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Jong begonnen 
is half gewonnen
Zelf was ik zo’n zeven jaar oud toen ik geen 
vlees meer wilde eten. De aanleiding was even 
onschuldig als oprecht: een schoolbezoek aan 
de boerderij. Die kippen, konijnen en varkentjes. 
Ik vond ze zó schattig dat ik niet snapte waarom 
ik ze ‘s avonds op mijn bord zou leggen. Eerlijk 
gezegd heb ik nooit echt van vlees gehouden 
en ik had het geluk dat mijn ouders er geen 
punt van maakten.

Ik besef maar al te goed dat veranderen van 
(eet)gewoontes niet zo gemakkelijk is. Want 
eten is veel meer dan louter het binnenkrijgen 
van voedingsstoffen. Het is sterk verankerd 
in ons dagelijkse leven, het is een sociale 
activiteit. Eten wat we kennen, geeft ons een 
vertrouwd gevoel. Het herinnert aan onze jeugd, 
met het gezin gezellig rond de tafel terwijl mama 
(of papa) een dampende ovenschotel opdient. 

Onze voedingsgewoonten worden letterlijk ‘met 
de paplepel’ meegegeven. Kinderen die gezond, 
gevarieerd en duurzaam eten, blijven dat vaak 
ook op latere leeftijd doen. En laat dit net 
een uitdaging zijn. Flitsende fastfoodreclames 
gericht aan kinderen, tijdsgebrek na drukke 
werkdagen, moeilijke eters die enkel frietjes 
lusten … Onze goede intenties om gezond en 
duurzaam te koken voor het gezin zijn in de 
praktijk soms moeilijk waar te maken.

EVA maakt het je nét dat tikkeltje makkelijker. 
Met Elisabeth Van Lierops recepten op pagina 
23 bijvoorbeeld: vijf plantaardige suggesties die 
je na een drukke werkdag binnen een half uur 
op tafel tovert en waar het hele gezin van smult. 
Of, voor wie het wat vaker plantaardig mag: de 
tweede editie van de Try Vegan-campagne in 
oktober (p. 10) met gratis snelle en eenvoudige 
recepten, professionele begeleiding en tips & 
tricks.

We betrekken ook scholen in ons streven 
de jeugd te laten kennismaken met lekker 
plantaardig eten. Lees bijvoorbeeld op pagina 30
hoe EVA samen met Leefmilieu Brussel tal 
van veggiemaaltijden op het menu zette in een 
aantal Brusselse scholen. Als je twijfelt hoe je 
je  kinderen plantaardig kan opvoeden, lees 
dan eens het e-book van EVA-diëtiste Silke 
Desaever (p. 11).

Los van alle bekommernissen over gezondheid 
en duurzaamheid moet eten vooral één 
ding zijn: fun! Dat weten we bij EVA ook. Met 
VeggieWorld (p. 48) brengen we twee dagen 
lang vegan plezier naar Brussel. Inspirerende 
lezingen, kookdemo’s van internationale chefs 
en natuurlijk heerlijk eten van verschillende 
standhouders … En neem gerust je kinderen 
mee!

Edito

Ulrike 
Verdonck
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Tekst: Ulrike Verdonck

Prof. Ivan Janssens

INTERVIEW

Ik ontmoet professor Janssens eind juli terwijl ons land al enige tijd 
kreunt onder de aanhoudende droogte. Graslanden liggen er verdord bij, 
gemeentebesturen leggen waterbesparende maatregelen op en boeren 

komen in de problemen. Precies één week later, wanneer ik dit interview 
uitschrijf, is het Earth Overshoot Day. De dag waarop we alle grondstoff en 

hebben opgebruikt die de aarde in een jaar tijd kan produceren. Die dag 
valt dit jaar vroeger dan ooit tevoren. Het is duidelijk: er moet dringend iets 

gebeuren aan de verwoestende impact van de mens op de planeet. 
Professor Janssens van de UAntwerpen onderzoekt wat dat precies is.
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Wie?
 +  hoogleraar aan het departement 

biologie van de UAntwerpen

 +  do� � eerde over 
bodemkoolstofcyclering 
in bossen

 +  expert in klimaatverandering, 
koolstofcyclus, 
nutriëntencyclering, globale 
veranderingen.

 +  kreeg een Thomson Reuters-
erkenning als veelgeciteerd auteur

 + eet ruim dertig jaar geen vlees

Ivan Janssens is 
hoogleraar en 
onderzoeker aan het 
departement biologie van 
de UAntwerpen. Met een 
team van een zestigtal 
onderzoekers bestudeert 
hij het functioneren van 
ecosystemen. Enerzijds 
worden ecosystemen 
beïnvloed door 
klimaatverandering, 
en anderzijds kunnen 
ze ingezet worden om 
klimaatverandering tegen 
te werken. Onderzoekster 
Sara Vicca, ook bij het 
interview aanwezig, 
bestudeert o.a. mogelijke 
oplossingen om de 
klimaatverandering een 
halt toe te roepen.

WAT ONDERZOEKEN U EN UW TEAM 
OP DIT MOMENT? _______________

Het belangrijkste project gaat over 
de onbalansen van elementen op 
aarde. Er komt steeds meer CO2 en 
reactieve stikstof in de atmosfeer 
en het wordt voortdurend warmer. 
Planten hebben dat op zich graag: 
het zijn stimulansen voor groei. 

Tegelijk is er echter minder fosfor 
en kalium aanwezig en wordt 
het droger, wat plantengroei dan 
weer afremt. Wij brengen deze 
tegengestelde tendensen binnen 
ecosystemen in beeld en bekijken 
mogelijke oplossingen. 

EEN BELANGRIJKE FACTOR IN DE 
KLIMAATPROBLEMATIEK IS VOLGENS 
U DE LANDBOUW. EN DAN VOORAL 
DE VEETEELT. WAAROM HEEFT DE VEE-
INDUSTRIE ZO’N GROTE IMPACT OP 
ONS MILIEU? ___________________

Er zijn twee hoofdredenen: veeteelt 
draagt bij tot de opwarming van 
ons klimaat, maar staat ook de 
oplossing in de weg. Negentig 
procent van alle landbouwgrond 
wordt gebruikt voor de veeteelt. 
Als we allemaal plantaardig eten, 
hebben we dus tien keer meer 
landbouwgrond die kan ingezet 
worden voor het oplossen van de 
CO2-problematiek. Een deel van die 
grond wordt gebruikt om vee op te 
laten grazen, maar een groot deel is 
bestemd voor de teelt van veevoer. 
Dat veevoer wordt gekweekt in 
Afrika en Zuid-Amerika en wordt dus 
ingevoerd. En net daar ligt de kern 
van het probleem.

WAT IS ER MIS MET HET IMPORTEREN 
VAN VEEVOER? __________________

Gigantische gebieden tropisch 
regenwoud en savanne worden 
ontbost om veevoer op te kweken. 
Het hout dat gekapt wordt, wordt 
meestal verbrand en omgezet 

in CO2. Het is ontzettend nefast 
voor de biodiversiteit en de 
koolstofcyclus van de planeet. Maar 
het probleem gaat verder dan dat. 
Veevoer wordt in grote mate naar 
Westerse landen geëxporteerd. In 
dat veevoer zitten nutriënten zoals 
stikstof en fosfor die bij ons tot 
intense verrijking van de bodem 
leiden. Maar wat erger is: in de 
ontwikkelingslanden waar het voer 
geproduceerd wordt, verarmt de 
bodem. De voedingsstoffen die 
daar nodig zijn, komen bij ons 
terecht. De landbouwgronden raken 
uitgeput en brengen steeds minder 
op. Gevolg: de boeren verdienen 
minder en worden gedwongen 
nieuwe natuur om te zetten in 
landbouwgrond. Na een aantal jaren 
herhaalt dezelfde cyclus zich. 
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“Als we allemaal 
plantaardig eten, 
hebben we tien keer 
meer landbouwgrond 
die ingezet kan 
w� den vo�  het 
oplossen van de CO2-
problematiek.”
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PROBLEMEN - LANDGEBRUIK, 
ONTBOSSING, VERVUILING, ONGELIJKE 
VOEDSELVERDELING - STERK MET 
ELKAAR GELINKT ZIJN EN DAT DE 
VEETEELT DAARIN EEN BELANGRIJKE 
ROL SPEELT? ___________________

Ja. Veeteelt is een belangrijke 
schakel in de strijd tegen CO2 en 
andere broeikasgassen. Het is 
algemeen geweten dat vee, en 
vooral runderen, veel methaangas 
uitstoten. Ook lachgas, een ander 
broeikasgas, komt in grote mate 
van de vee-industrie. En dan 
spreken we nog niet over de CO2 
die vrijkomt bij het transport van 
veevoer over lange afstanden. 

Een bijkomend probleem is de 
bevolkingstoename. In die gebieden 
waar de voedseltekorten het grootst 
zijn, groeit de bevolking het snelst. 
De vraag naar landbouwgrond 
neemt dus toe en conflicten tussen 
mens en natuur komen steeds 
vaker voor. 

Daarnaast is de productie van 
dierlijk voedsel ook erg inefficiënt. 
Bij de omzetting van plantaardige 
naar dierlijke voedingsstoffen gaat 
90 % van de energie verloren. Voor 
100 calorieën vlees zijn, afhankelijk 
van de soort, gemiddeld 1.000 
plantaardige calorieën nodig. 
De landbouwgrond ingezet voor 
veeteelt kan veel efficiënter worden 
gebruikt. 

WAT KUNNEN WE DOEN OM DE 
IMPACT VAN DE VEETEELT OP DE 
PLANEET TE VERKLEINEN? ________

We zullen de veestapel wellicht 
moeten afbouwen. Daarnaast is 
het cruciaal om zo snel mogelijk te 
stoppen met het importeren van 
veevoer. We kunnen op zoek gaan 
naar nieuwe technologieën om 
veevoer te produceren, bijvoorbeeld 
met algen. We moeten veel meer 
circulair gaan denken en voeder 

produceren uit reststromen. 
Europa wil tegen 2050 een volledig 
circulaire economie. Dat is volledig 
onrealistisch zolang we veevoer 
blijven importeren. 

HOE MOET ZO’N CIRCULAIRE 
ECONOMIE ERUIT ZIEN? __________

In een circulaire economie worden 
reststoffen opnieuw ingezet in het 
systeem. Dat kan alleen als we 
afstappen van gesegmenteerde 
sectoren. Zo moeten bijvoorbeeld 
de grenzen tussen de landbouw 
en de energiesector vervagen. 
Onze landbouwers produceren 
veel organische materie, daar 
zit een fractie voedsel in, en ook 
energie en koolstof. Die koolstof 
kan opnieuw in de bodem gebracht 
worden. Op die manier sla je CO2 
op en creëer je negatieve emissies. 
Bovendien kan de bodem zo 
meer water vasthouden en dat is 
dan weer voordelig in tijden van 
droogte. Als een boer bijvoorbeeld 
biomassa produceert, zou die ter 
plaatse kunnen worden omgezet 
in energie. De voedingsstoffen die 
dan vrijkomen, kunnen opnieuw 
uitgereden worden op het land. 
Dat kan gekoppeld worden aan 

houtafval uit de buurt (bv. snoeihout 
van de gemeente). Daar kunnen 
we houtskool van maken en als we 
dit vermengen met de mest van 
dieren, krijgen we een meststof die 
de bodem duurzaam verbetert en 
tegelijkertijd koolstof vastlegt voor 
langere tijd. 

NIET ALLEEN CIRCULAIR DENKEN DUS, 
MAAR OOK LOKAAL PRODUCEREN IS 
BELANGRIJK? ___________________

Duurzaam produceren is vooral 
lokaal produceren. Om een 
voorbeeld te geven: ik was 
afgelopen zomer in het zuiden 
van Spanje. De tomaten in de 
supermarkt waren er Belgisch! 
Dat is absurd, want die kun je 
perfect lokaal telen. We moeten 
afstappen van verre transporten. 
Hier kan de overheid een rol in 
spelen. Nu worden producten 
van ver ingevoerd omdat ze daar 
2 % goedkoper kunnen worden 
aangekocht. Maar de kostprijs voor 
het milieu is enorm. Een graduele 
taxatie op basis van de afstand 
die een product aflegt, zou dat 
prijsverschil teniet kunnen doen en 
zo consumptie van lokale producten 
stimuleren. 
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WELKE ANDERE MAATREGELEN 
KAN DE OVERHEID NEMEN OM DE 
KLIMAATDOELSTELLINGEN TE HALEN?

Op korte termijn is het belangrijk 
dat we overschakelen op 
volledig hernieuwbare energie 
en dat we stoppen met het 
importeren van veevoeder. Over de 
langetermijnoplossingen moeten 
we goed nadenken. Het is een 
moeilijke evenwichtsoefening: 
een maatregel die goed is voor 
stikstof en fosfor kan bijvoorbeeld 
slecht zijn voor water. Dat is wat 
we nu beginnen te onderzoeken. 
We willen een integratief model 
ontwikkelen waarin we alle stromen 
van koolstof, stikstof, fosfor, maar 
ook water en energie in rekening 
brengen. Het is dan aan de 
overheid om te beslissen wat ze 
met de resultaten doet, welk van de 
scenario’s ze wil volgen.

EN WAT KAN JE ALS INDIVIDU DOEN?

Als individu kan je ondermeer 
kiezen voor lokaal gekweekte 
producten, en om minder vlees 
te eten. Ik eet zelf al bijna dertig 
jaar geen vlees. Ik ben gestopt 
met vlees eten toen ik biologie 
studeerde. Een professor 
onderwees ons over de schadelijke 
gevolgen van de vleesindustrie op 
o.a. de tropische regenwouden. 
Toen wilde ik al stoppen, maar 
dat lukte nog niet helemaal. Een 
aantal weken later moesten we 
in een practicum een vleeskip 
opensnijden. Het was nog een 
jonge kip, want de zwezerikken 
waren nog groot, maar die jonge 
kip was zo onnatuurlijk groot. Ik 
vond het walgelijk. Dat was voor 
mij de aanleiding om te stoppen 
met vlees. Nu ik zelf lesgeef over 
het klimaat, spreek ik ook met 
mijn studenten over de impact van 
vleesconsumptie. Al is er maar één 
student die ik op die manier kan 
overtuigen om minder vlees te eten, 
dan is dat mooi meegenomen.

Nooit eerder raakte ik zo overtuigd dat de grootste problemen van onze tijd zo 
sterk met elkaar verweven zijn, als tijdens het gesprek met professor Janssens. 
Maar - en daar schuilt het goede nieuws in - de oplossingen zijn dat ook! 
De overheid mag dan wel een belangrijke rol spelen in het behalen van de 
klimaatdoelstellingen, ook als individu kan je met relatief kleine aanpassingen 
een groot verschil maken voor de planeet. 

“We zullen de veestapel 
moeten afbouwen. 
En het is cruciaal om zo 
snel mogelijk te stoppen 
met het imp� teren van 
veevoer.”
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ACTIVITEITEN TIJDENS TRY VEGAN
alle activiteiten op www.tryvegan.be/events

KORTE
KNIPSELS

Ongetwijfeld herinner je je de campagne Try Vegan, het 

initiatief van EVA en BE Vegan dat mensen tijdens de 

vastenperiode uitnodigt zoveel mogelijk plantaardig te 

eten. Het grote succes van de campagne, waaraan meer 

dan 7.000 mensen deelnamen, overtuigt ons dat de 

wereld klaar is om  het plantaardige leven uit te proberen. 

Daarom hernemen we deze campagne van 1 tot 

31  oktober 2018. Schrijf je snel in op www.tryvegan.

be en overtuig ook zo veel mogelijk mensen uit je 

omgeving. Samen deelnemen is leuker dan alleen, 

en wij hopen natuurlijk op nóg meer deelnemers 

voor deze editie, dus spread the word. Ook Sam De 

Bruyn en Wannes Cappelle doen mee. De toekomst is 

plantaardig! 

Op de Try Vegan-website vind je recepten, 

achtergrondinformatie en een up-to-date agenda met 

alle kookworkshops, infoavonden en andere events 

die overal in Vlaanderen plaatsvinden. Ook nu kan je 

met vragen een beroep doen op onze diëtisten via het 

e-mailadres dietiste@tryvegan.be. 

Deel je ervaringen via de Facebookgroep. 

28/09  Lezing Melina Vesanto ’Vegan nutrition 
for optimal health’ - Theaterzaal in 
Dienstencentrum Ledeberg 

1/10  Filmvertoning Michal Siewierski \\ Food 
Choices - De Werf Aalst

10/10  Kookworkshop Vegan Nordic Kitchen - 
Q-rios Campus Sint-Martinus Herk-de-Stad

11/10  Comedyshow Steven Vromman ‘Het einde 
van de wereld, een try-out’ - Veggiehuis 
Gent

11/10  Kookworkshop Proef de Wereld: Veggie en 
Fairtrade - Hof Van Watervliet Brugge

18/10  Kookworkshop Vegan in 30 minuten - 
Boekhandel Theoria Kortrijk

18/10  Kookworkshop Vegan Indisch - ‘t GROM 
Sint-Katelijne-Waver

18/10  Kookworkshop Zoet zonder Zuivel - Oost-
West Centrum Antwerpen

24/10 Veggie Volxkeuken - vzw Parol Aalst
27/10  Griezelige kookworkshop voor kleine 

chefs met ouder - Veggiehuis Gent
28/10  Funky Vegan - Funky Jungle Mechelen

Tekst Babs Carpentier

NIEUWE 
CAMPAGNE IN 

OKTOBER!

www.tryvegan.be

campagne in samerwerking met:

10 
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Ruim dertig procent van de Belgen 

eet minstens één keer per week veg-

gie. Dat blijkt uit cijfers van The Bio 

Veggie Company en iVOX bij 1000 

respondenten. ‘Gewoonte’ wordt als 

voornaamste reden opgegeven om 

af en toe vegetarisch te eten, eerder 

nog dan dierenwelzijn en klimaat. 

Het onderzoek werd uitgevoerd naar 

aanleiding van het dertigjarige be-

staan van het Belgische bedrijf ach-

ter ‘De Paddestoel’ en het nieuwe 

label ‘The Bio Veggie Company’. Hun 

bioburgers zijn te koop in Bio Planet 

en Okay.

www.thebioveggiecompany.com

EVA-diëtiste Silke Desaever bracht 

in juli haar eerste e-book ‘Vegan 

voor Kids’ uit. Het is geen kook-

boek, maar wel een leidraad boor-

devol praktische tips en tricks 

voor ouders bij het (op)voeden 

van hun kinderen. Desaever is ge-

specialiseerd in vegetarisme en 

veganisme, wat zich ook uit in de 

onderwerpen van haar lezingen. 

Interessant dus om haar website 

in de gaten te houden!

Het e-book is te koop op 

www.silkedesaever.be.

1/3

VEGAN 
VOOR 

KINDEREN

ÉÉN OP DRIE BELGEN 
IS ‘CASUAL VEGGIE’

VEGAN DORP 
OP LANDELIJK BRUSSEL

Het wordt een goedgevulde herfst. Op Autoloze Zondag op 

16 september kan je in het Brusselse Warandepark een be-

zoekje brengen aan Landelijk Brussel, een evenement op-

gebouwd uit verschillende thematische dorpen die duur-

zame ontwikkeling in de kijker zetten. Je kan er deelnemen 

aan spelletjes en activiteiten met je gezin, het kunst- en 

muziekfestival Be Chill bijwonen en proeven van producten 

gekweekt door lokale landbouwers. En het beste moet nog 

komen: EVA host er een volledig Vegan Dorp! 

Het Vegan Dorp zal bestaan uit standjes en foodtrucks van 

verenigingen en producenten die zich engageren voor 

plant power. Het doel is bezoekers te informeren en ken-

nis te laten maken met een staalkaart van producten. Te-

kenden reeds present: Vegasme, Yumm’eat, Dolma, Green-

burger, BioBron, Végétik, Greenpeace Belgium, Bite Back, 

Sea Shepherd Belgium, Kari' T care…

De lijst wordt nog aangevuld, dus houd de website en 

Facebook in de gaten!

www.evavzw.be/nieuws/vegan-dorp-op-landelijk-brus-

sel

In stijl en extra ‘eco’ naar Londen? Als je met de Eurostar reist met een Business 

Premier-ticket, kan je vanaf nu kiezen voor een volledig plantaardige maaltijd. 

EVA ging aan boord van de trein om de maaltijd te testen (de trip naar Londen 

namen we er met plezier bij). 

Het Business Premier-gerecht bestaat uit drie gangen en wordt met veel zorg 

samengesteld. Alle smaken kloppen en de verschillende gangen vormen 

samen een volwaardig geheel. EVA was alvast enthousiast: “de trip naar 

Londen was heel comfortabel en de gerechten hebben prima gesmaakt! Het 

menu was gevarieerd en volwaardig, fi jn om te merken dat Eurostar dit serieus 

aanpakt.”

Sterrenchef Raymond Blanc, die de gerechten ontwikkelde, kiest ervoor om 

met lokale, seizoensgebonden en duurzame producten te werken: “Gezien 

de aanzienlijke milieu-uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, 

moeten we allemaal nadenken over zowel de herkomst en duurzaamheid als 

de smaak en presentatie van ons voedsel.”

Business Premier is natuurlijk wel wat duurder dan de standaardtickets, dus 

we raden je aan vooral de promo’s goed in de gaten te houden.

PLANTAARDIG DRIEGANGENMENU 
OP DE EUROSTAR

11
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Ben je een fanatieke sporter 
of heb je gewoon een 
actieve levensstijl? Dan 
ben je waarschijnlijk op 
zoek naar plantaardige 
voedingstips om optimaal 
te presteren. Het kookboek 
Fit Vega(n) Food is dan 
zeker iets voor jou. Dit 
informatieve kookboek 
richt zich tot iedereen die 
(regelmatig) plantaardig 
eet en zich afvraagt of hij/
zij wel alle voedingsstoffen 
binnenkrijgt. Je hoeft zeker 
geen bodybuilder of #fitgirl 
te zijn om dit boek te kunnen 
appreciëren!

In de eerste hoofdstukken schetst voe-
dingsdeskundige Nanneke Schreurs 
de voordelen van plantaardige 
voeding en overloopt ze verschillende 
voedingspatronen. Deze informatie 

presenteert ze op een heldere en 
laagdrempelige manier. Specifieke 
voorkennis is dus niet nodig. Vervol-
gens komen de belangrijkste minera-
len, vitaminen en macronutriënten aan 
de beurt. Hierbij vermeldt Nanneke 
steeds de beste plantaardige voe-
dingsbronnen. Zo krijg je een handig 
overzicht waar je steeds naar kan te-
ruggrijpen. Het boek bevat bovendien 
kant-en-klare voedingsschema’s en 
de nodige formules om je calorie- en 
eiwitbehoefte te berekenen. Zo heb 
je meteen ook een antwoord wanneer 
iemand je vraagt waar je je eiwitten 
vandaan haalt. De auteur benadrukt 
de meerwaarde van minder bekende 
of geliefde producten zoals zeewier 
of kurkuma. Perfect dus als je de 
kooksleur wil doorbreken en eens iets 
nieuws wil proberen.

Fit Vega(n) Food bevat naast deze  
informatie, als kookboek uiteraard 
ook tal van recepten. Als de omschrij-
vingen je niet doen watertanden 
(pizza van pompoendeeg!) dan zorgt 
de fotografie van José van Riele daar 
zeker voor. De 75 recepten zijn relatief 
eenvoudig en maak je met ingrediën-
ten die je gewoon in de supermarkt 
vindt. Zo staan er in de categorie 
‘ontbijt’ verschillende variaties op 
havermout. Het hoeft dus zeker niet 
ingewikkeld te zijn. De gerechten zijn 
smakelijk en gevarieerd, en uiteraard 
ook gezond. Aanraders zijn de Mexi-

caanse bonensalade met tortillachips 
en de Oreo chocolademuffins. Bij elk 
recept wordt bovendien de voedings-
waarde vermeld, gemakkelijk voor wie 
macro’s telt.  

Fit Vega(n) Food is het ideale boek 
voor wie nog niet lang vegan eet of 
door alle voedingsadviezen het bos 
niet meer door de bomen ziet. Houd 
er wel rekening mee dat Nanneke 
Schreurs voedingsdeskundige en 
orthomoleculair therapeut is, geen 
klassiek geschoolde diëtiste. Zo raadt 
zij soja af terwijl diëtisten dat niet 
doen. Ook wie houdt van een mooie 
vormgeving of op zoek is naar  inspira-
tie voor gezonde recepten geniet zeker 
van dit boek.

FIT VEGA(N) FOOD
Nanneke Schreurs en José van Riele  
ISBN 9789021569635 
20 EUR
Kosmos Uitgevers

EVA 
beveelt 

aan!
Tekst Alissa De Ceuninck

Fit  
Vega(n) 
Food
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Vegetarisch het jaar door
Anna Jones is kok, styliste en schrijfster en brengt met ‘Vegetarisch het jaar door’ haar 
derde boek uit. De enige plaats voor groenten is in het midden van je bord, gelooft ze. 
Voeding brengt haar vreugde: de frisse geur van een sinaasappel tijdens het pellen of de 
zweem van kruidige warmte die vrijkomt wanneer je kerrieblaadjes in een hete pan werpt. 
Ze geniet ten volle van eten, het hele jaar door, en dat merk je.

Anna Jones loodst je met meer dan tweehonderd 
vegetarische recepten door zes seizoenen. Zes, want vier 
vindt Jones te vaag. Het begin van het jaar, de starttekenen 
van de lente, de eerste warme dagen, de zomer, de herfst en 
de winter vormen een subtieler onderscheid.
 
Dat voeding ook een medicijn kan zijn, ontgaat haar niet. 
Ze schrijft een stukje over sappen en tonics als remedie 
tegen kwaaltjes in de donkere periodes, zet verwarmende 
soepen op een rijtje voor koude tijden en leert je hoe je zelf 
kombucha kweekt om je darmfl ora te laten fl oreren. Anna 
Jones heeft het over hoe je je lichaam kan herstarten bij het 
opborrelen van de lente. Maar niet alleen je lijf heeft baat 
bij goed eten, bedachtzaam koken sust ook je gedachten en 
is heilzaam voor je hoofd.
 
Respect voor onze omgeving is de mooie ondertoon 
doorheen het boek. Anna Jones toont dankbaarheid voor 
wat de natuur ons geeft. Koken volgens de seizoenen 
is al een mooie eerste stap om je voedingspatroon 
te verduurzamen. Haar boek neemt je bij de hand 
om dit samen te ontdekken. Ze pleit voor lokaal en 
seizoensgebonden eten,  koken met restjes en aan de slag 
gaan met pure producten. Toch is ze zelf niet helemaal 
consequent. Een aanzienlijk deel van de producten 
waarmee ze kookt zijn geïmporteerd wat toch minder 
ecologisch is. 
 
Dat maakt het boek niet minder aangenaam om te lezen. 
Het is persoonlijk en trekt je mee in haar kookbeleving door 
anekdotes te vertellen bij de gerechten. Het voelt alsof 
je samen met haar in de keuken staat. Daarnaast geeft ze 
nog andere interessante informatie zoals een stukje over 
wildplukken, eetbare bloemen en kruideninfusies.

 Laten we je even meegidsen zodat je haar jaar kan proeven. 
Het jaar start met spelt en zoetzure peren, bietenbeignets 
met mosterzaad en kardemomyoghurt. Wanneer de lente 
zich zacht laat voelen, roostert ze radijzen met krokante 
linzen en maakt ze amandelsaté’s met tempeh. Tijdens de 
eerste warme dagen bakt ze hartige spinaziewafels met 
zaden en belegt toast met tuinbonen en vlierbloesem. In de 
zomer gooit ze onder andere bieten, avocado’s en ananas 
op de barbecue en bakt ze tofukoekjes met limoenblad 
en cashewnoten. In de herfst staat er een kom rokerige 
maïssoep en een bord bloemkoolsteaks op haar tafel. En tot 
slot warmt ze zich in de winter op met chocolade-roggepap 
en goudgele saff raanpuree.

Tekst Eveline De Reu

EVA 
beveelt 

aan!

VEGETARISCH HET  JAAR 
DOOR
Anna Jones 
ISBN 9789059568525
34,99 EUR
Fontaine Uitgevers

13

12-15_Eva beveelt aan.indd   13 23/08/18   09:41



DE VIJF SEIZOENEN
Kasteelstraat 5,

9660 Brakel

www.devijfseizoenen.be

De Vijf Seizoenen

EVA 
beveelt 

aan!

De Vijf Seizoenen in Brakel kent 
een heuse opmars. Enkele jaren 
geleden zorgen Broer en zus 
Jonas en Laurence Haegeman 
voor een frisse wind in de keuken 
van deze familiezaak en zetten 
daarbij groenten in de hoofdrol. 
Ze vormen een succesvolle 
tandem en krijgen eervolle 
vermeldingen in Weekend Knack, 
De Standaard en ook Gault 
Millau.

Bij De Vijf Seizoenen is er weinig 
keuzestress want de opties zijn 
het menu ‘Seizoenen’ of het menu 
‘Groenten’. Dit laatste wordt heel 
toegankelijk bereid en dus kiezen niet 
alleen vegetariërs hiervoor. Op vraag 
maken ze dit menu ook veganistisch. 

Jonas werkte vroeger bij groentekok 
Frank Fol, Laurence is herboriste 
en in de gerechten komt hun liefde 
voor groenten, kruiden, lokale en 
seizoensproducten duidelijk naar 
voor. Onder andere komkommer, dille, 
koolrabi, meiraap, asperges, wortel 
en selder passeren de revue in ons 
vijfgangenmenu. De gerechten zijn 
fris en verfijnd, de combinaties van 
groenten en kruiden zorgen voor 
een smaak- en kleurensensatie. Mijn 
persoonlijke lieveling is de meiraap 
met kardemom, sesam en vermouth 

en het dessert op basis van selder, met 
groene appel en zuring met daarnaast 
een mousse van den. Desserts met 
groenten hebben bij mij sowieso 
een streepje voor. Ieder gerecht 
wordt vergezeld door verrassende 
wijnen met niet steeds de meest 
toegankelijke smaken. Ze sluiten wel 
perfect aan bij het eten. Het restaurant 
hanteert een Bob-formule (een 
proevertje van iedere wijn) voor wie 
nog moet rijden. 

Voor deze culinaire topprestatie 
moet je wel wat geld neertellen, 
maar dat is het meer dan waard. 
Wij spendeerden er meer dan 3 uur 
voor het menu. De Vijf Seizoenen 
toont aan dat het tijdperk waarin 
groenten op gastronomisch niveau 
stiefmoederlijk worden behandeld, 
voorgoed voorbij is.

Tekst Fien Louwagie
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Het Strand

HET STRAND
Tiensestraat 138

3000 Leuven

www.hetstrand.xyz

Op een tropische dinsdagavond gingen we naar Het Strand. Niet om te zonnen, maar om vegetarisch 
te eten! Het Strand boven de cinema is een veggie restaurant in de Leuvense Tiensestraat dat vorig 
jaar in december de deuren opende.

Het ligt in een nieuwbouwcomplex boven Cinema Zed. Vanuit 
de cinemazalen heb je een rechtstreekse toegang naar 
het restaurant. Binnen is het erg gezellig met veel houten 
elementen en vooral een oerwoud aan planten. Een grote 
toog en semi-open keuken zorgen voor een gemoedelijke en 
warme sfeer. Het terras doet wat clean aan door de strakke 
architectuur van de omliggende gebouwen, maar is wel 
comfortabel groot. Er zijn zeker een tiental tafeltjes en vier 
grote banken! En als het donker wordt, maakt de sfeervolle 
verlichting het allemaal goed.

We werden heel vriendelijk ontvangen en terwijl we aan een 
glas vers sap nipten, konden we alvast het menu bestuderen. 
Er is een menukaart voor de lunch en eentje voor het 
diner. Alle gerechten zijn vegetarisch en er is ook altijd een 
veganistische optie. De prijs van de vijf hoofdgerechten 
varieert tussen 12 en 13 euro, zeer betaalbaar dus. Ook 
worden er ’s avonds boterhammen geserveerd voor 4,5 
euro. De drankenkaart is uitgebreid, met naast de gewone 
dranken ook wat specialere thees, vers sinaasappel- en 
pompelmoessap en uiteraard wijn en bier. 

Al gauw kwam er een tafeltje vrij op het gigantische terras. 
Ik bestelde de Tikka Masala en mijn gezelschap koos voor de 
zwarte-linzenburger. We moesten niet lang wachten op ons 
bord hoewel alle tafeltjes bezet waren. 

Ik kwam te weten dat alle gerechten dagelijks vers ter 
plaatse worden bereid, goede punten dus. De Tikka Masala 
met geroosterde bloemkool, kikkererwten, basmati, verse 
koriander, gegrilde amandelschilfers en mango chutney 
was in elk geval lekker, maar ik miste misschien wel een 
meer uitgesproken smaak.  Voor mij mocht het net iets 
meer koriander en amandel zijn. Op de perfect gekookte 
basmatirijst was niets aan te merken en ook de portie was 
zeker voldoende. De bloemkoolstukjes gaven de saus een 
goede consistentie en de presentatie was erg verzorgd 
en sprong in het oog, ook aan de andere kant van de tafel. 
Daar viel de linzenburger - met ciabattabroodje - goed in de 
smaak. De textuur zat goed en de burger was sappig, al had 
ook dit gerecht een milde smaak. De aardappelwedges en de 
sausjes bij de groenten waren superlekker. 

Als nagerecht was er kokos-limoentaart. We deelden een 
stukje en waren opgetogen over de frisse smaak. Ideaal voor 
deze warme dag! Onze cappuccino en thee kwamen nog met 
een Tonychocolaatje. Wij blij!

Met de bediening, de presentatie van de gerechten en het 
gezellige interieur heeft Het Strand gescoord.  
De vegetarische gerechten die wij proefden waren lekker, 
maar niet heel speciaal. Ideaal adresje voor een no-nonsens 
avondje uit met vrienden!

Tekst Magali Michaux

EVA 
beveelt 

aan!
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Abinda bvba - De Leiteweg 28 - 8020 Ruddervoorde - 050/28.15.75 - info@abinda.be

Bekijk ons verhaal : 

Geniet van ons lekker vegan broodbeleg !
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Type      VEGAN
UITGEVER      HARPER 

 COLLINS UK

# Prijs
€ 19.99

Auteur      HENRY FIRTH &  
IAN THEASBY

Titel          BOSH! 

EVAeva
Culinair

BOSH!
Supersmaakvol. Nooit saai. Honderd procent vegan, gemakkelijk en vooral: fun!  Henry Firth en Ian 
Theasby zijn het gezicht van een ware kookrevolutie. Met Bosh! creëren ze ‘s werelds grootste en 

snelst groeiende plantaardige kookplatform.

Hun belofte om “plantaardig te koken voor iedereen” hebben ze intussen meer dan waargemaakt. 
Hun sociale mediakanalen zijn goed voor een trouwe fanbase van maar liefst 1.8 miljoen volgers. 

In Bosh! Het kookboek verzamelen Henry en Ian 150 simpele en verrukkelijke gerechten. Van snelle ontbijt-
jes tot indrukwekkende spektakelstukken, bombastische desserts en hartverwarmende hoofdgerechten. 

Wil je de wervelwind Bosh! live aan het werk zien? Kom dan op zaterdag 17 november naar Veggie-
World in Brussel, volg hun kookdemo en laat een exemplaar van je kookboek signeren.

Vertaling Angharad De Temmerman & Eveline De Reu
Tekst Ulrike Verdonck

Live op  
VeggieWorld  

Brussel - 17/11
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2 grote zoete aardappelen (ongeveer 

300 gram elk)

plantaardige olie, om in te smeren

sla, om te serveren, optioneel

1 portie guacamole om te serveren, 

optioneel

Voor de currypasta:

5 cm verse gember

3 teentjes look

1 verse rode chilipeper

1 limoen

8 zongedroogde tomaten, plus 1 

eetlepel olie uit de tomaten

30 g verse koriander (blaadjes en 

steeltjes)

40 g kokosschilfers

10 g panko broodkruim

1 ½ tl zout

1 tl garam masala

1 tl gemalen komijn

2 tl water

{ INGREDIËNTEN }

Gepofte zoete aardappelen 
met een currykorstje

1. Prik met een vork in de zoete 
aardappelen en leg ze op een bord. 
Plaats ze 10 tot 15 minuten in de 
microgolfoven op de hoogste stand 
tot ze zacht zijn. Of schuif ze in een 
oven van 220°C en bak ze voor 25 
minuten, haal ze uit de oven en 
verlaag de temperatuur tot 200°C.  
Haal de aardappelen uit de (microgolf)
oven en zet opzij om een beetje af te 
koelen. 
Haal de schil eraf met een scherp 
mes. 

2. Pel de gember door het vel er met 
een lepel af te schrapen.  
Pel de look.  
Verwijder de steel van de chilipeper, 
snijd hem in de lengte middendoor en 
haal de zaadjes eruit als je een iets 
mildere smaak wil.  
Snijd de limoen in twee en pers het 
sap uit in de keukenrobot, terwijl je 

eventuele pitjes in je andere hand 
opvangt.  
Voeg de rest van de ingrediënten toe 
aan de keukenrobot en blend tot je 
een dikke pasta krijgt.

3. Neem twee vierkante stukken folie 
uit die groot genoeg zijn om je 
aardappelen in te wikkelen en vet één 
kant in met olie.  
Verdeel de helft van de currypasta 
met je handen over de aardappelen.  

4. Wikkel de zoete aardappelen stevig in 
de folie, leg ze op de bakplaat en bak 
ze 30 minuten in de voorverwarmde 
oven.  
Haal de zoete aardappelen uit de 
oven, verwijder de folie en serveer 
eventueel met een salade en een 
grote lepel guacamole.

Een variant op de traditionele gevulde aardappel, met een vulling 

aan de buitenkant. Het verse limoenkorstje contrasteert mooi 

met de zoete aardappel. Dit recept is een goede basis om verder 

mee te experimenteren en verschillende smaakcombinaties uit 

te proberen. Het smaakt goed recht uit  

de oven of gebakken op de barbecue.

Type  BIJGERECHT Bereidingstijd     45 min

# Pers.

02
Moeilijkheidsgraad      MAKKELIJK

Allergenen       GLUTEN 

Verwarm de oven voor op 200°C  
Nodig: Keukenrobot, bakplaat en aluminiumfolie
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1 blik van 400 gram jong groen 

jackfruit op water 

1 witte ui

4 teentjes look

1 eetlepel plantaardige olie

1 eetlepel ahornsiroop

100 ml groentebouillon

½ theelepel tabasco

4 limoenen

1 ½ tl gemalen komijn

1 ½ tl gerookt paprikapoeder

½ tot 1 tl chilipoeder

½ tl zout

handvol verse koriander`

12 krokante tacoschelpen

om te serveren: guacamole en salsa

{ INGREDIËNTEN }

Nodig: Pan met deksel op mediumhoog vuur

1. Laat het jackfruit uitlekken in een 
zeef of vergiet en dep de stukjes 
droog met een propere handdoek.  
Snijd het fruit in repen van 5 mm en 
leg het opzij. 

2. Pel en snijd de ui en look zeer fijn.  
Verwarm de plantaardige olie in de 
pan. 
Voeg de ui en look toe en roer met 
een houten lepel tot alles zacht en 
glazig is. 
Roer er het jackfruit, de 
ahornsiroop, bouillon en tabasco 
door. 
Snijd een limoen in twee en pers 
het sap van de ene helft uit in de 
pan, terwijl je de pitjes opvangt met 
je andere hand.  
Roer alles goed door tot het 
jackfruit bedekt is met een mooi 
laagje saus. 

3. Doe een deksel op de pan, zet het 
vuur wat lager en laat alles 7 tot 
10 minuten pruttelen, terwijl je af 

en toe roert, tot het jackfruit alle 
vloeistof opgenomen heeft. 
Neem het deksel van de pan en 
strooi er de kruiden en het zout 
over.  
Blijf roeren tot de jackfruitstukjes de 
smaak van de kruiden aangenomen 
hebben.  
Schep het jackfruit over in een 
serveerschaal. 

4. Snijd de overige limoenen in partjes 
en verwijder de blaadjes van de 
koriander door met je duim en 
wijsvinger van de onderkant van het 
takje naar de blaadjes toe te wrijven 
(de blaadjes zouden er zo makkelijk 
af moeten geraken). Bewaar de 
takjes voor een ander recept.  
Serveer de tacoschelpen, het 
jackfruit, de guacamole, salsa, 
limoenpartjes en koriander op 
aparte schaaltjes en laat iedereen 
zijn eigen taco samenstellen.

Jackfruit is een fantastisch en populair 

ingrediënt met een vezelachtige 

textuur en vruchtvlees dat elke smaak 

heerlijk opneemt, maar het kan soms 

moeilijk te vinden zijn. Passeer eens 

langs een Aziatische supermarkt en ga 

daar op zoek naar groen jackfruit op 

water. Deze taco’s combineren jackfruit 

met een Mexicaanse salsa en romige 

guacamole. Het perfecte fingerfood!

Type  DINNER Bereidingstijd     30 min

# Pers.

06
Moeilijkheidsgraad     MAKKELIJK

Allergenen    GEEN 

Jackfruit  
taco’s
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1 broccoli

1 rode ui

2 el olijfolie

8 portobello’s (ongeveer 325 gram)

350 g macaroni

700 ml plantaardige melk

70 g plantaardige boter

55 g bloem

2 tl uipoeder

1 ½ tl lookpoeder

2 tl Engelse mosterd

4 el edelgistvlokken

40 g plantaardige kaas, geraspt

1 ¼ tl zout, plus een beetje extra

¾ tl zwarte peper, plus een beetje extra

50 g panko broodkruim

salade, om te serveren, optioneel

Voor de marinade

5 el sojasaus

20 ml ahornsiroop

20 ml appelazijn

20 ml olijfolie

{ INGREDIËNTEN }

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

Nodig: 
Een grote pot met gezouten water op hoog 
vuur 
Een mediumgrote pot op middelhoog 
vuur 
Lasagneschaal van 20 x 30cm

1. Snijd de broccoli in roosjes van 
ongeveer 2,5 cm. Verwijder de harde 
stukken van de stam en snijd deze 
in blokjes.  
Pel en snijd de ui in blokjes van 1 cm. 
Schep de ui en broccoli op een van de 
bakplaten, druppel de 2 lepels olijfolie 
over en kruid met peper en zout.  
Schuif de plaat bovenaan in de 
voorverwarmde oven. 

2. Snijd de paddenstoelen in blokjes 
van 1cm.  

Doe alle ingrediënten voor de 
marinade in een kom en meng met 
een vork.  
Meng de paddenstoelen door de 
marinade.  
Spreid de paddenstoelen uit over de 
tweede bakplaat en plaats hem in 
de oven onder de broccoli en uien.  
Zet een timer op 15 minuten, daarna 
zouden de groentjes mooi geroosterd 
moeten zijn. 
Haal beide bakplaten uit de oven en 
verhoog de temperatuur tot 220°. 

3. Doe de macaroni, terwijl de groenten 
aan roosteren zijn, in de pot met 
gezouten water en kook tot ze al 
dente zijn, volgens de instructies op 
de verpakking.  
Giet de pasta af en schep hem over 
in de lasagneschaal. 

4. Verwarm in de tussentijd 
de plantaardige melk (in de 
microgolfoven).  

Doe de plantaardige boter in de 
middelgrote pot en roer met een 
houten lepel tot de boter gesmolten is.  
Zet het vuur lager en voeg geleidelijk 
aan de bloem toe, roer tot alle boter 
is opgenomen en voeg al roerend 
geleidelijk aan de melk toe. 
Roer er het uipoeder, de lookpoeder, 
de mosterd, gistvlokken, 
plantaardige kaas, plantaardige 
melk, zout en peper door. 

5. Blijf roeren tot de saus indikt en de 
consistentie van pudding krijgt.  
Meng de geroosterde groenten en 
saus door de pasta tot alles mooi 
bedekt is met saus.  
Verdeel het broodkruim over de 
bovenkant, kruid nog wat bij met 
zout en peper en plaats de schaal 
voor 5 minuten in de oven om alles 
goed door te warmen en een krokant 
korstje te krijgen.  
Haal de schaal uit de oven en 
serveer eventueel met een salade.

Type  DINNER Bereidingstijd     45 min

# Pers.

06
Moeilijkheidsgraad       MAKKELIJK

Allergenen        GLUTEN & SOJA 

Dit is onze versie van een van ’s werelds 

populairste gerechten. Bechamelsaus 

zorgt voor romigheid en lekker hartige, 

geroosterde paddenstoelen verrijken 

de macaroni nog verder. Dit gerecht 

smaakt naar meer, is gezond en werkelijk 

onweerstaanbaar. Ook ideaal als hoofd- 

of bijgerecht op een barbecue.

Romige Mac 
And Greens
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500 ml–1 liter plantaardige olie, om te 

frituren

2 rode uien

6 cm gember

1 verse chilipeper

20 g verse korianderblaadjes

1 ½ tl korianderzaadjes

1 ½ tl komijnzaadjes

300 gram kikkererwtenmeel

1 ½ tl garam masala

200 ml water

Om te serveren:

4 burgerbroodjes van goede kwaliteit

3 eetlepels veganistische mayonaise`

¼ van een kleine komkommer

1 grote tomaat

1 avocado

1 (baby) Romaine sla 

2 eetlepel mango chutney

1 papadum

zout

Nodig:

Grote pan op hoog vuur of een frietketel

Kookthermometer, optioneel 

Vijzel en stamper 

Bekleed een bord met keukenpapier

{ INGREDIËNTEN } 1. Giet plantaardige olie in een grote sauspan tot de pan tot (maximaal) tweederde vol zit.  
Verhit de olie tot 180°C, of tot de olie zachtjes pruttelt als je er een houten lepel inhoudt.

2. Pel en snijd in de tussentijd de uien zeer fijn en schep ze over in een grote kom.  
Pel de gember door er met een lepel het vel af te schrapen en snijd ze fijn.  
Verwijder het steeltje van de chilipeper, snijd hem in de lengte in twee en verwijder 
eventueel de zaadjes voor een mildere smaak.  
Snijd de chilipeper fijn en voeg toe aan de kom.  
Hak de korianderblaadjes grof.  
Voeg de gember, chilipeper en koriander toe aan de kom.  
Plet het korianderzaad en het komijnzaad in een vijzel of met de achterkant van een 
deegrol en voeg ook dat toe aan de kom.  
Voeg er het kikkererwtenmeel, garam masala, water en een flinke snuf zout aan toe en 
meng goed tot alles gecombineerd is. 

3. Verdeel het mengsel in zes delen en gebruik je handen om er burgers van te vormen, 
van ongeveer 9 cm wijd en maximaal 1 cm dik.  
Gebruik een metalen lepel om twee burgers per keer in de hete olie te laten glijden en 
frituur ze voor ongeveer 5 minuten, draai ze halverwege om.  
Haal de burgers uit de olie als ze goudbruin en krokant zijn en leg ze op het bord met het 
keukenpapier op om ze te laten uitlekken.  
Herhaal met alle resterende burgers. 

4. Snijd, terwijl de bhajis aan het bakken zijn, de burgerbroodjes in twee en besmeer de 
onderkant met de vegan mayonaise.  
Snijd de komkommer en tomaat in dunne plakken. 
Halveer de avocado en haal de pit eruit door er voorzichtig een mes in vast te hakken, 
het mes te draaien en zo de pit los te krijgen.  
Schep het vruchtvlees uit de avocado en snij ook dit in dunne plakken. 

5. Leg een paar blaadjes sla op alle broodjes en leg de burgers erop.  
Spreid er wat mangochutney over uit, gevolgd door plakjes tomaat, avocado en 
komkommer.  
Breek de papadum in stukjes en strooi het over de burgers voor je de broodjes sluit.

Deze combinatie van de Indische keuken 

met een klassieke Amerikaanse burger 

werkt fantastisch. Het is een geweldige 

fusie van stevige smaken die voldoende 

vullen en je kunt naar hartenlust 

experimenteren met interessante 

toppings. Deze burgers zijn heerlijk met 

een munt raita, of maak kleine bhaji 

hapjes van het burgerdeeg en dien ze op 

met een lekkere curry.

Type  DINNER Bereidingstijd    1 u

# Burgers

06
Moeilijkheidsgraad      GEMIDDELD

Allergenen       GLUTEN 

Big Bhaji 
Burger
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100 g fondantchocolade

2½ eetlepels poedersuiker, plus extra 

om te bestuiven

2 voorgerolde vellen bladerdeeg 

(bladerdeeg uit de supermarkt is 

meestal plantaardig)

2 el plantaardige melk

Om te serveren:

handvol aardbeien

handvol bosbessen

handvol frambozen

haver- of sojaslagroom of vanillesaus

Verwarm de oven voor op 180°C

Nodig:

Mediumgrote sauspan met 3 cm 

water, op een mediumlaag vuurtje

Hittebestendige kom

Een grote bakplaat bekleed met een 

vel bakpapier

Borsteltje voor gebak

{ INGREDIËNTEN } 1. Plaats de hittebestendige kom bovenop de sauspan, maar zorg ervoor dat de 
onderkant van de kom het water niet aanraakt, en zet het vuur lager.  
Breek 75 gram chocolade in de kom en roer af en toe met een houten lepel tot de 
chocolade gesmolten is.  
Schep de poedersuiker erbij, meng alles tot er geen brokjes meer in zitten en 
neem de pan van het vuur. 

2. Leg een vel bladerdeeg op de beklede bakplaat.  
Giet het grootste deel van de gesmolten chocolade in het midden van het deeg en 
spreid het uit. Laat 2 cm vrij aan de randen.  
Leg het tweede vel bladerdeeg er bovenop (misschien heb je hier een beetje hulp 
bij nodig). Duw de vellen voorzichtig op elkaar, ook aan de randjes. 

3. Maak met een scherp mes vijf sneetjes in de lange zijdes van het bladerdeeg, 
elk ongeveer 5 cm lang.  
In het midden van het gebak moet je een niet ingesneden vel deeg van minstens 
3 cm wijd overhouden, met vijf flapjes deeg aan elke kant (zie foto). 

4. Snijd de resterende chocolade in 10 stukken en plaats in het midden van elk 
flapje deeg een stukje.  
Plooi het deeg over de chocolade, maar zorg ervoor dat je de middensectie van het 
deeg niet bedekt. Duw zachtjes aan om de chocolade goed in te sluiten.  
Bestrijk het deeg met de plantaardige melk.  
Plaats de bakplaat in de oven voor 30 tot 35 minuten, tot het deeg goudbruin en 
lichtjes krokant is. 

5. Neem de bakplaat uit de oven en strooi de verse bessen uit over het midden van 
het gebak.  
Druppel de resterende chocolade erover.  
Bestrooi lichtjes met poedersuiker en dien onmiddellijk op met een beetje haver- 
of sojaroom in een apart kannetje.

Dit recept is een simpele verwennerij die snel klaar is. Het resultaat van onze liefde 

voor chocoladekoeken. Het voorgerolde bladerdeeg zorgt voor nog minder werk, 

perfect voor de morning after. Het is makkelijk om te maken, indrukwekkend om naar 

te kijken (strooi het fruit er zeker over een voor extra wow-factor) en een heel klein 

beetje ondeugend. 

Maak het jezelf gemakkelijk en bekijk het online filmpje: www.bosh.tv/recipes/

chocolate-croissant-tearer-sharer

Type       DESSERT Bereidingstijd     45 min 

# Pers.

4-6
Moeilijkheidsgraad       MAKKELIJK

Allergenen    GLUTEN

Reuzechoco-
ladecroissant 
om te delen
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recepten: Elisabeth Van Lierop - Plantbased.be

fotografi e en styling: Eveline Boone - French Beans en Eveline Delnooz

logistiek: Sofi e Vandermolen

Special
VEGAN IN 30 MINUTEN

Simpele, snelle én kindvriendelijke plantaardige 
receptjes? Daar weet Elisabeth van Lierop van de 
verleidelijke blog Plantbased.be wel raad mee! 
Deze recepten zijn ideaal om na een drukke 
school- of werkdag snel op tafel te toveren. En je 
hebt geen speciale ingrediënten uit de biowinkels 
nodig: alles komt gewoon uit de supermarkt.

Wil je nog wat meer snelle en simpele vegan 
inspiratie opdoen? 

Schrijf je dan in voor de nieuwe Try Vegan-
campagne in oktober en ontvang een 
maand lang gratis recepten, tips & tricks 
en ondersteuning van duizenden andere 
beginnende vegans.   

www.tryvegan.be

SPECIALSPECIAL DOE MEE MET DE TRY 
VEGAN-CAMPAGNE IN 
OKTOBER!
www.tryvegan.be
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CREAMY PASTA MET 
GROENE GROENTJES

Voor de saus

250 g tofu (ik gebruik vaak de bio 
tofu van Aldi, Lidl of Boni omdat 
die redelijk stevig zijn)

150 g geroosterde cashews + 
extra voor achteraf

1 teentje look

3 el voedingsgist

zout

peper

100 ml water

optioneel: gevriesdroogde 
saladekruiden

optioneel: 2 el citroensap

Voor de pasta met groene 
groenten

1 ui

1 teentje look

scheutje olijfolie

150 g spinazie

150 g erwtjes

150 g edamameboontjes

300 g broccoliroosjes

300 g pasta naar keuze

enkele partjes citroen

{ INGREDIËNTEN }

Goed nieuws! Van spaghettisliertjes tot spirelli’s: de meeste pasta 
in de winkel is gewoon lekker vegan. Handig, toch? In de regel 
geldt zelfs: hoe goedkoper, hoe plantaardiger. Enkel met verse 
pasta’s, lasagnevellen en tagliatelle is het soms even uitkijken, 
want deze bevatten wel eens eieren.

Bereiding

1. Blend alle ingrediënten voor de saus tot een romig geheel. Voeg indien 
nodig extra water toe om alles goed te kunnen mixen. Kruid bij met extra 
zout, peper of citroensap naar smaak.

2. Kook ondertussen de pasta in ruim gezouten water.

3. Voeg 4 minuten voordat de pasta klaar is de broccoli toe aan het 
kookwater.

4. Laat de erwtjes en edamameboontjes nog twee minuten meekoken.

5. Giet af en zet opzij. 

6. Bak ondertussen de ui een viertal minuutjes in een beetje olijfolie. 
Voeg dan het fi jngeknepen teentje look toe en bak nog een tweetal 
minuten verder.

7. Voeg de pasta, groentjes, spinazie en de helft van de cashew-tofu saus 
toe (en indien nodig klein scheutje water) en meng alles.

8. Serveer met extra cashewnootjes en werk af met de rest van de 
cashew-tofu saus, voedingsgist en partjes citroen.

x4

TIP: Probeer je ook gluten te vermijden? Dan is het interessant om 
eens een kijkje te nemen in een Aziatische supermarkt: noodles op 
basis van rijst, mungbonen, boekweit of zoete aardappelen zijn een 
prima pastavervanger en vaak veel goedkoper dan de glutenvrije 
alternatieven uit de gewone supermarkt.
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MINESTRONESOEP 
MET SPINAZIESCONES

Voor de minestronesoep 

1 ui

scheutje olijfolie

2 teentjes look

3 wortels

1  zoete aardappel

200 g knolselder

1 selderstengel

1 stam van een broccoli (wat 
je anders meestal weggooit) + 

enkele roosjes

1 blik tomaten in blokjes

200 g erwten uit diepvries

100 g pasta

1 blik kapucijnerbonen

fl ink veel zout & peper

(verse) rozemarijn en tijm (+ 
salie, oregano, basilicum naar 

smaak)

optioneel afhankelijk van 
seizoen: aardappel, boerenkool, 

courgette, verse tomaten, paprika, 
prinsessenboontjes...

Voor de spinzaiescones

1 ui of twee sjalotjes

1 à 2 teentjes look

150 g verse spinazie

350 g bloem (gewone of spelt)

60 ml olijfolie

1/2 tot 1 tl zout

200 ml ongezoete amandelmelk

pompoenpitten

1 el bakpoeder

{ INGREDIËNTEN }

Iedereen heeft wel een paar receptjes in z’n 
hoofd die ze keer op keer opnieuw maken. Deze 
minestronesoep is mijn go-to gerecht als ik snel-
snel iets makkelijks en toch gezond op tafel wil 
zetten: het is binnen 30 minuten klaar, bevat veel 
groenten, kan gemakkelijk worden aangepast aan 
wat er in huis is én smaakt de dag nadien dubbel 
zo goed. Dus, één keer koken = twee dagen 
plezier! De pasta en bonen zorgen voor voldoende 
koolhydraten en eiwitten waardoor je niet meteen 
weer honger hebt. Zeker in combinatie met de 
spinaziescones kan deze soep perfect dienst doen 
als hoofdmaaltijd.

Bereiding voor de minestronesoep

1. Fruit de ui in een beetje olijfolie en voeg na een paar 
minuten de fi jngesneden look toe.

2. Schil en snijd ondertussen de wortels, zoete aardappel 
en selder in blokjes en laat ze daarna een vijftal minuten 
meestoven met de ui en look.

3. Snijd de knolselder in blokjes en doe deze samen 
met 1,5 liter warm (kokend) water, de kruiden en het blik 
tomaten bij de rest.

4. Laat een zevental minuten koken en voeg dan de pasta 
en de stukjes broccoli toe.

5. Als de soep bijna klaar is, roer je er het blik bonen en 
de erwten onder.

6. Voeg extra water toe indien nodig en breng op smaak 
met fl ink wat peper en zout. 

Bereiding voor de spinaziescones

1. Snipper de ui of sjalotjes en look zo fi jn mogelijk, snijd 
de spinazie in grove stukken.

2. Meng de bloem, een halve theelepel zout en bakpoeder 
in een kom.

3. Voeg alle andere ingrediënten - behalve de 
pompoenpitten - toe en meng (probeer het deeg niet 
te veel te bewerken, anders kan het taai worden). Voeg 
indien gewenst iets meer zout toe. 

4. Schep hoopjes deeg op een anti-aanbak bakplaat of 
een bakpapiertje en besprenkel ze met de pompoenpitten.

5. Bak een 15-tal minuten (afhankelijk van de grootte van 
je scones) in een oven aan 180°C of tot ze goudbruin zijn.

x4
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INDISCH LINZENSTOOFPOTJE 
MET ZELFGEMAAKTE RAITA EN NAANBROOD

Linzen zijn niet meteen het meest fotogenieke ingrediënt, maar met 
deze toppings erbij ziet het er toch meer dan smakelijk uit. Als ik alleen 
thuis ben, maak ik dit stoofpotje erg vaak omdat het zo simpel en snel 
is. Met wat verse spinazie en wat rauwe sliertjes courgette erbij is 
dit voor mij het ideale comfortfood. Serveer dit linzenstoofpotje met 
nog wat extra verse koriander, partjes avocado, limoen, naanbrood en 
de zelfgemaakte raita. De dadelstroop vind je in de Albert Heijn of in 
etnische speciaalwinkels. 

Bereiding

Voor het linzenstoofpotje: 
1. Halveer de wortels in de lengte (of in kwartjes, afhankelijk van de dikte) en 
snijd in grove stukken. Pel de ui en look en snijd grof. Bak dan de ui en look even 
aan in een kookpot met wat olijfolie. 

2. Voeg de linzen, wortels, eventueel wat paprika, laurier en tijm toe en zet onder 
water (tot ongeveer 2 cm boven de linzen). Breng aan de kook met het deksel op 
de pot. Kook ze 25 à 30 minuten, tot alles gaar is. Voeg indien nodig extra water 
toe. Als je courgette wil gebruiken voeg je deze best pas de laatste vijf minuten 
toe.

3. Maak de dressing door de olijfolie, balsamico, dadelsiroop en het zout te 
mengen.

4. Laat de linzen een beetje uitdampen, meng er de verse koriander en 
peterselie onder en overgiet met de dressing. Serveer warm met verse koriander, 
naanbrood, avocado en raita.

Voor de raita:
Raita is een soort yoghurtsausje dat in India, Pakistan en Nepal vaak naast 
een pittiger gerecht of platbrood wordt geserveerd. De yoghurt kan op smaak 
worden gebracht met allerhande kruiden zoals geroosterde komijnzaadjes, 
cayenne, masala, of zoals in dit geval met munt, komkommer en koriander. Ik 
gebruik graag een alternatief voor plattekaas omdat dat wat voller is, maar je kan 
natuurlijk ook je favoriete ongezoete plantaardige yoghurt gebruiken.

x2

Voor het linzenstoofpotje: 

200 g zwarte linzen 
(Belugalinzen, als je 
ze niet vindt, zijn de 
grijsgroene Du Puy-
linzen ook goed),  
afgespoeld
3 wortels
1 ui
1 tl tijm
1 laurierblad
zout

2 el balsamico
2 el olijfolie
2 el dadelsiroop (of 1 el 
bruine suiker)
1 el verse koriander 
1 el verse peterselie
optioneel: 1 rode 
paprika, kleine 
courgette, chilipeper

{ INGREDIËNTEN }

Voor de raita:

200 g plantaardig 
alternatief voor kwark 
1/2 komkommer
2 el verse koriander
2 el verse munt
een limoen (paar 
druppels limoensap)
zout en peper
optioneel: 1/4 tl komijn

1. Snijd de kruiden fijn.

2. Ontpit de komkommer (snijd de 
komkommer in de lengte door en 
schraap met een eetlepel de zaadlijsten 
eruit) en snijd deze in kleine stukjes.

3. Meng alles en laat minstens een half 
uurtje rusten in de koelkast.

Tip: Gooi de komkommerlijsten niet 
weg, maar doe ze samen met een 
schijfje citroen in je water om er een 
fris smaakje aan te geven. 
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TOFU ROER-‘EI’

1 pak tofu (liefst stevige)

2 el olijfolie

½ tl kurkuma

fl ink wat peper & zout

1 el edelgistvlokken

een pijpajuintje of een halve 
rode ui

optioneel: paar kerstomaatjes, 
verse spinazie, halve paprika, 

champignons ...

x2

{ INGREDIËNTEN }

Als we lekker vers zuurdesembrood in huis hebben, vind ik het heerlijk 
om mijn dag te starten met deze scrambled tofu. Zo’n warme pan vol 
lekkers meteen schaamteloos aanvallen, is zo leuk.

Als je goede stevige tofu koopt, duurt het niet langer om deze vegan versie 
te maken dan wanneer je een echt roerei zou bakken. De tofu zit boordevol 
proteïnen waardoor je er een hele tijd tegenaan kunt. De kurkuma geeft dit 
gerecht dan weer een mooie gele kleur en is bovendien supergezond. Natuurlijk 
is dit receptje slechts een basis waarop je naar hartelust kan variëren. Voeg 
bijvoorbeeld eens wat champignons en spinazie toe, of zongedroogde tomaten 
en oregano.

En als je voor een echte ei-smaak wil gaan, kan je kala namak of zwart zout 
toevoegen. De zwavel in het zout geeft de kala namak een typische eigeur en 
-smaak.

Bereiding

1. Zet een pan op het vuur en doe er een scheut olijfolie in.

2. Zodra de olijfolie warm is, voeg je er de ui, champignons, paprika, tomaat …  
aan toe. 

3. Plet de tofu (ik knijp de tofu meestal gewoon fi jn met mijn handen boven de 
pan) en roerbak mee bij de groenten.

4. Voeg al bakkend alle kruiden en de edelgist toe.

5. Bak vijf à tien minuutjes en serveer op lekker desembrood of bij een fl inke 
portie groenten.
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HARTIGE RODEBIET-
PANNENKOEKEN

150 g bloem (ik gebruik vaak 
haverbloem, maar je kan ook rijstbloem, 
gewoon witte of speltbloem gebruiken)

75 g kikkererwtenmeel

100 g geschilde rode biet

1 el bakpoeder

250 ml water

250 ml ongezoete plantaardige melk 
(bijvoorbeeld amandelmelk) of water

snufje zout

olijfolie om te bakken

Bereiding

1. Mix alle ingrediënten in een blender.

2. Laat het deeg een tiental minuten rusten (hierdoor 
bindt het beter en blijven je pannenkoeken heel).

3. Bak in een beetje olijfolie in een pan, draai de 
pannenkoek om als de bovenkant niet meer nat is.

{ INGREDIËNTEN }

Deze pannenkoeken blijven in de koelkast enkele 
dagen goed. Als het snel moet gaan, moet je 
ze enkel even moet opwarmen, vullen en klaar. 
De pannenkoeken zelf bevatten groenten, en 
kikkererwtenmeel (= proteïnen). Dus zelfs al vul je 
ze met banaan en choco, dan nog zijn ze redelijk 
gezond. En wees gerust: de bietjes geven vooral 
een mooi kleurtje, maar proef je niet echt. Op en 
top kindvriendelijk dus!

Ik gebruikte hier rode biet, maar als je liever groene 
pannenkoeken bakt, kan je de rode biet vervangen door 
verse spinazie (ongeveer 150 g). 
Of gebruik een wortel en een snufje kurkuma voor een 
mooie gele kleur. 

Eet de roze pannenkoekjes met iets hartigs: een 
veggie spread (bijvoorbeeld hummus of een simpele 
wittebonendip (recept zie ‘gevulde spinaziepannenkoek’ 
op www.plantbased.be). Of, eet ze zoet! Met choco 
en banaan of rode vruchtencompote/confi tuur en een 
alternatief voor plattekaas.

x4
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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!

Meer fruit, meer smaak! Dit 
vegan alternatief voor yoghurt 
barst van de fruitsmaak en bevat 
geen toegevoegde suikers. De 
zoete smaak is te danken aan de 
natuurlijke suikers, zonder dat 
er extra suiker of kunstmatige 
zoetstoff en aan te pas komen. 
Deze 100 % plantaardige yoghurt 
met mango- of kersensmaak is 
een bron van eiwitten en arm aan 
vetten. 
 
Te koop bij Delhaize en Carrefour. 

Nutriphys ontwikkelt en verdeelt 
100 % plantaardige producten met 
chlorella pyrenoidosa. Chlorella is 
een eencellige microalg die tot 65 % 
plantaardige eiwitten bevat. Het is 
een natuurlijke bron van essentiële 
aminozuren, vetzuren, vitaminen 
(bètacaroteen, B12, vitaminen H 
en M) en mineralen, maar vooral 
chlorofyl. 

Dankzij zijn antioxiderende 
eigenschappen heeft chlorella 
een positieve invloed op de groei, 
de ademhaling, het endocriene 
systeem, het immuunsysteem, de 
voortplanting en op ontstekingen.

Pur Natur heeft een nieuw product: 
100 % biologisch en plantaardig 
appelsap. Dat sap, geperst tijdens 
de oogst van verse appelen, wordt 
gepasteuriseerd waardoor het maar 
liefst twee jaar houdbaar is. In de 
koelkast kan je zelfs 60 dagen na 
opening van de bag-in-box nog 
zonder problemen genieten van dit 
vruchtendrankje. 

Het appelsap van Pur Natur wordt 
gemaakt zonder toevoeging van 
suiker, water of bewaarmiddel. 
Verkrijgbaar in dozen van 3 liter.

Meer fruit, meer smaak! Dit 

PUR
NATUR

Appelsap
NUTRIPHYS
Chlorella

ALPRO
fruityoghurt
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ergens zitten kinderen tussen de middag in grotere aantallen aan tafel dan op school. Naast de ouders spelen 
dus ook scholen een belangrijke rol in het bijbrengen van duurzame en gezonde eetgewoonten. Tegelijk 
is gezond en duurzaam koken niet altijd evident voor grootkeukens, die aan specifieke bereidingswijzen, 
voedingsvoorschriften en strikte prijzen gebonden zijn. Om Brusselse scholen op weg te helpen richting 
lekker en duurzaam eten is er de Good Food-begeleiding van Leefmilieu Brussel. Voor de veggie maaltijden 
roepen zij de hulp van EVA in.

 

GOOD FOOD EN 
 BRUSSELSE KEUKENS 

Om het belang van kwalitatieve voeding 

bij grootkeukens te ondersteunen, 

lanceerde Leefmilieu Brussel het Good 

Food-label. Dit label wordt toegekend aan 

grootkeukens in scholen, ziekenhuizen, 

rusthuizen, bedrijven en crèches die 

zichtbare inspanningen leveren op het 

vlak van duurzaamheid. Kandidaat-

keukens kunnen gratis begeleiding 

vragen aan Leefmilieu Brussel om de 

kans op goedkeuring te vergroten. 

Zo ondersteunt Leefmilieu Brussel 

bijvoorbeeld het invoeren van lekkere, 

evenwichtige vegetarische menu’s. Drie 

Brusselse scholen die het Good Food-

label willen aanvragen, schakelden de 

hulp van EVA in voor de ontwikkeling van 

lekkere veggiegerechten op kindermaat. 

De maaltijden op deze drie scholen 

worden gecaterd door Brusselse 

Keukens. Zij leveren dagelijks gemiddeld 

10.000 maaltijden aan o.a. scholen, 

crèches en rusthuizen. Omwille van 

deze enorme hoeveelheden is het 

productieproces erg specifiek. Dit maakt 

dat niet alle veggiegerechten geschikt 

zijn voor Brusselse Keukens.

VEGGIEGERECHTEN 
ONTWIKKELEN 

De begeleiding van EVA aan de Brusselse 

Keukens bestaat uit verschillende stappen. 

We vertrekken vanuit de beschrijving van 

de huidige toestand, gevolgd door een 

theoretische en praktische vorming op 

maat aan de Brusselse chefs. EVA-chef 

Cathy Goyvaerts gaf twee praktische 

opleidingen bij de Keukens waarin in 

totaal zes verschillende veggiegerechten 

Tekst Ulrike Verdonck

VEGGIE OP SCHOOL  
IN BRUSSEL

N
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getest en geproefd werden. Tijdens 

die sessies werd geëxperimenteerd 

met verschillende bereidingswijzen van 

groenten en vleesvervangers. 

Op die manier inspireert EVA koks om zelf 

nieuwe veggie maaltijden te bedenken. 

Uiteindelijk ontwikkelen de koks zelf zes 

nieuwe veggiegerechten die aan een 

smaakcomité van  leerlingen worden 

voorgelegd.

EEN KRITISCH SMAAK-
COMITÉ

Een panel van drie- tot twaalfjarigen 

testte de nieuwe veggiegerechten. Op 2 

mei bezocht EVA samen met Leefmilieu 

Brussel de Tivoli-school waar een nieuw 

veggiegerecht voor het eerst werd 

geproefd door het smaakcomité. Naast de 

leerlingen werd ook het keukenpersoneel 

en de directrice in het project betrokken 

aangezien hun enthousiasme cruciaal is 

voor de slaagkansen van het project. 

Op het menu stond de 'Cassoulet de 

légumes': een groentestoofpotje met 

witte bonen, erwtjes, worteltjes en 

koolraap, geserveerd met een witte 

saus en puree. De kok van Brusselse 

Keukens Dirk Vandendriessche leidde 

de feestelijke gebeurtenis in met een 

woordje uitleg over veggie eten en EVA-

medewerker Pauline vroeg de kinderen 

om met een rood of groen papiertje te 

stemmen of ze het gerecht nog eens 

wilden eten. 

In totaal stemde 74 procent van de 

lagereschoolkinderen groen, en 64 procent 

van de kleuters. De meest gehoorde 

feedback van de roodstemmende kindjes 

was dat ze niet van groenten houden, of 

dat de puree niet lekker was. Niemand 

merkte op vlees of vis te missen. Ook de 

directrice was enthousiast. Zij ziet vooral 

veel gemak in veggie: één gerecht voor 

iedereen, ook de kinderen die halal eten. 

Het tweede smaakcomité vond plaats in 

de basisschool Emile André op 31 mei. 

Daar stond ‘Jardinier Provençale’ op het 

menu: een ratatouille met tofublokjes, 

geserveerd met pasta. Ook hier bleek het 

gerecht een succes. In totaal stemde 84 

procent van de kinderen groen, sommige 

vroegen zelfs een tweede portie omdat ze 

het zo lekker vonden. De meest gehoorde 

negatieve commentaar kwam opnieuw van 

kinderen die niet van groenten houden, 

over de tofu werden geen opmerkingen 

gemaakt. Ook het schoolpersoneel, naar 

eigen zeggen echte vleeseters, keurde de 

maaltijd goed.

EEN BLIK VOORUIT
De eerste voorzichtige stappen richting 

meer veggie op school in Brussel zijn 

gezet. De koks voelen zich geïnspireerd 

om ermee aan de slag te gaan, de 

schooldirectie ziet het belang van veggie 

op school in en de kinderen zijn over het 

algemeen positief over de maaltijden 

die ze geproefd hebben. In de toekomst 

wil EVA de drie scholen verder blijven 

begeleiden en haar werking in Brusselse 

scholen verder uitbouwen.

WIL JIJ VEGGIE  
OP SCHOOL VOOR 

JOUW KIND?
Doe mee met Donderdag Veggiedag op 

school (Vlaanderen en Brussel) of vraag 

veggiebegeleiding aan bij Leefmilieu 

Brussel (Brussel).

www.donderdagveggiedag.be

www.leefmilieu.brussels
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DE BASIS

VERSE 
KRUIDEN

Welke kruiden onmisbaar zijn in je keukenkast, is voor een groot stuk persoonlijk. Met deze basis 
kom je al een heel eind: zout, zwarte peper, basilicum, tijm, oregano, look, nootmuskaat, kaneel en 
(geroosterd) paprikapoeder. Ook bouillonblokjes of -poeder zijn een goedkope manier om gerechten 
op smaak te brengen.

Verse kruiden bevatten meer smaak dan gedroogde varianten. Het nadeel is dat ze duur zijn als je maar 
een klein beetje nodig hebt. Haal het maximale uit je verse kruiden door ze goed te bewaren. Het beste 
resultaat krijg je als de plantjes naar een bloembak of je tuin verplant. Geen plaats? Houd ze dan in het 
potje uit de winkel en laat de plastic folie eromheen, zo behouden ze hun stevigheid. Bewaar ze uit de 
warmte en direct zonlicht en geef ze dagelijks een beetje water. Spoel de kruiden enkel net voor gebruik, 
anders worden ze meteen slap. 

Restjes verse kruiden kun je invriezen in een ijsblokjesvorm. Zo heb je meteen kleine hoeveelheden voor-
handen wanneer je ze nodig hebt. Je kunt ze ook drogen. Harde kruiden zoals oregano, tijm, rozemarijn 
en salie kun je gewoon afknippen en ondersteboven aan een touwtje laten drogen in een warme, droge 
ruimte. Zachte kruiden zoals basilicum en munt droog je beter in de oven. Leg ze voldoende uitgespreid 
op een bakplaat en bak 1 tot 2 uur op 50°C tot ze gemakkelijk kruimelen. Laat de deur op een kier door 
er bv. een potlood tussen te steken, zo kan het vocht ontsnappen. Bewaar ze tot een jaar in een lucht-
dicht potje.

Voor de durvers: pluk je verse kruiden in het wild. Let wel op dat je alleen die kruiden gebruikt waar-
van je honderd procent zeker bent dat ze eetbaar zijn. Deze kruiden kun je bij ons vaak in het wild 
spotten: 

paardenbloem: je vindt ze op ieder gazon, grasland of berm. Voeg de aanzetten van de bloemknop-
pen toe aan salades. 

look-zonder-look: gebruik de jonge blaadjes om gerechten een milde kno� ooksmaak te geven. 
De plant groeit op vochtige plaatsen, langs beekjes en langs wegbermen. 

Een degelijke kruiding is de sleutel tot elk succesvol gerecht. Maar de 
prijs voor een goedgevuld kruidenrek kan al snel hoog oplopen. 

Met deze tips bespaar je op kruiden, zonder aan smaak in te boeten.

Tekst Ulrike Verdonck

BU DGET
vriendelijk 

veggie

SPICE IT UP!
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brandnetel: deze toppen zijn verrassend lekker en bevatten veel mineralen. Voeg ze toe aan soepen, 
sauzen of maak er een pesto van. De jonge blaadjes kunnen ook in puree. 

lavendel: lekker bij groenteschotels en stoofpotjes of om een zuiderse smaak aan vinaigrettes te 
geven. Gebruik met mate want lavendel smaakt sterk door. 

mierikswortel: gebruik de geraspte wortel als smaakmaker in sauzen zoals veganaise en meng de 
jonge bladeren door sla.

DROGE 
KRUIDEN

Het duurste aan droge kruiden zijn niet de kruiden zelf, maar de verpakking eromheen. Investeer in 
een hervulbare peper- en zoutmolen en koop je grof zout en peperbollen in grote hoeveelheden. Die 
kosten bijna niets in vergelijking met gevulde pepermolentjes en zoutvaatjes uit de supermarkt. Her-
gebruik ook de glazen kruidenpotjes van andere kruiden door ze te hervullen met kruiden uit bulk, 
die zijn vaak vijf tot tien keer goedkoper dan voorverpakte kruiden. Een ander voordeel van kruiden 
in bulk is dat je voor weinig gebruikte kruiden de exacte hoeveelheid kan kopen die je nodig hebt.

Etnische winkels zijn schatkamers voor kruiden. Je koopt ze hier veel goedkoper dan in de gewone su-
permarkt. Vaak zijn ze verpakt in grote hoeveelheden waarmee je lege kruidenpotjes kan hervullen. 

Bewaar je kruiden niet boven of naast het fornuis. Door de warmte verliezen ze sneller hun smaak. In af-
gesloten, donkere en droge plek kan je kruiden 1 tot 2 jaar bewaren. Daarna worden ze geleidelijk � etser, 
maar ze blijven wel bruikbaar. Je koopt je kruiden ook beter onvermalen, zo behouden ze hun smaak het 
langst. 

Weinig gebruikte kruiden kan je vaak vervangen door meer courante alternatieven: 

 kardemom  w  kaneel of gember 

 koriander  w  peterselie 

 bieslook  w  groene ui of prei 

 kruidnagel  w kaneel of nootmuskaat 

 komijn  w chilipoeder 

 gember  w kaneel of nootmuskaat 

 marjolein / oregano  w basilicum of tijm 

 rozemarijn  w tijm 

 saffraan w kurkuma, kardemom of zoete paprika 

Kruidenmixen zijn een handig alternatief om afzonderlijke kruiden te vervangen. In plaats van basilicum, 

rozemarijn, oregano, tijm en peterselie te kopen, kun je ze vervangen door één pot Italiaanse kruiden. 

Ook met spaghettikruiden, kippenkruiden of Provençaalse kruiden kun je veel kanten uit.

Meer info over verse kruiden zaaien, oogsten en 
 plukken vind je op de site van Velt: 

www.kruidenkalender.be
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Shoppen
Tekst So� e Bogaerts

PEAS  
De zoetebekken in Hasselt mogen zich gelukkig prijzen, 
want sinds kort kunnen ze er binnenstappen bij PEAS. Het 
koppel achter PEAS, Els en Davy, eet al een tijdje zo goed als 
plantaardig. In hun winkel vind je cake, cinnamon rolls en bites. 
Hun desserten zijn 100 % plantaardig, en als het even kan, 
ook biologisch en fairtrade! De fudge brownie is zelfs glutenvrij. 
Komt het water je al in de mond? PEAS is open van dinsdag tot 
zaterdag van 9 tot 18 uur en zondag van 9 tot 15 uur.

www.peashasselt.be

Hasselt is een nieuw vegan adres 
rijker: All about Eve! De winkel is het 
idee van oprichtster Eve die samen 
met chef Bhumi het concept heeft 
vormgegeven. Bij All about Eve staat 
duurzaamheid centraal: alle beschikbare 
schoonheidsproducten zijn van 
oorsprong natuurlijk en/of veganistisch. 
Zo vind je er onder andere make-up, 
nagellak, gelaatsverzorging of parfum. 
Het zijn stuk voor stuk duurzame 
producten die je mooi laten voelen en 
waardoor jij tegelijk iets moois doet 
voor de natuur. In de food- en theebar 
geniet je van Bhumi’s vegetarische 
of veganistische gerechten bereid 
met lokale, voornamelijk biologische 
ingrediënten. All about Eve is open van 
dinsdag tot zaterdag van 9 tot 18 uur en 
zondag van 10 tot 16 uur.

www.allabouteve-conceptstore.com
Staat er nog een vegan handtas 
of een paar schoenen op je 
verlanglijstje? Neem dan eens een 
kijkje op de website van Will’s Vegan 
Shoes. Will Green heeft in 2012 dit 
bedrijf opgericht met het doel om 
dier- en mensvriendelijke high street 
schoenen aan eerlijke prijzen te 
creëren. Zo hoopt hij de kloof tussen 
het “gewone” publiek en ethisch 
geproduceerde schoenen kleiner te 
maken, zodat iedereen een positieve 
keuze kan maken. De producten 

worden gemaakt van waterafstotende 
microvezels die eruit zien en 
aanvoelen als leer. Bovendien worden 
alle werknemers beschermd door de 
Europese wetgeving en dus is Will’s 
goed voor mens en dier!

www.wills-vegan-shoes.com
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Pa’lais 
Say cheese! Pa’lais heeft vegan roomkaasachtige spreads gelanceerd die gemaakt worden met cashewnoten, amandelen 
en andere natuurlijke ingrediënten. Het creatieve brein achter deze spreads is Laurent, een gepassioneerd voorstander van 
dierenrechten en lekker eten. Omdat hij teleurgesteld was over het huidige aanbod kaasvervangers op de markt, besloot hij 
zijn eigen producten te ontwerpen. Momenteel heeft Pa’lais vier smaken in zijn assortiment, te verkrijgen in vier schattige 
doosjes (naturel, mango-chili, komkommer-look en veenbessen-kaneel). De spreads van Pa’lais zijn momenteel te vinden in vijf 
winkels in Brussel en eentje in Waterloo.

www.palais.be

Verstegen   
Wie zijn kruidenkast wil aanvullen, 
kan bij Verstegen terecht. Enkele 
toppers uit de collectie zijn de Sweet 
Chili Molen of de bio Italiaanse 
kruiden. De smaak van de Sweet 
Chili Molen is heerlijk zoet met 
een pikante chilitoets. Het is een 
allround smaakbooster die prima 
past bij falafel, gegrilde en 
geroosterde groenten, quiches, 
wraps, gebakken aardappelen of 
groentefrietjes. Dankzij de twee 
verschillende maalstanden kies je 
zelf de gewenste grofheid. De Bio Italiaanse kruiden 
hebben een krachtige 100 % kruidensmaak met tonen 
van basilicum, tijm, oregano en marjolein. Dit kruid is 
ideaal om soepen, sauzen, gegrilde groenten, pasta’s en 
pizza op smaak te brengen.

www.verstegen.eu

Nola   
Heb je een ‘hongertje’ of zin in een snack op het werk? 
Dan is er Nola! Nola brengt gezonde en lekkere voeding 
op de markt die gemaakt is van pure ingrediënten 
met respect voor de natuur en het milieu. Zo heeft 
Nola drie soorten granola in de aanbieding: choc-a-lot, 
macanilla en pecan-berry. De basis van deze granola's 
zijn pure smaakmakers zoals havervlokken, noten, 
pitten en zaden. Sinds kort heeft Nola ook twee soorten 
energy balls: almond-cocoa en hazelnut-barberry. Deze 
hongerstillers zijn smeuïg en tegelijkertijd een tikkeltje 
crunchy. Voor een suikerdip zijn deze balls ideaal dankzij 
de snel opneembare natuurlijke suikers en de gezonde 
vetten. Bovendien zijn ze ook rijk aan antioxidanten!  

nolaenjoygoodfood.be

Plant!
Eén zijn met jezelf en de natuur, dat was de belangrijkste beweegreden van Katrien om Plant! 
op te richten. Ze plaatst de natuur en de dieren op gelijke voet met de mens, en vanuit deze 
visie wil ze graag anderen inspireren. Dat doet ze met het Vegan Café, dat doorgaat in Het 
Huis Van Geluk, in Poperinge waar je gezellig kan samenzitten, ervaringen uitwisselen en 
genieten van vegan lekkers. Regelmatig zijn er ook thema-avonden en workshops. Voor vegan 
verzorgingsproducten voor je haar, huid of tanden kan je bij de webshop van Plant! terecht. 

www.plantpoperinge.be
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Veel vegetariërs stopten in eerste instantie met vlees te eten, en schrapten pas later ook vis van het menu. 
Zogenaamde pescotariërs eten geen vlees meer, maar wel nog vis. Vissen lijken op minder sympathie te 

kunnen rekenen dan zoogdieren. Ze zouden geen pijn voelen, geen bewustzijn hebben en over een zeer kort 
geheugen beschikken. Maar klopt dat beeld wel?

Eigenlijk weten veel mensen 
verrassend weinig over vissen. De 
onderwaterwereld is een mysterieuze 
en magische plek. Vissen zijn 
verspreid over de hele wereld en 
kunnen opgedeeld worden in maar 
liefst 32.000 verschillende soorten. 
Regelmatig wordt een nieuwe soort 
ontdekt. De meeste vissen zijn 

koudbloedig, maar er zijn grotere 
soorten met warmbloedige trekjes. 
Als we naar het milieu kijken, hebben 
we zoetwatervissen, brakwatervissen 
en zoutwatervissen. Anadrome vissen 
(zoals zalm) groeien op in zout water 
en planten zich voort in zoet water. 
Voor katadrome vissen (zoals paling) 
geldt het omgekeerde.

Net zoals bij de zoogdieren, zijn er 
snelle en minder snelle vissen. De 
traagste vissen zijn de zeepaardjes: 
zij halen een snelheid van vijf meter 
per uur. De sprinters onder de vissen 
zijn de Paci� sche zeilvis en de zwarte 
marlijn. Zij kunnen snelheden halen 
van meer dan 110 kilometer per uur! 

Wat is er 
mis met vis?

Tekst Eva Goossens

met vis?
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Vissen zijn natuurlijk zwemmers, maar 
sommige soorten kunnen ook ‘vliegen’. 
Vliegende vissen springen tijdens het 
zwemmen waardoor ze even boven het 
water lijken te zweven. Door hun grote 
borstvinnen en korte zweefvluchten 
kunnen ze ontsnappen aan jagers.

 

Vissen komen voor in alle vormen en 
maten: langwerpig met platte zijkanten, 
slangvormig, plat of net heel bol. Wat 
hen verbindt, is dat ze allemaal vinnen 
hebben. Die hebben drie functies: ze 
dienen om te zwemmen, te sturen en 
snelheid te maken. Het aantal vinnen 
verschilt per soort: door de lange 
evolutie hebben sommige vissen 
bepaalde vinnen verloren. Ook de 
kieuwen zijn speci� ek voor vissen. Met 
hun kieuwen halen vissen zuurstof 
uit het water, ze bevinden zich aan de 
zijkant achter de kop. Vissen hebben 
net als mensen een skelet, dat relatief 
licht is, en een wervelkolom. Hun 
lichaam bestaat vooral uit twee grote 
spieren, die de staartvin aandrijven via 
de huid en de wervelkolom.

VISVANGST 
In tegenstelling tot wat vaak beweerd 
wordt, voelen vissen wel pijn en 
hebben ze meer bewustzijn dan werd 
gedacht. Net als varkens, koeien en 
kippen lijden ook vissen als ze sterven. 
Vissen zoals tonijn worden met een 
groot net gevangen, waar ze bij het 
ophalen tegen de rotsen schuren. Op 
de boot stikken ze door een gebrek 
aan zuurstof of worden ze levend 
opengesneden. Andere vissen, zoals 
platvissen, worden na het vangen 
‘gestript’. Dat betekent dat de dieren 
levend opengesneden worden en van 
hun ingewanden worden ontdaan. Niet 
alleen is dit een pijnlijke ingreep, de 
vissen kunnen daarna nog tot een half 
uur blijven leven. Dat komt doordat 
vissen bijzonder gebouwde hersenen 
hebben, met een zuurstofvoorraad die 
hen nog in leven houdt.

Jaarlijks wordt 90 tot 100 miljoen ton 
vis uit onze oceanen gehaald. Uit een 
studie van de bekende marinebioloog 
Daniel Pauly blijkt dat het visbestand 
zo sterk gedaald is dat 70 % van alle 
soorten wereldwijd volledig verdwenen 
of sterk uitgeput zijn, en dat vissen uit 
onze oceanen dreigen te verdwijnen 
tegen 2048.

 
BIJNA 40 % VAN ALLE VIS DIE 

GEVANGEN WORDT, IS BIJVANGST 

EN WORDT (BIJNA) DOOD OF 

ZWAAR GEWOND TERUG IN ZEE 

GEGOOID.

‘Bijvangst’ is hiervan de oorzaak: 
vissoorten en andere zeedieren die 
ongewenst mee gevangen worden 
tijdens het vissen. Bijna 40 % van alle 
vis die gevangen wordt, is bijvangst en 
wordt (bijna) dood of zwaar gewond 
terug in zee geworpen. Bij sommige 
soorten vis (zoals garnalen) staat 
1 kilo vangst gelijk aan 5 tot 20 kilo 
ongewenste bijvangst. Minder bekend 
is dat bijna een derde van de totale 
visvangst gebruikt wordt als voer voor 
kweekvis, siervis, varkens, pelsdieren 
en kippen. En dat terwijl deze 
landdieren van nature nooit vis zouden 
eten!

 

Niet alleen de biodiversiteit lijdt onder 
de overbevissing. Ook de vervuiling 
van de oceanen is een belangrijk 
gevolg van de visindustrie. Cijfers van 
The Ocean Cleanup tonen aan dat tot 
46 % van alle plastic in zee afkomstig 
is van de visvangst. Geschat wordt 
dat op die manier jaarlijks 650 000 
walvissen, dol� jnen en zeehonden 
sterven, omdat ze vast komen te zitten 
in de netten of de plasticdeeltjes 
inslikken. Onrechtstreeks komen 
die microplasticdeeltjes, waarvan de 
langetermijngevolgen nog onbekend 
zijn, dus ook in het lichaam van viseters 
terecht.

IS VIS GEZOND? 

Een vaak gehoord argument om 
vis te eten, is dat het gezond is. 
Het klopt dat vette vis veel Omega 
3-vetzuren bevat die essentieel 
zijn om ons lichaam goed te laten 
functioneren. De Omega 3 uit vis is 
voornamelijk afkomstig uit eencellige 
planktonalgen en zeewieren. Vis kan 
deze Omega 3-vetzuren immers zelf 
niet maken. Je kunt dus net zo goed 
de algen en zeewieren zelf eten om 
aan Omega 3 te komen. Algen kunnen 
prima op het land gekweekt worden 
onder steriele omstandigheden. 
Deze planktonalgen bevatten geen 
gifstoffen, zoals visolie en vis die 
wel bevatten. Andere plantaardige 
bronnen van Omega 3 zijn zaden 
en noten, peulvruchten, walnootolie, 
olijfolie, sesamolie en sommige 
groene bladgroenten. Postelein is de 
kampioen. 

Lees dan ‘De Huilende Zee’, het boek 
dat Dos Winkel, de oprichter en huidige 
voorzitter van Sea First Foundation, met 
een aantal wetenschappers schreef. 
Wil je onderduiken in de magische en 
verborgen wereld van vissen? Dan is de 
natuurdocu Blue Planet II een aanrader. 
Ook de documentaire Sea the Truth is 
een must-see voor wie wil weten hoe 
het met onze oceanen gesteld is.

www.sea� rst.nl

MEER WETEN?
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Barcelona &
Valencia

Barcelona
Barcelona is een fantastische, levendige stad. Overal mozaïeken op de prachtige 
gebouwen van architect Antoni Gaudi, mooie zonovergoten straten, gezellige terrasjes, 
het strand … Geen wonder dat iedereen Barcelona wil bezoeken. Jammer genoeg lijdt de 
stad de laatste tijd enorm onder het massatoerisme. Als je er dan toch bent als toerist, 
toon dan respect voor de inwoners en infrastructuur, wees extra vriendelijk en sta 
bijvoorbeeld je zitje af op het openbaar vervoer.

CAFÉ COMETA

In Café Cometa kan je lekker gaan ont-
bijten, brunchen en lunchen. Er zijn en-
kele vegan opties, vegan cappuccino’s 
en vegan taart. Heel lekker, mooi kader 
en vriendelijk personeel.

www.cafecometa.com
Carrer del Parlament 20,  
08015 Barcelona

FEDERAL CAFÉ

Vlakbij Café Cometa vind je ook Federal 
Café waar het zalig zitten is in de open-
staande ramen of op het dakterras. Op 
de kaart: ontbijt, brunch en lunch met 
vegan opties, zoals chiapudding.

www.federalcafe.es
Carrer del Parlament 39,  
08015 Barcelona

Barcelona - Park Guëll

Ahhh, Spanje. Wie houdt er niet van? Zon, zee, strand, cultuur, prachtige steden 
en vriendelijke mensen. En daarnaast ook fantastisch vegan eten. Het is misschien 
geen verrassing dat je in een grote, populaire stad als Barcelona veel goede vegan 
opties vindt, en ook haar kleinere zusje Valencia is een topper op vlak van eten. De 
steden zijn gemakkelijk te combineren in één reis, met een treinrit van een drietal 
uur tussen beide. Op die manier spaar je de planeet ook een beetje, door er geen 
twee aparte citytrips (met vliegtuig) van te maken, win-win!

Tekst en foto’s: 

Lisa Wuyts van Nom Eat 

www.nomliving.blog - Insta: @nom.eat

Citytrip

Café Cometa
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La Besneta

Chök vegan muffins

Gràcia

BARCELONA

Gràcia wijk
De gezellige wijk Gràcia moet je zeker 
een bezoekje brengen. Je botst er van het 
ene op het andere vegan(-friendly) plekje, 
fairtrade (kleding)winkel en andere toffe 
initiatieven. Precies een klein progressief 
dorpje in een grote stad. Wij waren er 
toevallig tijdens het volksfeest 200 jaar 
Gràcia, en de straten waren prachtig 
versierd. 

LA BESNETA

Deze schatkamer La Besneta ligt in 
Gràcia: een 100% vegan bakkerij met 
de lekkerste taarten, cupcakes en 
desserts. 

www.labesneta.com
Carrer de Torrijos, 37 
08012 Barcelona, Spanje

CHÖK, THE CHOCOLATE KITCHEN

Ook in chocolate heaven hebben ze ve-
gan opties. Helaas was mijn buikje ge-
vuld met lekkers van La Besneta toen 
we voorbij Chök kwamen, ik kan dus 
niet echt oordelen. Maar soms kan je 
toch wel op het zicht afgaan, niet? Ik 
bedoel, look at these …

www.chokbarcelona.com
Carrer d’Astúries, 93 
08024 Barcelona, Spanje

Strand
POKÉ MAOLI

Ben je aan het strand van Barcelona, 
haal dan zeker een poké-bowl bij Poké 
Maoli. Poké Bowls zijn een soort van 
sushi-in-a-bowl dingen. Je kiest volle-
dig je eigen toppings en het is echt su-
perlekker. Ik nam sushirijst met kimchi-
saus, gemarineerde aubergine, tofu, 
gepekelde ui, edamameboontjes, ge-
pekelde gember, zeewier, avocado en 
fried onions. 

www.pokemaoli.com
Carrer de Sevilla, 80 
 08003 Barcelona
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Valencia
Kleiner en rustiger dan Barcelona en 
toch enorm levendig. Prachtige natuur 
en architectuur, Valencia heeft het 
allemaal. Wandel door het inspirerende 
kilometerslange park Jardín del Turia 
en kom uit bij het moderne witte 
gebouwencomplex van het Ciutat de les 
Arts i les Ciències.

ALMALIBRE AÇAÍ BAR

Ook om te eten is er veel goeds in 
Valencia. Mijn favoriet: Almalibre açaí 
bar. Naast de açaibowls serveren ze er 
ook lekkere vegan burgers, salades en 
verse sapjes. 

www.almalibreacaibar.es
Carrer de Roteros, 16, 46003 València

Almalibre

COPENHAGEN

Dit is een 100 % vegetarisch restau-
rant met vegan opties. Het krijgt online 
enorm goede recensies, zelf vond ik het 
wat overroepen. Het eten is zeker lek-
ker en de bediening vriendelijk,  maar 
de keuken is niet echt uitzonderlijk, zo-
als de recensies doen vermoeden. Ze 
hebben er wel patatas bravas met ve-
gan aïoli!

www.grupocopenhagen.com
Carrer del Literat Azorín, 8, 46006 
València, Spanje

 ALOHA VEGAN DELIGHTS

Voor lekkere burgers voor een klein 
prijsje moet je bij het volledig ve-
gan barretje Aloha zijn. Wel enkel  
take-away. Handig als snelle lunch.

www.aloha.bio 
Carrer dels Cavallers, 45, 46001 
València, Spanje

Copenhagen
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Horchata
de Valencia
Grootste verrassing? Horchata, hét drankje 
van Valencia is accidentally vegan. Het 
wordt gemaakt van aardamandelen 
(tijgernoten), gemixt met water, limoensap 
en wat suiker. Een echte ‘melkdrank’ dus, 
maar dan vegan. Klonk veelbelovend, 
dus we gingen meteen naar Horchatería 
Santa Catalina, dé beste horchatería van 
Valencia volgens onze reisgids. Helaas, 
het was écht niet lekker. Mierzoet met een 
duffe nasmaak. Geen aanrader dus.

Plaça de Santa Caterina, 6, 46001 
València, Spanje
www.horchateriasantacatalina.com

TOSTADA

Ook een Spaanse accidentally vegan 
specialiteit: tostada. Een simpele toast 
met verse tomatencoulis en goede 
olijfolie. Simpel en lekker. 

Verkrijgbaar in elk cafeetje.

Mercat Central
Deze prachtige overdekte markt is zeker een bezoekje waard. Let wel op als je niet goed 
tegen dode dieren kunt:  vissen, hammen en karkassen staan er vol in het zicht uitgestald. 
Ook de geur moet je erbij nemen. Daarnaast zijn er ook heerlijke kruiden en specerijen, 
vers fruit en groenten en lekkere smoothies. Het gebouw zelf is ook indrukwekkend, 
zowel aan de binnen- als de buitenkant.

Plaça de Santa Caterina, 6, 46001 València, Spanje
www.horchateriasantacatalina.com

Mercat Central

Zowel Barcelona als Valencia zijn dus zeker een bezoek 
waard. Je vindt er de perfecte mix voor een geslaagde trip: 
lekker eten, architectuur, cultuur, natuur en de aangename,  
zuiderse warme sfeer. 

Meer over deze reis en andere hotspots  
lees je op www.nomliving.blog.

Ciutat de les Arts i les Ciències
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BIO

Veggie Vissticks
Eet je graag plantaardig maar mis je vis? Dan hebben we goed nieuws 
voor je! Van onze verse biologische sojabonen, afkomstig uit Europa, 
maken we nu ook Veggie Vissticks. Volledig plantaardig, vol van smaak 
en gegarandeerd graatvrij. Al was dat laatste niet zo moeilijk. 

De bereiding is simpel: laat de vissticks een paar minuten in een pan 
met een beetje olie zwemmen en genieten maar! Meer informatie en 
volop inspiratie vind je op prolaterre.com

ProLaTerre. Lekkerder voor vandaag, beter voor morgen.

Vegan

Veggie Vissticks zijn
verkrijgbaar bij biologische 

supermarkten en 
natuurvoedingswinkels.

Veggie Vissticks
Dat smaakt naar meer. 

Veel meer.

LEKKER NIEUW!

42_ad.indd   42 23/08/18   11:43



Op het internet vind ik heel wat tegenstrijdige info over 
kokosbloesemsuiker. 

Volgens de ene website is het een gezond alternatief voor suiker 
doordat het een lage glycemische index heeft, volgens de andere 
zijn daar geen grondige onderzoeken naar gebeurd. Wat is jouw 
idee hierover?

Kokosbloesemsuiker is een onbewerkt (ongeraffi  neerd en niet verhit) product 
dat bijna volledig uit pure suiker bestaat. Doordat deze suikersoort niet wordt 
bewerkt, blijven de meeste voedingstoff en (vitamines en mineralen) intact. 

De glycemische index van kokosbloesemsuiker in vaste vorm is inderdaad 
relatief laag in vergelijking met die van andere suikers. Dit betekent dat 
de vaste kokosbloesemsuiker een minder sterke invloed heeft op de 
bloedsuikerspiegel. Maar je gebruikt kokosbloesemsuiker nooit in vaste 
vorm. De glycemische index (net zoals de calorische waarde) van de vorm 
waarin deze suiker wordt gebruikt, is vergelijkbaar met die van gewone 
tafelsuiker. Ik raad aan dit product met mate te gebruiken.
 
Er bestaan alternatieven voor suiker die niet (volledig) worden opgenomen in 
het lichaam met een lagere invloed op de bloedsuikerspiegel. Een voorbeeld 
van een 100 % natuurlijke en plantaardige zoetstof is Stevia.

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

EEN VOORBEELD VAN EEN 100% 
NATUURLIJKE EN PLANTAARDIGE 
ZOETSTOF IS STEVIA.
NATUURLIJKE EN PLANTAARDIGE 
ZOETSTOF IS STEVIA.
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Ik wil overschakelen naar sojamelk, het liefst zonder 
suiker. Ik zie door de bomen het bos niet meer dus 
graag advies welk merk/product ik best koop.

Van nature bevat sojamelk altijd suiker. Er bestaan uiteraard ongezoete varianten, 
waar geen extra suiker aan toegevoegd is. Enkele voorbeelden hiervan zijn de 
ongezoete sojamelk van Alpro (rode verpakking), Provamel (rode verpakking) en 
LIMA (groene verpakking). Aan deze producten is noch suiker, noch zoetmiddel 
toegevoegd. De producten van Alpro bevatten wel toegevoegde vitamines en 
mineralen (zoals vitamine B12, ijzer en calcium). Indien je de voorkeur geeft aan 
sojamelk zonder toegevoegde suiker én zonder toegevoegde voedingsstoff en, kies 
dan voor Provamel of LIMA. Deze producten behoren tot de biologische voeding en 
worden dus nooit verrijkt. Zij bevatten enkel water en sojabonen.

Bij de ontbijttips in het kader van Easy Vegan lees ik om (voor een granola) 
walnoten in de oven te doen. Ik dacht dat walnoten niet verwarmd mogen 
worden omwille van de aanwezige Omega 3?

Walnoten zijn een goede bron van Omega 3-vetzuren. 
Zodra je voedingsmiddelen verhit, is een verlies van 
bepaalde voedingsstoff en onvermijdelijk. Dat geldt ook 
voor Omega 3-vetzuren. Het klopt dat deze vetzuren 
hittegevoeliger zijn dan bijvoorbeeld Omega 6-vetzuren. 
Tijdens het verhitten van walnoten is er steeds een verlies, 
maar zolang je niet boven 180 graden verhit, treden er 
geen schadelijke reacties op en blijft een deel van de 
vetzuren actief. Dit betekent dat ook verhitte walnoten 
kunnen bijdragen tot de aanbreng van Omega 3-vetzuren.

Om een optimaal behoud van voedingswaarde te 
garanderen, raad ik aan walnoten vers en onverhit te 
consumeren.

Andere goede bronnen van Omega 3-vetzuren zijn 
lijnzaadolie, walnootolie, koolzaadolie, broccoli, 
koolsoorten, spruitjes, spinazie en tofu.
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KORTINGGEVER 
IN DE KIJKER

RESTAURANTS – 10% KORTING 
(TENZIJ ANDERS VERMELD)

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

Aalst, BVBA Lowie, www.bakkerijlowie.be

Aalst, Het Verschil, www.hetverschil.com

Aalst, In de Maeltydt,  
www.indemaeltydt.be

Aalst, Qarfa, www.qarfa.be

Affligem, De Glazen Toren,  
www.deglazentoren.be

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

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

Antwerpen, Aahaar, www.aahaar.com

Antwerpen, Boelens & Cole,  
www.boelensencole.be

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

Antwerpen, Finjan, www.finjan.be

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

Antwerpen, Lombardia, www.lombardia.be

Antwerpen, Mama Matrea,  
www.mamamatrea.com

Antwerpen, Récollets, www.récollets.be

Antwerpen, Rosenobel, www.rosenobel.be 

Antwerpen, Symforosa,  
www.symforosa.com

Antwerpen, Terra Meiga, 03/248.73.71 

Bocholt, Zus&Zo,  
www.zusenzorestaurant.be

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

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

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

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

Brussel, Bombay Inn, www.bombayinn.be

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

Brussel, Happy Buddha, 
02/218.63.64         

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

Brussel, Ozfair, www.ozfair.be    

Brussel, Recyclart, www.recyclart.be

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

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

Brussel, Toukoul, www.toukoul.be

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

Deurle, Markies de Salade,  
www.markiesdesalade.be 

Diksmuide, Water en Vuur,  
www.waterenvuur.be

Gent, Avalon, (enkel lunch),  
www.restaurantavalon.be

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

NIEUWE KORTINGGEVERS

Gent, O’yo bvba, 0494649686,  
www.oyobar.be

Poperinge, Plant!, 0477/312476,  
www.plantpoperinge.be

Nola enjoy good food,  
www.nolaenjoygoodfood.be 
(kortingscode: EVANOLA10)

45

45-46 Kortinggever in de kijker.indd   45 23/08/18   12:10



Gent, Afkikker, www.afkikker.be 

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

Gent, Casa di Batavia, 
www.casadibatavia.com

Gent, Cafe de Loge, www.deloge.be

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

Gent, De Appelier, www.deappelier.be

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

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

Gent, De Retraite, www.deretraite.be

Gent, Falafel Punt, www.hotfalafel.be 

Gent, Frituur De Papegaai, 
0496/41.63.41 

Gent, Innerkitchen, www.innerkitchen.be

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

Gent, Le Pain Total, www.lepaintotal.be

Gent, Lokaal, www.facebook.com/
LokaalGent

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

Gent, O’yo bvba, 0494649686, 
www.oyobar.be

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

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

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

Gent, Tasty I, www.tastyworld.be

Gent, Tasty II, www.tastyworld.be

Gent, Thalia, 09/224.21.82 

Hasselt, Izibiliboco, www.mayniemalan.
com

Hasselt, Preuverie, www.preuverie.be

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

Heusden, Soepkom, www.soepkom.be

Kortrijk, De KleinKeuken, 
www.dekleinkeuken.be

Ledeberg, Hot Falafel, www.hotfalafel.be

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

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

Luik, Tasty, www.frenz-bar.be

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

Middelkerke, Tartine,  0495/ 28 48 
70,www.bakkerijtartine.weebly.com

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

Poperinge, Plant!, 0477/312476, 
www.plantpoperinge.be

Turnhout, SPROUTS, www.sproutsresto.be

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

RESTAURANTS - 5% KORTING

Leuven, Vegaverso, 
www.facebook.com/www.vegaverso.be

On the road, The Vexican, 
www.thevexican.be

CATERING – 10% KORTING

Aalst, Qarfa, www.qarfa.be   

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

Bornem, Vegabites, www.vegabites.com

Gent, Vegamuze, www.vegamuze.be

Gent, Geert Groffen

Gent, Leven in Balans, 
www.illiemangaro.be

Oudenaarde, Bodycenter Curazon, 
www.curazon.be

Tielen, Pickle and Spice, 01/455.37.32

KORTINGGEVER KORTINGGEVER 
IN DE KIJKERIN DE KIJKER
Voor het volledige overzicht 
met alle kortinggevers ga naar 
www.evavzw.be/word-lid/voordelen
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Tekst Nena Baeyens

VEGGIEWORLD BRUSSELS
De internationale vegan 
beurs VeggieWorld zakt 
voor de tweede keer af 
naar Brussel!
 
In het weekend van 
17 en 18 november 
2018 kan je twee dagen 
lang terecht bij Tour & 
Taxis voor inspirerende 
lezingen, kookdemo's 
van bekende chefs en 
je kunt natuurlijk ook 
heerlijk vegan eten bij 
allerlei internationale 
standhouders.

Tekst Nena Baeyens

De beurs is een mix van vertrouwde merken en nieuwe producten op de plantaardige 

markt. Maar niet alleen voeding komt aan bod. VeggieWorld is ook het paradijs voor 

iedereen die geïnteresseerd is in vegan mode en make-up.

Vorig jaar kwam de beurs voor het eerst naar Brussel en het was meteen een 

schot in de roos! Bijna 5.000 nieuwsgierige bezoekers kwamen erop af. Ze konden 

proeven, ontdekken en kopen bij de meer dan 60 exposanten en zich laten inspireren 

door de kookworkshops en lezingen.

DIT JAAR WORDT VEGGIEWORLD NÓG GROTER EN LEUKER!

KOOKDEMO’S:
Bosh!

De Vegetarische Kookstudio

Pieter-Jan Lint 

Damien Brunet

...

LEZINGEN
Silke Desaever: kinderen plantaardig 

(op)voeden

Tobias Leenaerts

Jérémy Pigeon: vegan sportvoeding

Marie Dutoit  

Dos Winkel 

Robert Bridgeman

...

STANDHOUDERS:
 Waf� es Veg, Loving Hut, Vegamuze, 

Naduah, Dutch Weedburger...

 BE Vegan, Bite Back, Animal Rights, 

Sea Sheperd...

 De Hobbit, Abinda, Pur Vegan, Lima...

 Suit matters, Kari T care, VGTL, Ditha 

Bonita Boutique...

PRAKTISCH:

17 & 18/11 10u00-18u00

Tour & Taxis, Avenue du Port, 86c, 

Shed 4, 1000 Brussel

Tickets: € 8 in voorverkoop / 

€ 10 aan de deur 

(€ 8 voor EVA-leden en studenten) 

www.tickets.wellfairs.de

Houd het Facebookevent in de 

gaten voor de laatste updates! 

www.evavzw.be/veggieworld

AND MANY MORE!!!
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KOOK-
WORK-
SHOPS

TRY VEGAN-
ACTIVITEITEN

LANGSTE 
VEGGIE-
TAFELS

ANDERE 
ACTIVI-
TEITEN

20/09 Veggie Italië in Brugge

27/09 De Veggie Belgische Keuken in 

Hoeselt

10/10 Vegan Nordic Kitchen in Herk-de-

Stad

11/10 Proef de Wereld: Veggie en Fairtrade 

in Brugge

18/10 Vegan in 30 minuten in Kortrijk

18/10 Vegan Indisch in Sint-Katelijne Waver

18/10 Zoet zonder Zuivel in Antwerpen

22/11 Feestelijk Veggie in Hoeselt

alle kookworkshops op www.evavzw.be/
kookworkshops

28/09 Lezing Melina Vesanto ’Vegan 

nutrition for optimal health’ 

 - Theaterzaal in Dienstencentrum 

Ledeberg 

11/10 Optreden Low Impact Man  - 

Veggiehuis Gent

28/10  Funky Vegan - EVA Mechelen

alle activiteiten op www.tryvegan.be/events

13/09  Langste Veggietafel Sint-Niklaas

16/09 Langste Veggietafel Antwerpen

16/09 Langste Veggietafel Hasselt

26/09 Veggie Volxkeuken - EVA Aalst

24/10 Veggie Volxkeuken - EVA Aalst

21/11 Veggie Volxkeuken - EVA Aalst

12/12 Veggie Volxkeuken - EVA Aalst

16/09 Vegan Dorp op Landelijk Brussel

22/09 Tapis d'Amis - EVA Oosterzele

30/09 Nobelprei(s) 2018 - EVA Oosterzele

01/10 Wereldveggiedag: Vertoning 

Foodchoices - EVA Aalst

Meer info en alle activiteiten op: 
www.evavzw.be/activiteiten

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

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

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

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

medicatie. 

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

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

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

dat we de betreffende producten of organisaties goedkeuren.

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

Nog geen abonnement op het smakelijkste 
magazine van het land? 
Wil je EVA Magazine ook ontvangen? Word dan lid bij EVA. Dan krijg je niet 
alleen het driemaandelijkse magazine, maar ook een EVA-kaart waarmee 
je korting krijgt op kookworkshops en in meer dan 200 restaurants en 
winkels. Je vindt een overzicht van de kortinggevers op de lijst op p. 45. 
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. De opvolgende 'Try Vegan'-
campagne begeleidt mensen met de eerste stappen richting plantaardige 
keuken. Dat is niet alleen goed voor de gezondheid, maar ook voor het 
milieu, de voedselverdeling in de wereld en de dieren.

Hoofdredactie
Ulrike Verdonck

Eindredactie
Carmen Van Puyenbroeck
Nienke Robbrecht
Ulrike Verdonck

Fotogra� e
Eveline Boone

Vormgeving

Werkten mee 
aan dit nummer
So� e Bogaerts, Eveline Boone, 
Babs Carpentier, Alissa De Ceuninck, 
Eveline De Reu, Angharad De 
Temmerman, Eveline Delnooz, 
Ivan Janssens, Fien Louwagie, 
Evelyne Mertens, Magali Michaux, 
Eva Goossens, Elisabeth Van Lierop, 
Maureen Vande Cappelle, So� e 
Vandermolen, Sara Vicca, Lisa Wuyts

Colofon

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.

V.U.:
Anna Bernburg
EVA vzw, Steendam 84, 9000 Gent
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Meer info over Lima: 
www.limafood.com

Amandelen staan bekend om hun rijke smaak. Plantaardige 
dranken met amandel onderscheiden zich omdat ze op 
veel verschillende manieren gebruikt kunnen worden. 
Ze zijn lekker om te drinken op elk moment van de dag, maar 
net zo goed te gebruiken in de keuken, in zoute of zoete 
bereidingen. Ook in smoothies en plantaardige cocktails is 
amandeldrank overheerlijk. Een onmisbare bondgenoot die 

je altijd bij de hand moet hebben!

Nieuw !

ALMOND DRINK
DE ZOETE SMAAK VAN AMANDELEN ZONDER SUIKER

ONTDEK OOK ONZE 
ANDERE ALMOND DRINKS
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VOLUIT LEVEN

NU TE VINDEN IN UW BIOWINKEL
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Nieuw in het assortiment

 Laat je inspireren door de natuur!

100% PLANTAARDIG, 

Ontdek de nieuwe producten in je winkel en
laat je inspireren op de gloednieuwe website cereal .be

BIOLOGISCH ÉN LEKKER! 

INGREDIËNTEN

BEREIDINGSWIJZE

|  2 verpakkingen Céréal by 
Nature Rijst & Kokos koekjes 
(2 x 130 g)

| ± 10 dadels
| 1 tl kaneelpoeder
| 80 g kokosolie 
|1  pak biologische zijden tofu 

(uitgelekt ± 350 g) bv. Céréal 
Bio Tofu Zijdezacht

|  200 g plantaardig alternatief 
voor ongezoete yoghurt 
of kwark (bv. ongezoete 
sojayoghurt)

|  200 g verse of bevroren 
aardbeien (laten ontdooien)

| 1 zakje vanillesuiker (8 g)
|  40 g Céréal Bio Agavesiroop 

of Céréal by Nature 
kokosbloesemsiroop

|  300 ml plantaardige drink
(bv. kokosdrink, haverdrink 
of amandeldrink)

|   2 zakjes agar agar (2 x 8 g)
|  Topping : bessen, aardbeien 

of munt (naar keuze)

1. Maal de Céréal by Nature koekjes en de dadels in de 
keukenmachine tot fijne kruimels, voeg kaneelpoeder toe 
en meng goed.

2. Laat de kokosolie smelten en meng de koekjeskruimels er 
doorheen.

3. Voeg het kaneelpoeder toe.
4. Smeer een taartvorm in met plantaardige vetstof of bekleed 

ze met bakpapier. Verdeel het koekjesmengsel over de bodem 
en druk goed aan. Zet de koekjesbodem minimaal 20 minuten 
in de koelkast.

5. Mix de zijden tofu, de plantaardige yoghurt, de aardbeien 
en de vanillesuiker tot een romig mengsel. Breng op smaak 
agavesiroop.

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

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

8. Garneer de taart met aardbeien en bessen vóór het serveren.

VVEEGGAANNAAAAARRRARAARA DDBBEEIIEENN CCHHEEEESSEECCAAKKEE

 
8-12 PERSONEN 100 MINUTEN 

VEGAN

BIO

BE-BIO-01
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