... hij eet plantaardig.

WANNEER HEB JE BESLOTEN OM
PLANTAARDIG TE ETEN? __________

Ik eet al jarenlang vegetarisch en
sinds september vorig jaar ook
plantaardig. Mijn man is zowel
professioneel als privé veel met
ecologie bezig. Hij is wetenschapper
in de chemische industrie en staat
dus stil bij veel dingen waar de
meeste mensen niet mee bezig zijn.
Hij stelde voor om eens een week
vegan te eten. Het was voor mij zo
belachelijk simpel dat ik niet meer
gestopt ben. Voor mijn man was het
wat moeilijker en uiteindelijk heb ik
hém nog moeten meekrijgen.
MAG IK HIERUIT AFLEIDEN DAT
ECOLOGIE EN MILIEU JOU HET MEEST
MOTIVEREN OM PLANTAARDIG TE ETEN?

Ja, maar ook mijn gezondheid speelt
een rol. Ik heb geen doorsnee nine-tofive job en dus is het (extra) belangrijk
dat ik goed voor mijn lichaam zorg.
Eigenlijk zijn er drie redenen om voor
een plantaardige levensstijl te kiezen:
het milieu, de dieren en je lichaam.
Ik ben op verschillende manieren
op zoek gegaan naar informatie. Zo
heb ik veel documentaires bekeken
die de verschillende aspecten
belichten. Zelfs al is slechts de helft
van de cijfers in die Amerikaanse,
schreeuwerige documentaires waar,
dan nog kun jij eigenlijk niet anders
dan tot de conclusie komen dat dit de
beste keuze is. Er is geen reden om
het niet te doen.
MERKTE JE, LICHAMELIJK OF
MENTAAL, EEN VERSCHIL NA DE
OMSCHAKELING OP PLANTAARDIGE
VOEDING? _____________________

Ja, zeker! Al denk ik dat dat niet
enkel door het plantaardige op
zich komt, maar vooral omdat ik nu
bewuster met eten bezig ben. Ik
stel me meer vragen bij wat ik eet

en hoe mijn lichaam erop reageert.
Ik lees nu ook de ingrediëntenlijst
van de producten die ik koop,
iets wat ik vroeger nooit deed.
Je schrikt je soms rot van wat daar
allemaal in zit! Het zou fijn zijn als
iedereen wat bewuster met eten
omging. Zich vragen zou stellen bij
wat ze in hun lichaam steken.
HOE REAGEERDE JE OMGEVING OP JE
VERANDERING IN EETGEWOONTE? _

Mijn omgeving reageerde
overwegend positief. Ik ben geen
extreme persoon, en dus ook geen
extremist in veganisme. Ik verwacht
niet dat mensen zich volledig aan
mij aanpassen. Ik vind het wel
heel leuk als ze vragen waarom ik
plantaardig eet. Als ik uitleg kan
geven, merk ik dat mensen hun
eigen gewoontes in vraag beginnen
te stellen. Ook al switchen ze dan
niet meteen, ik kan zo een zaadje
planten dat misschien later uitkomt.

“Het zou fijn zijn als
iedereen wat bewuster met
eten omging. Zich vragen
zou stellen bij wat ze in
hun lichaam steken.”
LEUK DAT JE ZOVEEL POSITIEVE
FEEDBACK KRIJGT, MAAR KRIJG
JE SOMS OOK TE MAKEN MET
VERVELENDE REACTIES? _________

vooral wat je niet goed doet, als je
bijvoorbeeld eens iets niet-vegan
eet, snappen sommigen dat niet.
Gelukkig zijn ze niet allemaal zo.
Ik vind persoonlijk dat we meer
op één lijn moeten staan. Iedere
stap die iemand zet aanmoedigen,
hoe klein ook. Focussen op het
positieve. Al is er maar één iemand
die door het lezen van dit artikel
koemelk door plantaardige melk
vervangt, dan is dat winst.
DAT ZOU INDERDAAD FANTASTISCH
ZIJN! VIND JE HET BELANGRIJK OM
ANDERE MENSEN TE INSPIREREN
OM MEER PLANTAARDIG TE ETEN?
ALS BEKENDE VLAMING KAN JE EEN
BREED PUBLIEK BEREIKEN. _______

Zelf hoop ik mensen te kunnen
inspireren zonder te hard te moeten
schreeuwen. Het is bewezen.
Als je mensen probeert te overtuigen
met ecologische argumenten,
haakt de meerderheid af. Ze zijn er
gewoon niet mee bezig. Ik probeer
op andere redenen te focussen.
Het is een persoonlijke zoektocht
en het is niet altijd gemakkelijk,
omdat er zoveel tegenvoorbeelden
zijn. De documentaires op Netflix zijn
vaak zwaar en schreeuwerig. Soms
schreeuw ook ik wel eens, maar ik
probeer het slimmer aan te pakken.
Ideaal zou zijn als ik mensen kan
inspireren door gewoon mezelf te zijn.
Door aan te tonen dat ik een heel
normaal, leuk leven heb. Zonder met
de vinger te wijzen.

Dat valt erg goed mee. Soms
krijg ik op de radio boze reacties
van veeboeren. Ik begrijp dat wel.
Zij hebben het moeilijk. Maar
anderzijds, niemand verplicht hen
om veeboer te blijven. Waar ik me
meer aan stoor, is kritiek uit eigen
hoek. Sommige vegans kunnen
heel streng zijn voor elkaar. Ze zien
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INTERVIEW: SAM DE BRUYN

WAT ZOU ER NOG KUNNEN
VERANDEREN ZODAT MENSEN DE
WEG NAAR PLANTAARDIGE VOEDING
GEMAKKELIJKER VINDEN?__________

Als ik zei dat ik het gemakkelijk vond
om vegan te eten, dan bedoel ik
vooral thuis. Buitenshuis is het veel
moeilijker. Op mijn werk bijvoorbeeld,
is het onmogelijk om plantaardig
te eten. Het plantaardigste wat je
daar kunt krijgen, is kaas (lacht).
Maar er is sinds een tijdje wel elke
dag een vegetarisch gerecht, dat
is al een grote vooruitgang. Ook
het aanbod in de supermarkt en
restaurants is nog te beperkt. Dat
vind ik teleurstellend. Ik heb veel
gereisd en dan merk je dat België
op dat vlak echt achterloopt. Zelfs
op sommige plekken in Oost-Europa
is het vegan aanbod al uitgebreider
dan hier. Een individu kan veel doen,
maar ook de politiek speelt een rol.
Die zijn in België nog niet volledig
mee. Is het uit onwetendheid of
onwillendheid?
Ik weet het niet...
EN OP RESTAURANT?_____________

Nu is op restaurant het menu
nog te vaak ingedeeld in ‘vlees’
en ‘vis’, en dan een tweetal veggie
opties. In mijn ideale wereld
is de basis van ieder gerecht
plantaardig, en kun je er eventueel
vlees of vis aan toevoegen.
Ik merk wel dat er bij jonge chefs
meer en meer interesse groeit
in plantaardige voeding. Af en
toe kom ik onverwacht in zo’n
restaurant, waar groenten een
volwaardig gerecht vormen.
Ik geniet daar dan echt van!
Zeker als mijn niet-vegan vrienden
in eerste instantie niet doorhebben
dat ze plantaardig gegeten hebben
en het toch heel lekker vonden.

WAT ZIJN JE FAVORIETE ADRESJES
OM VEGAN TE ETEN? ____________

Ik ben een megafan van Barbiet
in Gent. Ze serveren lekkere en
eenvoudige gerechten zonder
te luid te schreeuwen dat het
plantaardig is. Ik kom er vaak met
vrienden. Ze hebben altijd heel
lekker gegeten, vaak zonder door
te hebben dat het plantaardig
was. Ik houd ook van de taarten
van Madam Bakster. Voor fastfood
ga ik bij Greenway of V-BOX, daar
durf ik wel eens thuis van te laten
leveren. Als het wat chiquer mag
zijn, ga ik naar Lof. Het tasting
menu kan daar veggie gemaakt
worden en is fantastisch lekker.
Alle gerechten zijn volwaardig,
je hebt nooit het gevoel dat je
vlees of vis mist.
BEN JE ZELF EEN
KEUKENPRINS?________________

Het gekke is, vroeger was ik
degene die veel kookte. Mijn man
was er totaal niet mee bezig, voor
hem was een tomatenroomsaus al
exotisch (lacht). Op een dag was
ik het beu dat ik alles moest doen
en weigerde ik om te koken. Vanaf
die dag is het honderdtachtig
graden gekeerd. Hij heeft leren
koken en is een heel goeie kok
geworden. Het bleek zijn verborgen
talent. Vooral met groenten maakt
hij fantastische gerechten. We
gebruiken eigenlijk maar zelden
tofu of burgers, het grootste deel
van de maaltijd is puur groenten.
Een van mijn lievelingsgerechten
is een gerecht met aardpeer,
kappertjes en mosterdsaus uit het
boek van Seppe Nobels.
Heel eenvoudig, maar zó lekker!
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KLOPT DE STELLING “DE TOEKOMST IS
PLANTAARDIG” VOLGENS JOU? _______

Ik ben zeker hoopvol. De dalende
verkoopscijfers van vlees in de
supermarkt bevestigen dat. De
laatste drie jaar is er een grote stap
voorwaarts gezet. Toch leeft er nog
veel onwetendheid. Veel mensen
denken nog steeds dat plantaardige
voeding nooit volwaardig kan
zijn. Ook onze opvoeding speelt
hierin een grote rol. Het idee
dat melk gezond is, is er bij veel
mensen ingebakken. Ze kennen
de alternatieven niet of staan er
argwanend tegenover.

“Wat ik zo tof vind aan
campagnes als ‘Try Vegan’:
het blijft heel laagdrempelig.
Ze zeggen niet ‘je mag
niet’, maar moedigen je
aan om het eens te proberen.
Letterlijk ‘try’.”

Dat vind ik ook zo tof aan
campagnes als ‘Try Vegan’: het
blijft heel laagdrempelig. Ze zeggen
niet ‘je mag niet’, maar moedigen
je aan om het eens te proberen.
Letterlijk ‘try’. Het is geen ramp als
het een dag of een paar dagen niet
lukt. Probeer gewoon. Doe wat lukt.
Rol erin. En hoe meer je doet, hoe
makkelijker het wordt.
TOT SLOT: HEB JE TIPS VOOR MENSEN
DIE ZELF PLANTAARDIGER WILLEN
ETEN?__________________________

Het allerbelangrijkste: zet je over
je eigen schuldgevoel. Het is niet
erg als je niet honderd procent
omschakelt. Doe wat je kan, wat
voor jou lukt. Geef niet op omdat je
toch vlees hebt gegeten. Opnieuw:
alle stappen zijn stappen in de
goede richting. En als tweede. Een
goede voorbereiding doet wonderen.
Zorg dat je klassiekers zoals
kikkererwten altijd in huis hebt. Dan
heb je iets om op terug te vallen als
je het even niet meer weet.

GOUDEN TIP
van Sam

Zet je over je eigen schuldgevoel.
Het is niet erg als je niet honderd
procent omschakelt. Doe wat je
kan, wat voor jou lukt. Geef niet op
omdat je toch vlees hebt gegeten.
Opnieuw: alle stappen zijn stappen
in de goede richting.
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KORTE

KNIPSELS

Tekst Babs Carpentier

BBQ TIME!
Daar is de zomer! En dat betekent terrasjes, picknicks, en… barbecues! Dit klinkt voor de gemiddelde
vegan misschien niet als de meest aanlokkelijke kant van het seizoen, maar daar weten we bij EVA wel
raad mee. De intussen legendarische Veggie BBQ-dag wordt dit jaar uitgebreid naar een hele maand
barbecueplezier. De lokale EVA-groepen, waaronder Aalst, Antwerpen, Gent en Hasselt, organiseren hun
eigen grillavonden. Iedereen is welkom, wel vooraf inschrijven.

AALST

Datum: zaterdag 30 juni
Uur: 12-15u
Plaats: De Loods
(Kerrebroekstraat 145, 9300 Aalst)
Prijs: 20 euro voor volwassenen,
12,5 voor kinderen. leden krijgen
een gratis ijsje
Inschrijven: aalst@evavzw.be

ANTWERPEN

Datum: zaterdag 30 juni
Uur: 1 shift om 12u en 1 shift om 14u
Plaats: De Broers van Julienne
(Kasteelpleinstraat 45, 2000
Antwerpen)
Prijs: 22,50 euro voor niet-leden,
20,50 euro voor leden. 13,50 euro
voor kinderen (-12jaar)
Inschrijven: antwerpen@evavzw.be

GENT

Datum: zondag 8 juli
Uur: 1 shift om 12u en 1 shift om 13u
Plaats: Het Veggiehuis
(Steendam 84, 9000 Gent)
Prijs: 24 euro voor leden en 28 euro
niet-leden
Inschrijven: gent@evavzw.be

HASSELT

Datum: donderdag 5, 12, 19, 26 juli
Uur: van 18u tot 21u30
Plaats: De Preuverie
(Paardsdemerstraat 21, 3500 Hasselt)
Prijs: 23,5 euro voor volwassenen,
18,5 euro voor kinderen tot 6 jaar
(à volonté)
Inschrijven: bel naar 011/20.14.11 of
mail naar info@preuverie.be

Mede mogelijk gemaakt door Lima
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JOUW
MENING
TELT!

VEGGIEWORLD
SAVE THE DATE
Alvast een belangrijk weekend dit najaar om in je agen-

Binnenkort

da aan te vinken: op 17 en 18 november 2018 komt

oproep om deel te nemen aan

VeggieWorld voor de tweede keer naar Tour & Taxis

een ledenonderzoek. Daarvoor

in Brussel. Via kookdemo’s, lezingen en de standen op

hebben we jouw mening nodig.

lanceren

we

een

de infomarkt maak je kennis met nieuwigheden en vertrouwde producten op de markt.

Op basis van dit onderzoek zullen
we onze dienstverlening beter

Niet alleen op het vlak van voeding, maar ook wat betreft

afstemmen op wat onze leden

mode, make-up, goede doelen en nog veel meer.

echt willen. Hopelijk kunnen we

Vorig jaar kwamen op de eerste Brusselse editie bijna 70

rekenen op jouw medewerking,

exposanten en zo’n 5000 bezoekers af. Dit jaar gaan we

want alleen zo kunnen we ons

uiteraard voor nóg meer, dus spread the news en breng

aanbod optimaliseren.

gerust je hele familie mee. Interesse om de beurs te bezoeken of om zelf op de markt te staan met je product?

Houd onze website en Facebookpagina in de gaten, dan ben je de

Meer info vind je op www.evavzw.be/Veggieworld en

eerste die het hoort!

via het Facebookevent van VeggieWorld Brussels 2018.

LANGE, LANGERE, LANGSTE
VEGGIETAFELS BIJ DE VLEET

LEOPOLDSBURG

Datum: Woensdag 8 augustus
Uur: Mogelijkheid om te eten tijdens
de middag (12 tot 15u) of avond (17
tot 20u)
Plaats: Koningin Astridplein 40, 3970
Leopoldsburg
Prijs: Vrije bijdrage
Inschrijven: Stuur een mail
naar lvtleopoldsburg@gmail.com
voor 31 juli

NEERPELT

Datum: Donderdag 5 juli
Uur: Mogelijkheid om te eten tijdens
de avond (17 tot 20 u)
Plaats: Jaak Tassetstraat, 3910
Neerpelt
Prijs: Vrije bijdrage
Inschrijven:
Mail naar lvtpelt@gmail.com

ANTWERPEN

Datum: zondag 16 september
(samen met Antwerpen Autovrij)
Uur: 12-18u
Plaats: Grote Markt en Kaasrui,
Antwerpen
Prijs: Vrije bijdrage

Sommige EVA-activiteiten gaan al een poosje mee, maar
hebben nog niets aan populariteit ingeboet, integendeel.
Daarbij ook de langste veggietafels, die op verschillende
locaties doorheen het land georganiseerd worden door de
lokale werking in samenwerking met andere organisaties
en het bestuur van de stad of gemeente. De bedoeling van
de langste veggietafels is zo veel mogelijk mensen bijeen
te brengen en te laten kennismaken met de alternatieven
voor het traditionele stukje vlees op hun bord. Deelnemers

kunnen zelf hun duurzame, vegetarische maaltijd
meebrengen of allerlei lekkers kopen bij de aanwezige
eetkraampjes.
Er staan weer een heleboel tafels op de agenda voor de
komende maanden in Leopoldsburg, Antwerpen, Brussel…

Check de kalender en registreer je op de EVA-website.
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Eva
beveelt
aan!
Vegan BBQ
Tekst Angharad De Temmerman

Vegans en barbecues, het klinkt als
een allesbehalve geslaagd huwelijk.
Gelukkig breidt het aanbod plantaardige,
barbecuevriendelijke alternatieven gestaag
uit. Ook op de kookboekenmarkt wordt
ingespeeld op de stijgende vraag.
Zo bewijzen Nadine Horen en Jörg Mayerhet in het Engelstalige ‘Vegan BBQ’ dat ook wie liever minder of geen vlees
eet, niet met een lege maag hoeft te blijven zitten. Nadine
en Jörg zijn bloggers uit Duitsland en allebei grote barbecuefans. In hun boek geven ze uitgebreid tips over het
grillen van groenten en tofu of de aanschaf van een goede
barbecue; en delen ze nuttige weetjes. Iedereen kan met
hun recepten aan de slag, of je nu een grillmaster of een
barbecuekneusje bent.
Het kookboek is onderverdeeld in zeven hoofdstukken. Zo
vind je onder andere een aantal pagina’s gewijd aan originele
maar gemakkelijke groenteburgers en de onmisbare barbecueklassiekers zoals steak en worst. Ook lekkere sausjes en
zelfgebakken broodjes komen aan bod. Het pittige maïsbrood
en de verrassende salsa’s maken je maaltijd helemaal af.
De auteurs slagen erin een mooie balans te creëren tussen
recepten waarin groenten de hoofdrol spelen en recepten
waarin meer traditionele barbecuegerechten een vegan jasje
krijgen in de vorm van zelfgemaakte burgers of worstjes

VEGAN BBQ

Nadine Horn, Jorg Mayer,
Grub Street,
ISBN 9781910690529
28,95 EUR

op basis van tarwegluten. Het hoofdstuk ‘Salades’ focust
op gezondere en gepimpte versies van typische barbecuebijgerechten, zoals aardappelsalade en coleslaw. Zo tover je
makkelijk een volwaardige maaltijd op tafel. Van gerechten
als gegrilde en gevulde zoete aardappel of bloemkoolsteaks
en vegan chorizo worden je gasten gegarandeerd gelukkig,
jezelf inclusief!
Het kookboek bevat maar liefst 80 volledig vegan recepten.
Bijna alle ingrediënten zijn te vinden in de reguliere supermarkt, al moet je sommige bestanddelen (zoals gistvlokken
of tempeh) wellicht wel in de natuurwinkel gaan zoeken.
Aangezien groenten vaak de ster van het gerecht zijn, zal
je voor veel recepten niet al te diep in je portemonnee
moeten tasten. Bovendien zijn de ingrediëntenlijsten bij het
merendeel van de gerechten niet te uitgebreid, waardoor je
in slechts enkele stappen een lekker en voedzaam gerecht
op de tuintafel zet. Een mooie rechttoe-rechtaan aanpak,
rach ige o ogra e en unieke lan aardige rece en maken
van dit kookboek een echte parel voor barbecuefanaten!
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Eva
beveelt
aan!

Heel veel veg!
Tekst Carmen Van Puyenbroeck

Hugh Fearnley-Whittingstall is een bekende Engelse (tv-)chef, journalist en
milieuactivist. ‘Back to basics’ is zowat zijn levensﬁlosoﬁe. Ook zijn nieuwste
kookboek vertrekt vanuit een duidelijke missie: groenten zó lekker klaarmaken dat
je er spontaan meer van gaat eten.
‘Heel veel veg!’ is de opvolger van onder andere ‘Veg!’
en ‘Veggie’ en telt maar liefst 404 pagina’s. Het boek is
gericht aan iedereen die graag kookt en hoewel FearnleyWhittingstall zelf wel nog dierlijke producten eet, is het
extra leuk dat alle recepten volledig plantaardig zijn.
Het boek is opgedeeld in verschillende hoofdstukken.
‘Groentefeest’ en ‘Groenten uit de oven’ zijn, je raadt het al,
volledig aan de bereiding van groenten als hoofdgerecht
gewijd. Andere hoofdstukken zoals ‘Spicy’ en ‘Rauw’
hebben een meer thematische invalshoek. En dan zijn er
hoofdstukken als ‘Stevige salades’, ‘Soep en bouillon’ en
‘Mezzes, tapas en bijgerechten’ waar een bepaald type
gerecht naar voren geschoven wordt.
Wat ik fantastisch vind aan dit boek, is hoe groenten
volledig op de voorgrond treden. Ze nemen eindelijk hun
prioritaire en welverdiende plaats in op ons bord. Naast
groenten gebruikt Fearnley-Whittingstall ook granen,
bonen, peulvruchten, zaden en noten; en voegt hij op
vernieuwende wijze ook fruit toe aan salades en soepen.
Alle recepten vormen volwaardige gerechten, of worden
gepresenteerd met suggesties om ze tot volwaardige
gerechten te combineren. De auteur besteedt ook aandacht
aan de details. Bijvoorbeeld door bij iedere salade een
gepaste dressing voor te stellen.
De recepten zijn innoverend en verrassend. Onverwachte
producten zoals sla, pruimen of sinaasappels worden
in de oven geschoven om er heerlijk weer uit te komen.
Klassiekers worden in een nieuw jasje gestoken en de
auteur schuwt geen gewaagde combinaties. Wat dacht je
van rode biet-rabarbersoep of bleekselderijsoep met peer?
Doorheen de verschillende hoofdstukken besteedt de
auteur ook aandacht aan verschillende kooktechnieken.

Masseren en raspen, in de oven bakken, grillen,
fermenteren… Ook heel bruikbaar is het handige register
waarmee je steeds snel recepten vindt per ingrediënt.
Daarnaast zijn de mooie en grappige illustraties door Mariko
Jesse een echte meerwaarde en doen de foto’s mij alvast
watertanden!
Tot slot kan ik me volledig vinden in Fearnley- Whittingstalls
visie over ‘vrijheid’ bij het volgen van deze recepten. Hij
moedigt je aan naar keuze ingrediënten aan te vullen of
te vervangen. Bij elk recept staan ook een aantal variaties.
Dit kookboek geeft zin om nieuwe vegan gerechten uit te
proberen en stimuleert in het ontdekken van nieuwe geuren
en smaken! Meer groenten op ons bord? Wat mij betreft:
missie geslaagd!

HEEL VEEL VEG!

Hugh FearnleyWhittingstall,
Becht,
ISBN 9789023015505
24,99 EUR
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GU-I
Sint-Pietersnieuwstraat 97
9000 Gent

www.gu-i.be

Gu-i: the healthy,
plantbased takeaway
Tekst Anna Bernburg
Foto’s Astrid Bultijnck

Op 9 april 2018 opende
Gu-i haar deuren, pal in de
studentenbuurt van Gent. Slim
gezien van oprichtster Svante
en leuk meegenomen voor de
klanten, die kunnen genieten van
studentvriendelijke prijzen. Om
enkele misvattingen de wereld
uit te helpen: je spreekt Gu-i
uit als “goe i”, wat ‘genieten’
betekent in het Esperanto.
Svante koos naast een volledig vegan
menu ook voor een gezonde menu.
Je zult er dus geen fastfood vinden,
maar wel lekkere snacks met focus
op gezonde ingrediënten. Sapjes,
smoothies en smoothiebowls swingen
de blender uit, maar je kan er ook
terecht voor een hartige lunch of een
dessertje van Madam Bakster.

Sinds de opening een maand geleden,
ben ik al twee keer bij Gu-i geweest.
De eerste keer sprak ik er af met een
vriendin om samen te lunchen. Veel
plek om te zitten is er niet, maar dat
hoef je ook niet te verwachten van
een takeaway zaak. We zaten knus
bij elkaar op kleurrijke krukjes, een
slimme inrichting van een kleine
ruimte. We gingen voor soep met toast
hummus. Zeer lekker en verzorgd, met
een leuke verrassing. Bij je soep krijg
je zadencrackers en... een banaan!
De lunchmogelijkheden zijn beperkt
tot twee soorten toast en soep, maar
je kunt eindeloos variëren met de
smoothies, sapjes en smoothiebowls
op de kaart. Daarom ging ik een
tweede keer terug. Ik koos twee sapjes:
Mr. Ginger met een twist (met rode
biet in plaats van wortel) en Mint to
be. Mijn voorkeur ging naar de Mr.

Ginger met rode biet omdat die net
iets minder zoet was. De Mint to be
is zeker een aanrader voor een hete
zomerdag.
Telkens werd ik vriendelijk onthaald.
Druk of niet, de uitbaatster neemt
de tijd om naar de wensen van elke
klant te luisteren en dat kan ik wel
appreciëren. Als het niet druk is,
en je hebt zin in een sapje dat niet
standaard op de kaart staat, kan je
een ingrediënt laten aanpassen, zoals
ik deed bij de Mr. Ginger. Svante liet
me ook weten dat ze werken met een
zomer- en wintermenu. Dus of je nu op
zoek bent naar afkoeling in de zomer
of een plek om je te verwarmen in de
winter, in beide gevallen kan je bij Gu-i
terecht. Mij zien ze zeker nog terug!
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Qarfa

QARFA
Stationsstraat 13
9300 Aalst
www.qarfa.be

Tekst en foto’s Laura Bombeke

Qarfa is gevestigd is een oud herenhuis in het centrum van Aalst. Eenmaal aangekomen kregen mijn vriendin
Michele en ik de vraag of we graag binnen of liever buiten wilden eten. De twee zonnekloppers in ons
twijfelden geen seconde en kozen voor het terras.
Dankzij de zon, de verbazingwekkende rust in het hart
van de stad en de prachtige blauwe regen die boven ons
hing, waanden we ons meteen in een afgelegen Zuiders
dorpje. Tijdens het kiezen van ons hoofdgerecht genoten
we alvast van een verfrissend appel-rabarber- en een
appel-kriekensapje.

Zoals je op de foto kan zien, krijg je een normale tot
eerder grote portie die op een leuke manier wordt
gepresenteerd.
Met de EVA-korting betaalden we beiden net iets meer
dan 15 euro. Zeker waar voor je geld dus!

Het menu heeft voor iedere eter wat wils. Ook vlees- of
visliefhebbers hebben geen reden om een date in Qarfa
af te slaan. Er is een weekmenu waar je de keuze hebt om
een, twee of drie gangen te nemen. Hoewel de panzanella
met courgettekoekjes ons heerlijk leek, kozen we toch voor
twee van de vaste gerechten uit de menukaart. Op deze
kaart staan een tiental gerechten waarbij steeds vermeld
staat of iets veggie of vegan is.
Mijn tafelgenote koos voor de vegan couscous met
zeven groenten en kikkererwten, mijn voorkeur ging
naar de korma van bloemkool met linzenkoekjes, een
gebraiseerde groentecurry met amandel. Mijn keuze was
niet volkomen vegan doordat er een beetje yoghurt in
mijn curry was verwerkt. Na onze eerste hap waren Michele
en ik meteen overtuigd dat we goed hadden gekozen.
e smaken los en onze ver ach ingen volledig in.

Smakelijk.
15
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de wereld van

the Happy pear
Al eens veggie kookshows opgezocht op YouTube? Dan kan het bijna niet anders of je maakte kennis met de
sympathieke springerige tweeling Stephen en David van The Happy Pear. De broers begonnen als hippies
met een natuurvoedingswinkel in het Ierse dorpje Greystones. Veertien jaar later zijn er meerdere vestigingen,
kookboeken, een YouTubekanaal, honderden Instagramstories per dag, een koffiebranderij, Happy Pearproducten in de supermarkt (enkel in de UK voorlopig) en een hele community die kiest voor meer plantaardig
eten, yoga en ochtendplonsjes in de zee (ook in de winter!).
Als je Stephen en David bezig ziet, geloof je het wel: van goed voedsel krijg je tonnen energie en een geweldige
mood! Hun enthousiasme straalt er langs alle kanten van af. De Wereld van de Happy Pear is de Nederlandstalige
versie van een van hun kookboeken. Het boek wordt in augustus opnieuw gedrukt wegens groot succes. Duik mee
in de wereld van Stephen en David. Volg ze online via YouTube, Instagram of Facebook @The Happy Pear.

Type

VEGGIE
Auteur

# Prijs.
€ 24.95
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Vietnamese
pho-soep
Een heerlijke noedelsoep met een
voedzame aromatisch gekruide
bouillon met al het goede van vlezige
paddenstoelen. Deze soep kan het
best meteen worden gegeten,
want de noedels zwellen op.

Type DINNER
# Pers.

4-5
{

Bereidingstijd

MAKKELIJK

Moeilijkheidsgraad

GLUTEN & SOJA

Allergenen

INGREDIËNTEN

2 tenen knoflook
1 rode ui
2 cm verse gember
250 g paddenstoelen (liefst
shiitakes of oesterzwammen)
4 wortels
1 middelgrote paksoi
2 el olie
5 el tamari
2 el sesamolie
sap van 1 limoen
1 el agavestroop (of wat
bruine suiker)
2,5 l groentebouillon
2 kaneelstokjes
2 stuks steranijs
3 hele kruidnagels
4 nestjes volkorennoedels
(200 g)
zout en versgemalen zwarte
peper

}

1.

Pel de ui en de knoflook en schil
de gember. Hak alles fijn. Snijd de
paddenstoelen in dunne plakjes.
Snijd de wortels in de lengte
doormidden en snijd ze dan in dunne
halve schijfjes. Hak de paksoi fijn.

2.

Doe de olie in een grote pan en
zet deze op hoog vuur. Bak daarin
de ui, de knoflook, de gember en
de paddenstoelen onder geregeld
roeren 5 minuten.

3.

Meng intussen de tamari, de
sesamolie, het limoensap en de
agavestroop in een kopje. Voeg dit
mengsel toe aan de pan en kook het
3 minuten, tot de paddenstoelen de
vloeistof hebben opgenomen.

Voor de garnering:
100 g sojascheuten
4 lente-uien
ingelegde gember
1 chilipeper, in ringen (als je
van scherp houdt)
1 limoen

30 min

4.

Voeg de bouillon toe aan de pan,
samen met de wortel, de kaneel,
de steranijs en de kruidnagels.

Breng alles aan de kook en zet dan
het vuur laag. Laat het mengsel
onder geregeld roeren 15 minuten
pruttelen.
5.

Voeg 5 minuten voordat je de soep
gaat serveren de noedels toe en
kook deze volgens de aanwijzingen
op de verpakking gaar. Voeg de
paksoi toe. Hak intussen de lenteuien in dunne schuine ringen.
Verdeel de noedels zodra ze gaar
zijn met een schuimspaan over 4
kommen.

6.

Breng de soep nu zo nodig op smaak
met zout en peper en schep hem in
de kommen. Garneer elke portie met
taugé, lente-ui, ingelegde gember en
chilipeper. Snijd de limoen in vieren
en leg op de rand van elke kom een
kwart stuk.

18
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Type VOORGERECHT
# Pers.

04

Bereidingstijd

Moeilijkheidsgraad
Allergenen

40 min

MAKKELIJK

SESAMZAAD & NOTEN

Courgettelinten
met granaatappel en walnoten
met dillemayo
Deze sappige, verse, makkelijk te maken salade heeft een typisch MiddenOosterse smaak. Kun je niet aan granaatappelmelasse komen, gebruik dan
wat meer agave- of ahornstroop en een klein druppeltje limoensap. Deze
salade moet vers worden gegeten, want hij wordt snel zompig.

1. Snijd de courgettes in tweeën.
Snijd de helften met een
aardappelschiller tot lange ‘linten’
en doe die in een kom.
2. Meng in een kop de tahin met
de granaatappelmelasse en de
ahornsiroop/agavesiroop. Schenk
dit over de courgette, waarbij je
ervoor zorgt dat het vocht uit de
courgettes wordt gemengd met
de tahin zodat er een gelijkmatige
dressing ontstaat.
3. Snijd de granaatappel doormidden.
Leg één helft met het snijvlak
omlaag op een snijplank en klop
op de achterkant tot de pitten
eruit vallen. Herhaal dit met de
andere helft. Spoel de pitten nu af
en verwijder witte draden en sap
(het sap heb je niet nodig want dat

maakt de saus te dun en zal de
courgette rood kleuren).
4. Rooster de walnoten in een droge
koekenpan; draai ze geregeld
tot ze beginnen te bruinen.
Leg ze in het midden van een
schone droge theedoek en pak de
vier punten daarvan samen. Houd
stevig vast en sla met de theedoek op een tafel om de walnoten
te breken – leuker dan dit met
een mes te doen!

{

INGREDIËNTEN

}

2 courgettes
(1 groene en 1 gele)
1 1/2 tl tahin (of gebruik
pindakaas)
1 el granaatappelmelasse
1 tl ahornsiroop/agavestroop
1 granaatappel
100 g walnoten

5. Meng het merendeel van de
gebroken walnoten en de granaatappelpitten met de courgette;
zet wat apart om vlak voor het
serveren over de salade te
strooien.

19
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Burrito’s
met pittige couscous,
refried beans,
maisguacamole en
tahinmayonais
{

INGREDIËNTEN

}

6 wraps of tortilla’s
Voor de pittige couscous:
150 g volkorencouscous
1 tl komijnpoeder
1/4 tl chilivlokken
1/4 tl zout
1/2 tl gerookte-paprikapoeder
Voor de refried beans:
4 tenen knoflook
2 blikjes (elk 400 g) zwarte
bonen/kidneybonen
olie
sap van een 1/2 limoen
4 tl komijnpoeder
1/2 tl versgemalen zwarte peper
1/2 tl zout
1 el tamari/sojasaus
5 el water
kleine bos verse koriander
Voor de maisguacamole:
2 rijpe avocado’s
8 kerstomaatjes
handje verse koriander
1 teen knoflook
sap van een 1/2 limoen
1/2 tl komijnpoeder
1/2 tl zout
snufje gemalen chilipeper
snufje versgemalen zwarte
peper, naar smaak
100 g maiskorrels uit blik
Voor de tahinmayonaise:
4 el tahin
sap van 1 limoen
1 el ahornsiroop/agavesiroop
4 el water
Dit is een geweldig recept, perfect
voor een groep of gezin, waarbij
iedereen zijn eigen burrito samenstelt. Hoewel het uit een paar delen
bestaat, is het in slechts twintig
minuten te bereiden, en alles is
een paar dagen in de koelkast te
bewaren. Heerlijk met tzatziki.

Type BIJGERECHT
# Pers.

02

Bereidingstijd

Moeilijkheidsgraad
Allergenen

45 min

MAKKELIJK

GLUTEN & SOJA

1. Doe de couscous in een kom en
meng er de komijn, de chilivlokken
(mits je die niet te scherp vindt),
zout en gerookte-paprikapoeder
door. Voeg zoveel kokend water toe
dat de droge couscous ongeveer 1
cm onderstaat. Dek de kom af en
laat hem 5 minuten staan.
2. Pel voor de bonen de knoflook
en hak hem fijn. Giet en spoel de
bonen af. Doe 2 eetlepels olie in
een koekenpan en zet deze op
matig vuur. Bak de knoflook tot
hij goudbruin wordt. Voeg dan de
bonen toe, en het limoensap, de
komijn, het zout, de sojasaus, de
zwarte peper en het water. Prak
alles lichtjes met een houten
lepel. Bak het mengsel ongeveer
4 minuten, proef, en voeg zo nodig
nog wat zout en peper toe. Scheur
de koriander en voeg hem toe.

3. Maak nu de guacamole. Snijd de
avocado in hapklare stukjes, snijd
de kerstomaatjes in vieren en doe
alles in een grote kom. Scheur de
koriander, hak de knoflook fijn en
voeg dit met de overige ingrediënten
toe aan de kom. Prak alles lichtjes
door elkaar en voeg eventueel nog
wat zout en peper toe.
4. Doe voor de tahinmayonaise
alle ingrediënten in een kom en
meng ze met een vork tot een
mayonaise-achtige consistentie.
5. Nu is het burrito-tijd! Neem een
wrap en voeg ingrediënten naar
keuze toe. Rol de wrap dan tot
een burrito en eet hem zo of
verwarm hem in een pan tot hij
knapperig is. Eet smakelijk!

20
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Chocoladechili met
maisbrood
In sommige mole-gerechten uit Oaxaca in
Mexico is chocolade een belangrijk ingrediënt.
Mole (uitgesproken als mo-lé) is het plaatselijke
woord voor saus. Dit recept is een smakelijke
variant op chili, met pure chocolade voor
smaakverdieping en een fascinerend tintje.

{

INGREDIËNTEN

}

Voor de chocolade-chili:
2 middelgrote preien
4 tenen knoflook
2 rode paprika’s
1 verse chilipeper, of 1/2
theelepel cayennepeper
1 courgette
2 eetlepels olie
1 el komijnzaad
2 1/2 tl zout
1 blikje (400 g) kidneybonen
2 blikjes (elk 400 g)
tomatenblokjes
100 g tomatenpuree
1 el korianderpoeder
1 el komijnpoeder
1/2 tl gerookte-paprikapoeder
1/4 tl versgemalen zwarte peper
50 g pure chocolade (liefst 70%)
klein bosje verse koriander
sap van een 1/2 limoen
Voor het maisbrood:
1 el gemalen lijnzaad
3 el water
130 g fijne polenta
85 g boekweit-/rijstbloem
2 tl bakpoeder
1/2 tl zout
80 ml agavesiroop
90 ml rijstmelk
60 ml koolzaadolie
Extra:
100 g babyspinazie
Verwarm de oven voor op 180 °C.

Type DINNER
# Pers.

6

Bereidingstijd

Moeilijkheidsgraad
Allergenen

1u

GEMIDDELD

GLUTEN & SOJA

1. Pel en hak de knoflook fijn. Snijd de prei, inclusief het groen, in ringen.
Maak de paprika’s en, indien gebruikt, de verse peper schoon en snijd
alles in de lengte in dunne reepjes. Snijd de courgette in hapklare stukjes.
2. Verwarm de olie in een grote pan en bak daarin de prei en de knoflook
5 minuten op matig vuur; roer geregeld om verbranden tegen te gaan.
Voeg de courgette en de paprika met de chilipeper, het komijnzaad en
het zout toe en bak alles nog 5 minuten.
3. Giet de kidneybonen af en spoel ze grondig af. Voeg ze met de
tomatenblokjes, de tomatenpuree, het koriander- en komijnpoeder, het
paprikapoeder en de zwarte peper toe aan de pan. Zet het vuur hoog
en breng alles aan de kook. Zet dan het vuur laag, voeg de gehakte
chocolade toe en laat de massa nog 10 minuten pruttelen.
4. Hak de verse koriander fijn en meng hem met het limoensap door de chili.
Voeg zo nodig nog wat zout en peper toe.
5. Meng voor het maisbrood het lijnzaad met het water in een kleine kom om
‘lijnzaadei’ te maken. Laat dit 10 minuten staan.
6. Meng de overige droge ingrediënten in een grote kom. Meng in een
andere kom de natte ingrediënten. Voeg dan het ‘lijnzaadei’ toe en
roer alles door. Doe het natte mengsel bij het droge en meng alles
goed tot een deeg.
7. Doe de chili in een lage quichevorm van zo’n 25 cm en strijk hem
gelijkmatig uit. Verdeel de spinazie erover en dan het maisbrooddeeg.
Bak de chili 15 minuten in de oven.
8. Serveer het gerecht met een simpele groene salade en zure vegan
room of sojayoghurt natuur.
21
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Type
# Pers.

02

DESSERT

Bereidingstijd

Moeilijkheidsgraad
Allergenen

45 min

MAKKELIJK

GLUTEN, SOJA & NOTEN

Rabarber-frambozencrumble
Rabarber behoort altijd tot het eerste ‘fruit’ van het voorjaar. Eigenlijk is rabarber een groente, maar wij behandelen
hem meestal als fruit. Dit crumble-recept bevat geen zuivel, geraffineerde suiker en gluten (als je glutenvrije havermout
gebruikt), dus hoera! Wees echter wel voorzichtig: de crumble is zo lekker dat je voor je het beseft de helft in één keer
opeet! Heerlijk met kokosroom.
{

INGREDIËNTEN

}

Voor de fruitlaag:

1. Verwarm de oven voor op 160 °C. Wij maken de crumble meestal in een
specifieke crumble- of quichevorm (ca. 23 cm).

3 middelgrote handappels
500 g rabarber
125 g frambozen
2 el ahornsiroop/agavesiroop
2 tl kaneel
1 tl gemberpoeder
4 el water

2. Verwijder de klokhuizen van de appels en snijd ze in hapklare stukjes.
Maak de rabarber schoon en snijd de stengels in hapklare stukjes.
Doe de appel, de rabarber en de frambozen in een middelgrote pan en
voeg de ahorn-/agavesiroop, de kaneel, het gemberpoeder en het water
toe. Breng alles aan de kook, zet het vuur laag en kook het fruit onder
af en toe roeren in zo’n 20 minuten tot een grove moes. Voeg een
beetje water toe als het fruit blijft plakken.

Voor de crumbletopping:

3. Gebruik je kokosolie voor de crumble, smelt deze dan op laag vuur. Schenk
de gesmolten kokosolie (of zonnebloemolie) in een kom en voeg de
havermout, het amandelmeel, de pompoen- en de zonnebloempitten en de
ahorn-/agavesiroop toe. Roer tot alles goed is vermengd.

5 el kokosolie/zonnebloemolie
150 g havermout
50 g amandelmeel
3 el pompoenpitten
3 el zonnebloempitten
6 el ahornsiroop/agavesiroop

4. Doe het gare fruit in de vorm en strijk het gelijkmatig uit. Verdeel de
crumbletopping gelijkmatig over het fruit en zet de vorm ongeveer 20–25
minuten in de oven, of tot de crumble mooi goudbruin ziet.

22
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Foto’s & styling Eveline Boone - French Beans
Recepten Eveline Delnooz - EVA

ZOMERSE TUINFEESTEN
Het zomert! Tenminste, we hopen het van harte voor jou als je dit
magazine in handen hebt. Warme dagen, zwoele avonden met lekker
eten, vrienden en drankjes. Leg de kolen het vuur aan de schenen, hang
de tuinlampjes op, draai goeie muziekjes bij de voorbereidingen in de
keuken en grillen maar!

PS: nog meer barbecue en zomerse recepten vind je op onze
site onder ‘collecties’.
23
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BRUSCHETTA MET
AMANDELRICOTTA EN
ROZEMARIJNDRUIVEN
x4
{

INGREDIËNTEN

}

½ stokbrood of ciabatta,
in sneetjes gesneden
100 ml olijfolie
1 teentje knoflook, geperst
220 g amandelschilfers
180 ml water
2 el kokosolie
2 el olijfolie
4 el citroensap
1,5 tl zout
verse rozemarijn, stevige takjes
blauwe druiven,
bij voorkeur wat grotere
zout

Bereiding
1. Meng de knoflook en olijfolie en bestrijk de sneetjes brood ermee. Rooster het brood aan beide kanten
op de barbecue tot het knapperig is en mooie bruine grillstrepen heeft.
2. Voor de ricotta: kook de amandelschilfers ongeveer 30 minuten in het water, giet af en pureer ze samen
met de overige ingrediënten. Pureer tot de textuur vergelijkbaar is met die van traditionele ricotta. Laat de
amandelricotta even opstijven in de koelkast als je tijd hebt.
3. Rijg de druiven aan de takjes rozemarijn (prik voor met een brochettestokje als het lastig gaat), bestrijk
licht met olijfolie en besprenkel met een snufje zout. Rooster de rozemarijnspiesjes vervolgens op de
barbecue tot ze licht gekleurd zijn.
4. Haal de druiven van de takjes en snijd ze voorzichtig doormidden. Maak het gerecht af door de broodjes
te beleggen met een royale laag amandelricotta, enkele druiven en een beetje rozemarijn.
24
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BEERCAN
KOOL
Voor dit gerecht heb je een barbecue met
deksel nodig, zodat de kool goed kan garen.
Je kan het ook proberen in de oven, maar
dan mis je de typische rooksmaak. De
barbecuesaus levert genoeg op om de kool
mee in te strijken en nog een potje voor in
de koelkast (de saus is lang houdbaar). Je
kunt hiervoor ook gerust een flesje kant-enklare barbecuesaus gebruiken.

Bereiding
1. Mix voor de barbecuesaus alle ingrediënten
behalve de maïzena met een blender. Verhit de
saus tot ze kookt, meng de maïzena met enkele
lepeltjes koud water en voeg toe aan de saus.
Roer goed en laat nog een minuutje pruttelen. Laat
de saus afkoelen voor een mooie consistentie.
2. Snijd het hart uit de kool en schraap met een
lepel voldoende kool weg zodat de kool op het
bierblikje past. Van de weggeschraapte kool kan
je een frisse salade maken of ze bewaren voor
een andere keer.
3. Open het blikje bier en trakteer jezelf op
de helft ervan. Plaats de kool op het halfvolle
blikje en smeer de buitenkant van de kool
in met barbecuesaus. Het helpt als de kool
evenwichtig op het blikje kan “staan”. Plaats het
geheel op een barbecue met deksel en bestrijk
de buitenkant iedere 15 minuten met meer
barbecuesaus. Na 45-60 minuten (afhankelijk
van de grootte van de kool en de temperatuur
van de barbecue) is de kool klaar. Prik met een
mes in de kool om te controleren of ze zacht is.
4. Snijd een grote ui in ringen en bak deze de
laatste +/- 20 minuten mee op de barbecue. Als
de kool en de ui gaar zijn, kunnen ze in grove
stukken worden gesneden. Gemengd met wat
extra barbecuesaus is dit heerlijk op een broodje
of op je zelfgemaakte flatbread!

x4
{

INGREDIËNTEN

}

Voor de beercan kool
1 kleine rode of witte kool
1 blikje bier
1 grote witte ui (optioneel)
Voor de barbecuesaus
350 g tomatenpuree
100 g suiker of agavesiroop
80 ml sojasaus
60 ml appelazijn
6 teentjes knoflook, geperst
½ tl liquid smoke (optioneel, vervang evt.
door wat extra gerookt paprikapoeder)
2 tl chili (minder als je niet van pittig houdt)
1 el gerookt paprikapoeder
1 tl komijnpoeder
1 tl uipoeder
1 tl mosterd
3 el maïzena
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x5

FLATBREAD MET
AUBERGINEGYROS
Voor extra smaakvolle aubergine kan je de plakken al de avond voordien
marineren. Het flatbread houden we in dit recept neutraal, maar je kan
de broodjes ook afwerken met knoflookolie en grof zeezout of met
rozemarijnolie. Hak hiervoor één of twee takjes verse rozemarijn fijn
en meng met ongeveer 50 ml olijfolie. Laat dit een paar uur trekken en
bestrijk er het versgebakken brood mee.
Bereiding
Voor het flatbread:
Meng de bloem, gist, suiker en zout. Voeg hier het water en de olijfolie aan toe
en kneed dit voor ongeveer tien minuten. Laat het deeg afgedekt op een warme
plaats rijzen gedurende 45 minuten. Verdeel het deeg in vijf porties en rol
iedere portie uit tot een plat brood van ongeveer een halve centimeter dik.
Bestrijk het grillrooster goed met olie en leg het deeg erop. Bak de broodjes
aan elke kant tot ze mooie grillstrepen hebben en gaar zijn.
Voor de auberginegyros:
Besprenkel de plakken aubergine met zout en laat 10 minuten staan. Spoel ze
af en dep zorgvuldig droog.
Maak een marinade van de overige ingrediënten en marineer de
aubergineplakken hier minstens 2 uur in.
Grill de gemarineerde aubergineplakken ongeveer vier minuten aan iedere kant
op de barbecue, tot ze mooie grillstrepen hebben.
Voor de tahini-yoghurtsaus:
Meng alle ingrediënten goed en breng op smaak met zout en peper.
Beleg het flatbread met de auberginegyros en werk af met extra toppings en
het sausje. Kies als topping wat je het lekkerst vindt: plakjes tomaat, plakjes
komkommer, dunne ringen van rode ui, fijngesneden ijsbergsla, fijngesneden
rode of witte kool, gegrilde reepjes paprika...

{

INGREDIËNTEN

}

Voor het flatbread:

Voor de auberginegyros:

Voor de tahini-yoghurtsaus:

350 g bloem

2 aubergines, in plakken van ½ cm
150 ml olijfolie
2 teentjes knoflook, geperst
1 el paprikapoeder
1 tl oregano
1 tl tijm
1 tl sumac of 1 el citroensap
1 tl nigellazaad (of komijnzaad)
½ tl peper
1 ½ tl zout

250 g sojayoghurt

1 tl gist
1 tl suiker
½ tl zout
1 el olijfolie
210 ml lauw water

3 el tahin
1 tl knoflook, geperst
2 tl citroensap
Zout en peper naar smaak
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COURGETTEPAKKETJES

GEVULD MET CITROEN-VENKELRISOTTO
Je maakt het best de risotto op voorhand, zo kan ze goed
afkoelen en stevig worden. Het is normaal als het niet lukt om
linten te maken van het midden van de courgette - omdat de
dunschiller te smal is of de courgette te slap - bewaar deze
restjes voor een andere dag of voor in een soep.
Bereiding
Voor de risotto:
Fruit de ui 10 minuutjes en fruit de knoflook de laatste 5 minuten mee.
Voeg de risottorijst toe en bak deze ongeveer 3 minuutjes mee. Blus de rijst
met de witte wijn en roer af en toe tot de wijn grotendeels is verdampt.
Voeg nu een flinke soeplepel bouillon toe. Blijf roeren en voeg telkens
nieuwe bouillon toe wanneer ze is verdampt. Voeg na twee ladingen
bouillon de venkel, zout en citroenrasp toe.
De risotto is klaar wanneer de rijst en venkel beetgaar zijn en de
bouillon grotendeels is opgenomen. Voor de vulling mag de risotto iets
droger zijn dan wanneer je het als hoofdgerecht eet, dat zal het vullen
makkelijker maken. Voeg op het einde de dille, het citroensap, de
pijnboompitjes en eventueel de gistvlokken toe. Breng op smaak met
peper en eventueel extra zout. De risotto mag stevig op smaak zijn,
aangezien het om de vulling gaat.
Voor het vouwen van de pakketjes:
Maak met een dunschiller lange linten van de courgette.
Leg twee linten naast elkaar met een paar millimeter overlap. Leg hier
haaks overheen op dezelfde manier nog twee linten, zodat ze een kruis
vormen. Leg een hoopje van de (bij voorkeur afgekoelde) risotto in het
midden en vouw één voor één de “armen” van het courgettekruis naar
binnen tot je een mooi pakketje hebt. Bestrijk de pakketjes aan beide
kanten met olijfolie.

{

INGREDIËNTEN

}

Grill de pakketjes op de barbecue tot de courgette net beetgaar is (let
op: als de courgette te gaar wordt dan zijn de pakketjes erg kwetsbaar).

{

INGREDIËNTEN

}

Ingrediënten voor 8 pakketjes:
2-3 courgettes
150 g risotto rijst
2 el olijfolie
knoflook
1 ui, gesnipperd
100 ml droge witte wijn
700 ml hete groentebouillon

rasp en sap van ½ citroen
een paar takjes verse dille,
fijngehakt
½ venkel, in blokjes van ca. 1 cm
50 g pijnboompitjes, geroosterd
1 el gistvlokken (optioneel)
peper en zout naar smaak
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AGUA FRESCA
KOMKOMMER-MUNT

{

INGREDIËNTEN

}

2 komkommers, in stukken
gesneden
120 ml vers limoensap (5-10
limoenen)
een flinke bos verse munt, steeltjes
verwijderd
80 gram suiker of agavesiroop
350 ml water
½ jalapeno peper, zaadjes verwijderd
en in stukken gesneden
ijsblokjes
optioneel: voeg tequila toe voor een
originele zomerse cocktail
Bereiding
Blend alle ingrediënten behalve de ijsblokjes
tot een gladde shake.
De pulp kan je eventueel verwijderen door
de Agua Fresca door een zeef te halen.
Voeg ijsblokjes toe en je bent klaar.
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Vind snel de producten die je
zoekt, dankzij het V-label!

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.

Enkele producten met het V-label:

Biosolis

Alpro ijs

Vivera

Genieten van de zon, zonder te
verbranden? Ga eens langs bij
de biowinkel of apotheek en
probeer de zonneproducten
van Biosolis.

Zonder ijsjes is de zomer, naar
onze mening, niet geslaagd.
Alpro bracht dit jaar drie
smaken op de markt:
hazelnoot-chocolade, vanille
en kokos.

Op zoek naar een veggie
kant-en-klare maaltijd?

Ze gebruiken enkel
plantaardige ingrediënten,
die voornamelijk biologisch
en milieuvriendelijk zijn.
Wij zijn fan!

Je vindt de ijsjes in de meeste
supermarkten van Delhaize,
Carrefour en Colruyt.

Vivera heeft veggie lasagne,
penne met tomatenroomsaus
en spaghetti met balletjes in
hun assortiment voor op
drukke dagen.
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JE VLEESLUST
OVERWIN JE ZO
Tekst Merel Deelder
Uit Tracé van Peulvruchten
Lees het volledige artikel op: www.eostrace.be
Eos Tracé onderzoekt met behulp van de wetenschap
de weg en impact van onze voeding.

Plantaardig is beter, zoveel is zeker, maar hoe verminderen we onze consumptie
van dierlijke producten in een wereld vol verleiding?

Net als in Scandinavië is ook in België de
vleesconsumptie aan het dalen; tussen
2012 en 2016 met maar liefst 27 procent,

VERSCHILLENDE
BENADERINGEN

zo blijkt uit Duits onderzoek. Initiatieven

Ingenieur Jeroen Willemsen pleit daarom

zoals Dagen zonder Vlees, Donderdag

voor een veelvoud aan benaderingen voor

Veggiedag en de recente campagne van

verschillende doelgroepen. Hij houdt zich

EVA en BE Vegan ‘Try Vegan’ dragen hun

sinds twintig jaar bezig met wat hij eiwit-

steentje bij.

vergroening noemt; de terugkeer naar
een samenleving die haar eiwitten vooral

“Zolang het geen verplichting wordt, kunnen

voorbij. Er zijn ontzettend veel groepen in
de samenleving die op verschillende manieren benaderd moeten worden.”

“We denken vaak dat er

één magische oplossing
bestaat, maar helaas is
dat niet zo.

uit duurzame, plantaardige bronnen haalt.

die initiatieven positief uitpakken”, stelt
professor Siegfried Dewitte, gedragsweten-

“We denken vaak dat er één magische

schapper aan de KU Leuven. “Mensen die

oplossing bestaat, maar helaas is dat

twijfelen kun je zo over de streep trekken,

niet zo. De tijd dat de overheid via een

maar je bereikt niet iedereen met zo’n ini-

reclamespotje een mooie boodschap aan

tiatief. Sommigen zal het juist afschrikken

al haar burgers kon sturen en zo een mas-

en de pro-vlees attitude versterken.”

sale gedragsverandering kon creëren, is

Er zijn ontzettend
veel groepen in de
samenleving die op
verschillende manieren
benaderd moeten
worden.
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ONWETENDHEID
REGEERT

VROUWEN,
OVERTUIG JE MAN

Volgens Willemsen bestaan er bijvoor-

Naast het reduceren van je eigen con-

beeld nog steeds grote groepen die zich

sumptie van dierlijke producten, kun je

niet bewust zijn van de impact van dierlij-

nog meer impact hebben door je omgeving

ke producten op het milieu, het dierenwel-

te inspireren hetzelfde te doen. Voor Roos

zijn of hun eigen gezondheid. “Dat aan de

Vonk, hoogleraar sociale psychologie aan

massa duidelijk maken, is een belangrij-

de Radboud Universiteit Nijmegen, is dit

ke taak voor de overheid. Daarvoor moet

een dagelijkse praktijk. Ze doet onder an-

je de consument op een consistente, ge-

dere onderzoek naar gedragsbeïnvloeding

loofwaardige manier bereiken. Niet cen-

en mens-dier relaties. Zelf is ze flexanist

traal, maar bijvoorbeeld via maatschap-

(vegetariër met een hang naar veganisme)

pelijke initiatieven en retailers, partijen

en via sociale media bericht zij haar vol-

die dicht bij consumenten staan. Andere

gers met regelmaat over de consequen-

transities, bijvoorbeeld het scheiden van

ties van de moderne veeteelt.

afval, laten zien dat dat werkt.”
“Daarnaast zijn er ook groepen die zich
daar wel van bewust zijn, maar voor wie
gedragsverandering nog een lastige stap
is. Om die groepen te bereiken, betrekken
we influencers of rolmodellen; mensen

“

Veel meer vrouwen dan mannen eten vegetarisch.
Er staat nu een generatie vrouwen op die zegt:
eigenlijk ben je een watje als je vlees nodig hebt om je
mannelijkheid te tonen.

waarmee specifieke groepen zich graag
identificeren. Het zijn bekende personen

Volgens Vonk kunnen vrouwen een be-

zoals journalisten of diëtisten die met

langrijke rol spelen in de transitie: “Veel

name via sociale media hun volgers mo-

meer vrouwen dan mannen eten vegeta-

biliseren om vaker plantaardig te eten.”

risch. Er staat nu een generatie vrouwen
op die zegt: eigenlijk ben je een watje als

PSYCHOLOGISCHE
TRUCS

je vlees nodig hebt om je mannelijkheid

Dewitte oppert nog enkele strategieën die

moeten laten blijken dat ze die vleescon-

je als individu kunt toepassen, ongeacht

sumptie onaantrekkelijk vinden.”

te tonen. Vrouwen moeten hun mannen
verleiden om minder vlees te eten. Ze

tot welke groep je behoort. “We definiëren
onze maaltijden nu altijd rond vlees. Mensen zeggen: we eten kip. De groenten en

DE FLEXIBELE MENS

frietjes zijn bijzaak. Op basis van dit idee

Volgens Dewitte is de mens flexibeler

worden buffetten ook georganiseerd: het

dan hij denkt en kunnen we onze voed-

vlees heeft altijd een makkelijk toeganke-

selvoorkeuren prima veranderen. Niet te

lijke, centrale plaats. Uit onderzoek blijkt

streng zijn voor jezelf is de boodschap en

dat mensen hierdoor meer vlees opschep-

misschien wel het belangrijkste: verleid

pen. Wanneer je het vlees verder naar

je omgeving. Zodat het ook voor jezelf

achteren zet, zie je dat mensen juist meer

makkelijker vol te houden wordt om geen

groenten gaan eten. Je kunt dit thuis dus

vlees meer te eten.

ook makkelijk doen. Laat het vlees bijvoorbeeld op het fornuis staan en zet de pannen met groenten wel op tafel.”
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U D ET
B G
vriendelijk
veggie

GROEN
VAN ‘T SEIZOEN
Tekst Ulrike Verdonck

Ze hebben een volle smaak, barsten van de vitamines, zijn
milieuvriendelijk en het beste van al: ze zijn lief voor je portemonnee.
Seizoensgroenten en -fruit bevatten niets dan voordelen!
Seizoensgroenten worden lokaal gekweekt en zijn ruim op voorraad.
Dat maakt dat ze goedkoper in de winkelrekken liggen dan hun ingevoerde
tegenhangers. Maar bepalen welke groenten en fruit wanneer in het
seizoen zijn, is niet altijd eenvoudig. Deze richtlijnen helpen je op weg:

TIPS:

MAAK HET JEZELF GEMAKKELIJK MET DE GRATIS GROENTE- EN
FRUITKALENDER VAN VELT. Uitprinten, op de koelkast kleven, en klaar:
www.groentekalender.be.
ABONNEER JE OP EEN WEKELIJKS GROENTE- OF FRUITPAKKET BIJ
EEN LOKALE BOERDERIJ OF STADSTUIN. Doordat je in groep koopt,
betaal je vaak ook minder.

ANDERE
GOEDKOPE
GROENTJES:

VERGETEN GROENTJES. Ze werden ooit massaal in de Vlaamse keuken opgediend, maar zijn in de vergetelheid geraakt. Onbekend maakt
onbemind. En in dit geval goedkoper. Vergeten groenten zijn onder andere
pastinaak, rammenas, wortelpeterselie, koolrabi, aardpeer en postelein.
LELIJKE GROENTJES. Sommige supermarkten bieden misvormde maar
lekkere groentjes aan een lagere prijs aan. Ideaal om soep of stamppot
mee te maken.
ZELFGEKWEEKTE GROENTJES. Wat je zelf doet, doe je beter (en goedkoper!). Kweek je eigen groentjes in je tuin of op je vensterbank. Gebrek aan
groene vingers? Dan zijn zelfoogst- en pluktuinen misschien iets voor jou!
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LENTE

ZOMER

In de lente zijn er de primeurgroenten (jonge
asperge, worteltjes, spinazie en sla…),
maar ook bloemkool, rode biet en roodlof.

De zomer is een topseizoen wat groenten
en fruit betreft. Rood fruit zoals aardbeien,
frambozen, kersen en (rode en zwarte) bessen kleuren je bord, maar ook perziken en
nectarines zijn dan vol van smaak.

Vanaf april duiken de eerste Belgische
aardbeien op en ook voor rabarber is dit het
beste seizoen (tip: bereid grote hoeveelheden en bewaar in de vriezer).

Frisse zomerslaatjes maak je met komkommer, tomaat, radijs en waterkers.

HERFST

WINTER

Bij de herfst denken we spontaan aan
pompoenen en paddenstoelen, maar ook
bleekselderij, broccoli, courgette, snijbonen
en venkel zijn dan op hun best. Verwerk ze
in een lekkere ovenschotel of maak er een
stoofpotje van.

Haal je winterboost uit kolen (boerenkool,
rode kool, savooikool, wittekool) of uit knolselderij, schorseneren en spruitjes.

Sommige zomervruchten zijn ook in (het
begin van) de herfst nog lokaal beschikbaar.
Verder is dit het beste seizoen voor peren,
druiven en meloenen.

Als fruit kies je best voor appels en peren.
Ook zuiderse vruchten als banaan, citroen,
kiwi, mandarijn, mango, pompelmoes en sinaasappel eet je best in de wintermaanden.
Dan worden ze van minder ver ingevoerd en
zijn dus iets goedkoper.

ZIE JE EVEN DOOR HET BOS DE BOMEN NIET MEER?

Aardappelen, groene selderij, paddenstoelen, prei, ui en wortel worden
het hele jaar door lokaal gekweekt. Altijd een goed idee dus!
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Shoppen
Tekst Sofie Bogaerts

Go Pure

Taste and Sense

Chipsliefhebbers, spits jullie oren want GoPure
heeft een nieuwigheid aan zijn assortiment
toegevoegd: Fruits & Veggies! Fruit? Jawel,
bij GoPure hebben ze krokant gebakken
groenteschijfjes en zacht, gedroogd fruit
gecombineerd tot een (h)eerlijk, biologisch stukje
chips. Je vindt ze in twee varianten: pastinaak
- rode biet - appel met een snufje zeezout of
met kaneel- en anijssmaak. Deze chips zijn niet
alleen puur natuur, maar ook 100 % vegan, glutenén allergeenvrij. Bovendien bevatten ze geen
toegevoegde suikers waardoor je zonder schaamte
als vieruurtje naar een zakje chips kunt grijpen.
De chips van GoPure zijn verkrijgbaar bij
verschillende bio- en natuurvoedingswinkels.

Ben je nog op zoek naar een geschenk voor een
vriend(in) die graag kookt, maar met honderd soorten
kruiden in de kast ‘soms toch nog wat te weinig keuze
heeft’? Of wil je gewoon graag een origineel geschenk
cadeau doen? Dan is Taste & Sense misschien iets
voor jou. Omdat de Perzische keuken de laatste
jaren erg aan populariteit heeft gewonnen, kreeg
Taste & Sense het idee om enkele smaakmakende
kruiden uit deze keuken als cadeauset samen te
stellen. Deze Persian Spices-geschenkbox bevat
een selectie van twaalf soorten kruiden in twaalf al
even leuk ontworpen potjes: Za'atar, Persian Lime,
Baharat, Ras el Hanout, Harissa, Sumac, Dukkah,
Shawarma, Merguez, Zhug, Berbere en Chermoula.
Twaalf karakteristieke kruiden om je eigen (Perzische)
gerechten mee op smaak te brengen.

www.gopure.org
www.tasteandsense.eu

Vegantoise
Vegantoise is ontstaan uit de creatieve
geesten van Roselien en Goedele, twee
Gentse zussen met een liefde voor
plantaardige gerechten. Zij staan samen
voor eerlijke, gezonde gerechten met veel
groenten die niet alleen verrassend, maar
ook heerlijk herkenbaar zijn. Samen riepen
ze het concept Vegaduuze (doos) in het
leven. Wat houdt dat precies in? Roselien
en Goedele gaan op zoek naar ingrediënten
en stellen zo enkele recepten samen. Jij
kunt wekelijks tot en met woensdag online
een bestelling plaatsen.

Op zondag krijg je de recepten toegestuurd
en op maandagnamiddag kan je je pakketje
afhalen in een van de afhaalpunten.
Kortom, zij gaan op zoek naar ingrediënten
en stellen het recept samen, jij gaat nadien
zelf met potten en pannen aan de slag
om in 1-2-3 jouw avondmaal op tafel te
toveren. Ook met hun herbruikbare dozen
en verpakkingen denken ze aan onze
planeet.
www.vegantoise.be
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Lekker Veggie

GreenBook

Sinds 7 april is Vlaanderen een
vegetarische-vegan voedingszaak rijker:
Lekker Veggie in Wetteren. Al op jonge
leeftijd stelde Alexandra Eeckhaut zich
vragen over de afkomst van ons eten.
Uit liefde voor de dieren zei ze het vlees
vaarwel en sinds kort baat ze samen
met haar echtgenoot Alexander De
Cocker haar eigen zaak Lekker Veggie uit.
Samen hopen ze Wetteren en omstreken
te laten kennismaken met dier- en
klimaatvriendelijke alternatieven. Zo
kan je bij Alexandra en Alex terecht voor
vegetarische burgers, slaatjes, artisanaal
bereide gerechten en belegde broodjes.
Lekker veggie is open op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot
18 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur.

Wil jij papierverspilling graag een halt toeroepen?
Of draag je zero waste en een duurzaam leven hoog in
het vaandel? Maak dan snel kennis met GreenBook!
GreenBook is een duurzaam geproduceerd uitwisbaar
notitieboekje met whiteboard papier. Dankzij de pennen
van uitwisbare inkt kun je alles wat je in je GreenBook
genoteerd hebt, nadien makkelijk weer uitwissen of op je
computer overtypen. Want een leeg schrift betekent ook
een leeg hoofd en zo maak je weer plaats voor nieuwe
ideeën. Bovendien bespaar je niet alleen een heleboel
bomen een gewisse dood, maar je notitieboekje gaat
ook nog eens je hele leven mee! Ideaal bijvoorbeeld om
je wekelijkse boodschappenlijstje in neer te pennen. En
opnieuw. En opnieuw. En opnieuw.
www.nl.ourgreenstory.com/greenbook

www.lekker-veggie.be

Pure Italy
Als je fan bent van de Italiaanse keuken, lees dan zeker
verder want dankzij Pure Italy Belgium kan je kennismaken
met enkele Italiaanse delicatessen. Pure Italy Belgium
werd opgericht in 2017 met als doel producten van kleine
Italiaanse producenten te introduceren in de Benelux en
andere EU-landen. Je kunt er onder andere terecht voor
de gekende klassiekers als pasta en wijn, maar Pure Italy
heeft ook 100% biologische en veganistische producten
in zijn assortiment. Zo kan je er Gondino verkrijgen, een
veganistische kaas op basis van kikkererwtenmeel die
volledig biologisch én glutenvrij is! En binnenkort worden
daar mogelijk ook nog vegan charcuterie, pesto en koekjes
aan toegevoegd. Iets om in het oog te houden! Voorlopig
enkel verkrijgbaar bij het Natuurhuis in Antwerpen.
www.pureitaly.be
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HET DIER
(ACHTER)
HET VLEES
Tekst Ulrike Verdonck

Geen gemekker,
maar feiten over geiten
We kennen ze allemaal. De schattige YouTube-filmpjes van klauterende, stuiterende,
en tuimelende geitjes. Ze werken instant op ons gemoed en onze lachspieren.
Maar geitjes zijn niet alleen schattig, ze zijn ook veel slimmer dan we doorgaans denken.
In deze rubriek besteden we extra aandacht aan deze dieren omdat ze vaak over het hoofd
worden gezien. Geitenvlees is bij ons minder gebruikelijk, maar een salade met geitenkaas
staat wel vaak standaard op de menu, een gerecht waar meer achter zit dan je in eerste
instantie zou denken.
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Een Londense universiteit onderzocht
de intelligentie van geiten door ze
gelijkaardige proeven te laten uitvoeren
als bij mensapen. En wat blijkt? Niet
alleen slagen geiten beter in bepaalde
testen dan chimpansees, ze onthouden
de geleerde vaardigheden ook veel
langer.
Geiten leven in complexe sociale
groepen en ze zijn pro’s in het
verzamelen van voedsel op de meest
onmogelijke plekken. Ze balanceren op
steile rotswanden of klimmen in bomen
op zoek naar eten. Bovendien zijn het
kieskeurige eters: in tegenstelling tot
wat soms gedacht wordt, lusten veel
geiten enkel de beste blaadjes en het
groenste gras. Geiten kunnen vrij oud
worden (15 à 18 jaar) waardoor ze veel
tijd hebben om vaardigheden te leren
en herinneringen bij te houden.

LIEFDEVOLLE DIEREN
Geiten zijn niet alleen slimmer dan
gedacht, ze vertonen ook sociaal
menselijk gedrag. Dezelfde Britse
universiteit onderzocht de relatie
tussen mens en geit en stelde een
geavanceerd
communicatiepatroon
tussen beide vast. Zo kunnen geiten
mensen smekend aankijken als ze
iets willen krijgen, net zoals honden
om snoepjes of aandacht bedelen.
Wolven bijvoorbeeld, die wel intelligent
zijn maar nooit met mensen hebben
samengeleefd, kunnen dat niet.
Geiten waren vermoedelijk de eerste
dieren die gedomesticeerd werden,
zo’n 10 000 jaar geleden. Ze werden
gehouden voor melk en vlees, maar
ook als lastdier in de landbouw.
Hoogstwaarschijnlijk stamt de
hedendaagse landbouwgeit
af van de wilde geit die
in het Midden-Oosten
voorkwam. Tamme

geiten zijn kleiner dan hun wilde
voorouders en hun horens zijn krommer
en staan meer naar achteren.

GEITENMÈÈÈÈLK
EN -KAAS
Ook nu worden geiten nog voor hun melk
en vlees gehouden. In België worden
zo’n 26 000 geiten gehouden, waarvan
de meeste in Vlaanderen. Officiële
cijfers over de geitenmelkproductie zijn
er niet, maar geitenkaasmakerij CAPRA
spreekt van een jaarlijkse productie
van 35 à 40 miljoen liter.
Geitenmelk op zich wordt bij ons maar
weinig geconsumeerd. De meerderheid
van de melk wordt gebruikt voor de
productie van kaas. Geitenkaas
bestaat als halfharde en als zachte
kaassoort. Om de vaste structuur van
geitenkaas te verkrijgen, wordt een
complex van spijsverteringsenzymen
gebruikt, ‘stremsel’ genaamd. Dierlijk
stremsel wordt uit de maag van
jonge, geslachte kalveren gehaald.
Plantaardig stremsel wordt soms ook
gebruikt, maar omdat het resultaat
hierbij minder stabiel is, verkiezen
de meeste producenten de dierlijke
variant. De vraag naar geitenkaas is
de laatste jaren sterk gestegen, met
schaalvergroting en productiestijging
bij geitenhouders tot gevolg.

GEITENHOUDERIJEN
Die
schaalvergroting
komt
de
levenskwaliteit van de geiten niet ten
goede.
De
geiten worden twee
keer per dag

machinaal gemolken. Een grote
melkgeit moet elk jaar lammeren om
melk te kunnen produceren. Na een
draagtijd van een vijftal maanden zien
twee of drie geitjes het levenslicht.
De vrouwelijke geitjes worden na de
geboorte van de moeder gescheiden en
opgekweekt tot ze op zeven maanden
oud genoeg zijn om zelf geïnsemineerd
te worden en als melkgeit te dienen.
De bokjes zijn overbodig voor de
melkproductie. Zij worden ofwel
meteen gedood ofwel doorverkocht aan
mesterijen waar ze opgekweekt worden
voor de slacht. Ook niet alle vrouwelijke
lammetjes kunnen worden gebruikt.
In totaal is 75% van de geboren
lammetjes overbodig en belandt in
de vleesindustrie. Op zes à zeven
weken worden de opgekweekte geitjes
geslacht. Zodra de moedergeiten
minder melk beginnen te produceren,
worden ook zij afgedankt en geslacht.
Een deel van de geiten wordt in België
geslacht, een ander deel gaat op
transport naar het Noord-Afrika of het
Midden-Oosten, waar de markt voor
geitenvlees groter is. Sommige geiten
zijn meer dan 36 uur onderweg voor ze
hun bestemming bereiken.

Geitenkaas mag dan
vaak een lekker veggie
alternatief zijn, vrij van
dierenleed is het niet.
Zie je de lammetjes zich
liever amuseren in de wei?
Kies dan voor een volledig
plantaardig alternatief,
laat je inspireren door de
recepten op onze website
www.evavzw.be
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Citytrip

Oo
Oost-Canada
Tekst en foto’s: Amélie Badie & Pieter Janssens

CANADA WAS DE EERSTE VERRE LANGE REIS VOOR MIJN VRIEND EN MIJ.
DRIE WEKEN LANG ROADTRIPPEN MET EEN HUURAUTO DOOR EEN NIEUW
LAND. WE KEKEN ENORM UIT NAAR ZOWEL DE STEDEN ALS DE NATUUR,
MAAR VOORAL NAAR HET ETEN. NA WAT OPZOEKINGSWERK ONTDEKTEN WE
NAMELIJK DAT CANADA VEEL VEGAN LEKKERS TE BIEDEN HEEFT!

Montreal
Pieter & Amelie

Onze eerste stop was Montreal. Nog wat jetlagged besloten we het rustig aan te doen.
Bij wijze van introductie bezochten we de volledig vegan winkel Herbivores. We waren
op slag in de hemel! Zoveel vegan lekkernijen bij elkaar hadden we nog nooit gezien. We
vonden er merken zoals Daiya, Amy’s, Gardein, Earth Balance... In Montreal verbleven
we in een Airbnb zodat we zelf konden koken. Ons eerste avondmaal bestond uit Daiya
pizza’s, Dandies marshmallows en vegan Ben & Jerry’s ijs. Heerlijk! De dagen erna
bezochten we de botanische tuin en verkenden we de stad met de ﬁets.

LOLA ROSA

LA PANTHERE VERTE

Zin in een burger met poutine, een typisch Canadees gerecht van friet bedekt
met kaassaus en jus? Dan ben je hier aan
het juiste adres. Je kan er zowel voor de
veggie als de vegan versie kiezen.

Laat je verleiden door een heerlijke
pita met verschillende soorten seitan.
Alles is vegan, en dat maakt het heel
moeilijk kiezen!

www.lolarosa.ca
727 William Street, Old Montreal

www.lapanthereverte.com
2153 Mackay St, Montreal

Lola

Ros
a
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Kejimkujik National Park

Pilot Whale Nova Scotia

Burlington

Nova Scotia

Na enkele dagen Montreal trokken we
richting de VS voor het Dunkfestival, net
over de grens. Sinds vorig jaar heeft dit
Belgische festival ook een Canadese editie.
We verbleven in Burlington, een kleine
studentenstad in Vermont, waar we tot
onze grote verbazing heel veel vegan eten
vonden. De stad zelf is niet zo bijzonder,
maar het eten maakt het de ommetoer
zeker waard! In de supermarkt vonden we
The Beyond Burger die we zeker wilden
uitproberen. En ja, hij is echt lekker! We
zagen er ook de Mykonos vegan boter en
andere gekende vegan producten die in
België (nog) niet te verkrijgen zijn. Zelfs
gewone pizzeria’s hadden hier steeds een
vegan optie. Heerlijk!

Na enkele festivaldagen trokken we met
de auto verder richting Portland waar we
de ferry namen naar Nova Scotia. Voor de
afwisseling kozen we voor een combinatie
van natuurwandelingen en steden. Het
eiland staat bekend om zijn prachtige
natuurparken waar je elanden kan
spotten. De baai en open zee is dan weer
een geliefde plek voor walvisspotters.
Aangezien we enkele dagen zouden
kamperen in de bossen, deden we inkopen
in de supermarktketen Sobey’s. We werden
er verwend met een ongelofelijk aanbod
aan vegan: Daiya kaas en vegan pizza’s,
Earth Balance boter, Tofutti kaas en
vleesvervangers, Gardein vleesvervangers,
en ‘mac and cheese’. Het was zo ﬁjn
om in een gewone supermarkt zoveel
plantaardige opties te hebben. Onder het
motto ‘je leeft maar één keer’ laadden we
onze kar vol met alles wat in Europa niet
te verkrijgen is.

AUGUST FIRST
Voor een lekker ontbijt of lunch met
veel veggie en vegan opties is August
First een aanrader. Zo lekker dat we
hier een tweede keer terugkwamen!
www.augustﬁrstvt.com
149 So. Champlain, Burlington,
Vermont

Het eerste natuurpark waar we verbleven,
was het Kejimkujik National Park. Een
prachtig nationaal park waar je kan wandelen, kanoën en watersporten. ‘s Nachts
kan je er zelfs wilde dieren horen vanuit
je tent! Als je houdt van natuur en stilte,
dan is een tocht door dit park een echte
aanrader.
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Halifax
Onze tweede grote stop op het eiland bracht
ons terug naar het stadsleven in Halifax.
Bij Blue Apples genoten we van ons eerste
ontbijt met heerlijke sapjes, smoothies
en burgers. Ja, soms gaat er niets boven
burgers en wraps als ontbijt! Terug in België
ontdekte ik dat dit vegan café in april 2018
de deuren sloot. Zo jammer, want het was
hier écht lekker en gezellig. Op een van
onze avonden in Halifax dineerden we bij
En Vie a Vegan Kitchen. Een iets duurdere
prijsklasse, maar het geld zeker waard. Het
eten was er heerlijk en werd met veel liefde
bereid en opgediend.

EN VIE A VEGAN KITCHEN
Duurder dan een gemiddeld restaurant,
maar het geld zeker waard. Volledig
plantaardig. Best reserveren.
5775 Charles Street, Halifax.
www.enviehalifax.com

Cape Breton Highlands National Park
Na Halifax hadden we opnieuw nood
aan natuur en reden we door naar wat
het beste deel van onze trip zou worden:
Cape Breton Highlands National
Park. Dit is zonder twijfel het mooiste
natuurpark dat we ooit hebben gezien.
Er zijn wandelroutes gaande van één
tot zes uur, stuk voor stuk de moeite.
Hier zagen we voor het eerst elanden
in het wild, een prachtige ervaring. Ook
de uitzichten in het park vind je niet
snel elders. Het hoogtepunt van deze
trip was toen tijdens het walvisspotten
een volledige familie walvissen naast
onze boot kwam zwemmen. Fantastisch
om te zien! Wat vegan eten betreft, was
deze roadtrip minder succesvol. Gelukkig
hadden we de auto vooraf volgepropt
met vegan lekkers voor onderweg.

We verbleven enkele dagen in het
nationaal park, om vervolgens de
terugreis naar Montreal in te zetten.
Onderweg stopten we nog in enkele
kleine stadjes om te overnachten, maar
ook om nog meer natuur te zien. We
verbleven in kamers die we via Airbnb
boekten en waren telkens aangenaam
verrast door de gastvrijheid van de hosts
die met veel plezier voor ons wilden
koken. Helemaal gelukkig waren we
wanneer ze bereid bleken hun gerechten
voor ons te veganizen. Wij hielpen ze
dan ook met bepaalde vragen of tips.
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Quebec
De laatste grote stad die we bezochten
voor onze terugvlucht was Quebec. Quebec
heeft een klein historisch centrum waar
het gezellig vertoeven is. Een wandeltocht
langs de omwalling leert je heel wat over
de geschiedenis van de stad. Ondertussen
kan je genieten van prachtige uitzichten
over de stad en de rivier. Ook daar hebben
we heerlijk gegeten. Op onze eerste avond
gingen we naar een trendy pizzeria, Nina
Pizza Napolitaine, waar we tot buiten
moesten aanschuiven om een plaatsje
te bemachtigen. Het was geen volledig
plantaardige pizzeria, maar op de kaart
stonden wel enkele vegan opties. Na
onze maaltijd begrepen we waarom
het restaurant zo populair is, de pizza’s
waren heerlijk! We bezochten ook Les
gourmandises LOUCA, een verpakkingsvrije
winkel waar je ook iets kan eten of drinken.
Hier was niet alles vegan, maar met

zeker genoeg plantaardige opties om te
lunchen of een koﬃetje te drinken. Naast
de verpakkingsvrije winkel vonden we een
boekenwinkeltje waar verschillende vegan
boeken verkocht worden. We kochten er
een kookboek met recepten die perfect zijn
voor Kerst. Op onze laatste dag passeerden
we toevallig langs een kattencafé,
Café Félin Ma Langue Aux Chats. In dit
gezellige cafeetje met lieve poezen die
heel goed verzorgd worden staan er,
jawel, vegan opties op de kaart! Uiteraard
hebben we daar vanalles geprobeerd.
Beetje duur voor wat het was, maar wel
lekker. Daarna gingen we nog naar Chez
Victor aan de overkant van de straat, een
burgerrestaurant met vegan opties. We
waren aangenaam verrast door hoe lekker
de burgers hier waren en je kon zelfs kiezen
uit enkele speciale veganaises.

Chez Victor
NINA PIZZA NAPOLITAINE
Pizzeria met heerlijke vegan opties.
Zeker reserveren want het is er altijd
druk.

CAFÉ FÉLIN MA LANGUE AUX
CHATS
Gezellig kattencafé met vegan
snackopties.

www.ninapizzanapolitaine.ca
410, rue St-Anselme, G1K 5T2,
Québec, QC.

www.malangueauxchats.ca
307 Rue Saint-Paul, Québec.

LES GOURMANDISES LOUCA

CHEZ VICTOR

Verpakkingsvrije winkel met veel vegan
eet- en drinkopties. Neem gezellig plaats
op een van de kussentjes aan het raam!

Burgerbar met vegan opties.
Gemiddelde prijsklasse.

www.facebook.com/
lesgourmandiseslouca
778, rue St-Jean, Quebec.

www.chezvictorburger.com
300 Rue Saint-Paul #140, Québec.

Canada staat erom bekend niet goedkoop te zijn. Wij vonden het vergelijkbaar met Europa. Plantaardige voeding waarbij je vervangers
eet, is nergens echt goedkoop. Ook waren we heel aangenaam verrast om zoveel vegan opties te vinden, zowel in supermarkten als op
restaurant. Het lijkt veel meer ingeburgerd te zijn dan in Europa. Ben je van plan om Canada te bezoeken, dan is een roadtrip met de auto
zeker aan te raden. Dat is de beste manier om overal te geraken, aangezien de afstand tussen de steden groot is en het openbaar vervoer
nog tekort schiet. Na wat opzoekingswerk en met hulp van de website Happy Cow vind je overal wel vegan lekkers. Deze onvergetelijke
roadtrip zindert bij ons nog lang na. En hopelijk hebben we ook jullie warm gemaakt voor het prachtige én lekkere Canada.
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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

Mijn vraag gaat over jodium. Ikzelf ben al vier jaar vegetariër en
heb hiermee nooit problemen gehad. Mijn vriend echter eet nog
maar vier maanden vegetarisch en heeft nu een jodiumtekort.
Ik las dat jodium vooral voorkomt in vis en schelpdieren, maar het
is geen optie om opnieuw vis of vlees te eten. Heb jij tips?
Even ter info: jodium heeft een invloed op de schildklier. Een optimale
werking van de schildklier is nodig voor een goed metabolisme. Van nature
is jodium inderdaad in grote mate aanwezig in zeevis en schelpdieren, en
in mindere mate in zuivelproducten, eieren en zeewier. Voor vegetariërs die
nog zuivelproducten en eieren consumeren, zijn deze twee groepen dus
een optie. Wie volledig plantaardig eet, kan geregeld zeewier integreren in
zijn voedingspatroon, en daarnaast zijn jodiumconsumptie aanvullen met
producten die verrijkt zijn met jodium. Jodium wordt toegevoegd aan onder
andere keukenzout en bakkerszout. Om die reden is het aangeraden om
gewoon keukenzout te vervangen door gejodeerd keukenzout en hiervan –
zonder te overdrijven – dagelijks een beetje toe te voegen aan je maaltijd.
Let erop dat je gebruik maakt van ‘gejodeerd zout’ waarbij op de verpakking
duidelijk vermeld staat dat er jodium aan toegevoegd werd. Vaak wordt
‘gejodeerd zout’ verward met ‘zeezout’, wat nauwelijks jodium bevat.
Bakkerszout is het zout dat (vaak) wordt gebruikt om brood te bakken. Indien
bakkerszout werd gebruikt, staat dit aangegeven op het etiket. Als je je brood
koopt bij de bakker, kun je het daar ook even navragen. Dit zout is te koop in
de winkel voor het geval je zelf brood bakt.
Ik raad aan om gejodeerd keukenzout te gebruiken en dagelijks enkele
sneetjes brood te eten met brood dat werd gebakken met bakkerszout.
Indien het tekort aanhoudt, kan je vriend ervoor kiezen om aanvullend
gebruik te maken van een supplement. Er zijn tal van jodiumsupplementen
verkrijgbaar in verschillende vormen (tabletten, druppels…).
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Ik wil graag overschakelen van veggie naar
volledig plantaardige voeding. Maar ik ben dol op
pastagerechten en heb mij laten vertellen dat pasta
dierlijke ingrediënten bevat. Is dit zo? En indien ja,
zijn er plantaardige alternatieven?
Droge pasta is bijna altijd volledig plantaardig, met uitzondering van tagliatelle.
De kans dat droge pasta ei bevat, is het grootste bij tagliatelle. Verse pasta
daarentegen bevat meestal wel ei.
Ik raad je aan om de ingrediëntenlijst op de verpakking na te kijken, maar in de meeste
gevallen zal droge, voorverpakte pasta dus geen dierlijke ingrediënten bevatten.

Ik drink ongeveer 2 kopjes koffie per dag. De smaak van zwarte koffie is
te sterk voor mij. Welk alternatief voor koffiemelk kan je mij aanraden?
Bij voorkeur geen al te zoete smaak.
Welk product het meest geliefd is ter vervanging van
koﬃemelk/room, is sterk persoonsgebonden.
Producten die het minst vaak worden gebruikt, zijn
de ‘gewone’ (gesuikerde) plantaardige drinks (zoals
sojamelk, rijstmelk…) of plantaardige drinks met een
speciﬁek ‘smaakje’ (zoals vanille, choco, kokos…). Deze
producten zijn over het algemeen ook het minst gezond,
juist omwille van het hoge suikergehalte.
Alternatieve drinks die wel geregeld worden gebruikt,
zijn noten- en granendrinks (zoals cashew-, haver-, spelt-,
amandelmelk). Bij voorkeur een ongezoete variant.
Een drink die heel geliefd blijkt te zijn in koﬃe is ‘Oatly
Barista’ (verkrijgbaar bij onder andere Ikea en Albert
Heijn, maar ook in online shops). Oatly Barista is romiger
dan sojamelk, en heeft een minder straﬀe/bittere nasmaak
dan notendrinks.

Een ander alternatief is a taar g o
m
op basis
van water en raapzaadolie, verkrijgbaar in kleine cups van
het merk c agﬁ . Dit bestel je best in gespecialiseerde
vegan online shops.
Ten slotte, een scheutje plantaardige room kan ook
perfect. Room heeft een volle smaak eerder dan een zoete
toets, en is vergelijkbaar met gewone koﬃeroom. Klein
minpuntje: het vetgehalte ligt hoger dan in andere drinks,
maar aangezien je maar een kleine hoeveelheid toevoegt
aan een tas koﬃe en je maar twee kopjes per dag drinkt,
blijft het verantwoord.
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KORTINGGEVER
IN DE KIJKER
Voor het volledige overzicht
met alle kortinggevers ga naar
www.evavzw.be/word-lid/voordelen

NIEUWE KORTINGGEVERS

WINKELS – 10% KORTING

Lier, Druantia, www.druantia.be

Antwerpen, 22B BVBA, www.22b.be

Aalst, Booksetcetera,
www.booksetcetera.be

Oeselgem, Pur fruit, www.purfruit.be

Aalst, BVBA ‘t Primeurtje,
www.primeurtje.be
Aalst, De Kruidentuin,
www.dekruidentuinaalst.be
Aalst, Pure,
www.facebook.com/pages/Pure
Adegem, Chokka juwelen en
geschenken, www.chokka.be

Pepingen, Pajottenlander,
www.pajottenlander.be
Sint-Niklaas, Nana’s Candy Shop,
www.nanascandyshop.be
Tervuren, Cocoon Wellness,
www.cocoon-wellness.be
Wondelgem, B-Lazy,
www.hangmattensite.com
Wilrijk, Shyam, www.shyamfood.be

De Pinte, Instituut voor de huid,
www.instituutdaniella.be
Gent, Copy Discount,
www.copydiscount.be
Gent, EVA vzw (boeken),
www.evavzw.be
Gent, Fruit4you 1,
http://www.fruit4you.be

WINKELS – 5% KORTING
Aalst (Gijzegem), De Kiem,
www.de-kiem.be
Aalst, Kapsalon Helena,
www.helenaduson.com
Aalst (Meldert), Mier, www.mier.be

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

Antwerpen (Berchem) De Gezonde
Gewoonte, 03/239.12.00

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

Bornem, Bioshop, www.bioshop.be

Hoboken, Tartelies, www.tartelies.com
Hofstade, Florianpaint,
www.florianpaint.be

Brakel, Eco Snooze, www.ecosnooze.be
Brugge (St. Andries), Biovita,
www.biovita-shop.be

Kortrijk, TAK, www.t-a-k.be

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

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

Brussel, Bioshop Den Teepot,
www.bioshop.be

Leuven, Hempmade,
www.hempmade.be

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

Leuven, Noordoever,
www.noordoever.be

Gent, Ayuno Natuurvoeding,
www.ayuno.be
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KORTINGGEVER
IN DE KIJKER
Voor het volledige overzicht
met alle kortinggevers ga naar
www.evavzw.be/word-lid/voordelen

Gent & Kalken, Amala, www.amala.be
Gent (St. Amandsberg), Tintelijn,
www.tintelijn.be
Heist-Op-den-Berg, Biohome Westerlo,
www.biohome.be
Koningshooikt, Bioboer Busschots,
www.bioboer.net
Leuven, Anders Getint,
www.andersgetint.be

St-Lievens-Houtem, BEBO Ecofashion,
0496/45.69.83
St-Niklaas, De Bioserre,
www.jomi-vzw.be/biologischegroenteteelt
Wakken, Bezegaard Biofruit,
09/388.38.38
Watervliet, Biofruitbedrijf K. van
Eykeren, 09/379.84.91

Midgaard, www.midgaardshop.be
Pure Coverz, www.purecoverz.com
(kortingscode: EVAPC)
Tante Rosa, www.tanterosa.be
Uitgeverij Lannoo, www.lannooshop.be/
nl/eva (kortingscode: vegetarisch)

ONLINE SHOPS – 5% KORTING

Zwalm, Cressana bvba,
www.cressana.com

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

Leuven, De Karwij,
www.dekarwij.be

ONLINE SHOPS – 10% KORTING

GOEDvandoen, www.goedvandoen.be

Leuven, Doekjes en broekjes,
www.doekjesenbroekjes.be

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

Leuven, Vegaverso, www.vegaverso.be

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

Leuven, Biohome Leuven,
www.biohome.be

Maasmechelen, Gezondheidswinkel het
Zonnetje,
www.gezondheidswinkelhetzonnetje.be
Ninove, Bioshop De Korenaar,
www.bioshop.be

Chevaliers Des Pieds,
www.chevaliersdespieds.be
Druantia, www.druantia.be

Oedelem, De Hogen Akker,
www.dehogenakker.be

Foodbag, www.foodbag.be, € 10 korting
op aankoop eerste box
(kortingscode: evavzw)

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

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

Oostende, Veggieshop,
www.veggieshop.be

Klein Spook, www.kleinspook.be

Oosterzele, Naturelle, 09/362.61.37
Roeselare, Biovita, www.biovita-shop.be
Roeselare, Origino, 051/22.68.85
St-Lievens-Esse, De Kollebloem,
www.kollebloem.be

Infinite seeds, www.infiniteseeds.com
(kortingscode: EVA)

Lumabelle, www.lumabelle.be
(kortingscode: EVALID10)
Ecobaby, www.ecobaby.be
(kortingscode: EVAECO)
L’essentiel de marcelle,
www.lessentieldemarcelle.be
(kortingscode: EVALEDM)
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Kalender

BARBECUES
30/06

bij de Broers van Julienne
in Antwerpen

30/06

bij de Loods in Aalst

05/07

bij de Preuverie in Hasselt

08/07

bij het Veggiehuis in Gent

12/07

bij de Preuverie in Hasselt

19/07

bij de Preuverie in Hasselt

26/07

bij de Preuverie in Hasselt

ANDERE
ACTIVITEITEN
20/06

Veggie Volxkeuken in Aalst

04/07

Infostand the big jump in Aalst

LANGSTE
VEGGIETAFELS
05/07

op de passantenhaven “De Welvaart”
in Neerpelt

08/08

op het Koningin Astridplein 40
in Hasselt

16/09

op de Grote Markt in Antwerpen

16/09

in Brussel

MEER
INFO
Voor meer info over deze en andere activiteiten,
blader naar p.10 en 11 of bezoek onze
activiteitenkalender op de website:
www.evavzw.be/activiteiten
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magazine

Colofon
Hoofdredactie

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 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.

Anna Bernburg
Ulrike Verdonck

Eindredactie
Anna Bernburg
Nienke Robbrecht
Ulrike Verdonck

Fotografie
Eveline Boone
Daisy Dirickx

Vormgeving

Werkten mee
aan dit nummer
Amélie Badie, Sofie Bogaerts, Laura
Bombeke, Eveline Boone, Babs
Carpentier, Sam De Bruyn, Angharad
De Temmerman, Merel Deelder,
Eveline Delnooz, Barbara Geeroms,
Pieter Janssens, Evelyne Mertens,
Carmen Van Puyenbroeck, Maureen
Vande Cappelle

EVA vzw
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.

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

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

V.U.:
Anna Bernburg
EVA vzw, Steendam 84, 9000 Gent
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Lekkere Instant Eiwitshake
Gecertificeerd & Genotificeerd
Mix van Superfoods
Vitaminen - Mineralen
Vezels - Omega 3-6
Ayurvedische kruiden
Lage Glycemische Index
Hongerremmend
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Sport & Food Supplements

WWW.BSFOOD.WORLD

Past in diverse diëten
Vegan
Vegetarisch
Gewichtsmanagement
Beheersing Bloedsuiker
Cholesterolarm
Fosfaatarm
Kaliumarm
Zoutarm

SLANKER
SNELLER
SOEPELER
STERKER
STRAKKER

www.bsfood.world

15%
KORTING

Produced in Belgium in a facility which is
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Céréal, specialist in vegan producten binnen het
healthfood & bio schap, maar nu ook in de versafdeling!

100% PLANTA ARDIG,
BIOLOGISCH ÉN LEKKER!
BEREIDINGSWIJZE
2 PERSONEN
1.

RGEtRerde
SOJA EN TARW E BolU
os
am e, gero

met ijsbergsla, verse guac
maat
paprika, rode ajuin en to

INGREDIËNTEN
- Burgerbroodjes
- Céréal Burger soja & tarwe
- Ijsbergsla
- 1 rijpe avocado
- Enkele kerstomaten
- 1 teentje look
- Sap van ½ limoen
- 1 chilipeper
- 1 paprika
- 1 rode ajuin
- 1 grote tomaat

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

20 MINUTEN

Neem de paprika, haal de zaadlijsten eruit en snijd hem
in dunne repen.
Leg de repen paprika in een ovenbestendige schaal, besprenkel met
olijfolie en zet in een oven van 200°C tot ze gaar zijn.
Snijd de avocado open en haal de pit eruit.
Haal met een lepel de avocado uit de schil en doe deze in een kom.
Plet de avocado tot moes.
Voeg hierbij kleine stukjes kerstomaat, look, het limoensap en een
gesnipperde chilipeper toe.
Meng alles goed onder elkaar en kruid af met peper en zout.
Snijd de rode ajuin, de tomaat en de ijsbergsla in kleine stukken.
Bak dan de Céréal Burger soja & tarwe in een pan.
Haal de geroosterde paprika uit de oven.
Grill het burgerbroodje.
Besmeer het gegrilde broodje met guacamole en beleg het met de
gesneden groentjes en de gebakken burger.
Serveer met een extra potje guacamole.

nieuw in het vegetarische schap
Ontdek het volledige assortiment en alle recepten
op www.cerealzondervlees.be
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