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Vanaf 1 april verhogen we het bedrag voor een lidmaatschap bij EVA vzw.
Vanaf dan betaal je 30 euro voor een gewoon lidmaatschap en 35 euro voor
een familielidmaatschap. We doen dit uiteraard niet zomaar. Dit is nodig om
het lidmaatschap bij EVA rendabel te houden. De bijdrage voor het lidmaatschap was al bijna 10 jaar niet meer veranderd.
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Je ontvangt als EVA-lid nog altijd 4 keer per jaar het EVA Magazine en
een lidkaart waarmee je korting krijgt in heel wat winkels, restaurants en
de EVA-kookworkshops.
Uit onze ledenbevraging van voorbije zomer, bleek dat jullie veel waarde hechten aan het EVA Magazine. We blijven hier dan ook op inzetten en zetten ons
met het redactieteam in om telkens een kwaliteitsvol EVA Magazine boordevol
relevante inhoud, goeie recepten en foto’s om bij te watertanden. Verder gaan
we ook op zoek naar mogelijkheden om de digitale versie van EVA Magazine te
verbeteren en om de EVA-lidkaart gebruiksvriendelijker te maken.
Is je lidmaatschap nog geldig tot na 1 april?
Dan betaal je bij je volgende hernieuwing het nieuwe bedrag.
Betaal je via domiciliëring?
Dan hoef je niets te doen. 14 dagen voor de betaling van je lidmaatschap, ontvang je een e-mail ter herinnering met de nieuwe bedragen.

Heb je vragen? Mail info@evavzw.be
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LESS MEAT LESS HEAT
Het klimaat is hot. Letterlijk en figuurlijk. De
aarde warmt op. En het besef dat we nú moeten
handelen om onze planeet te redden, leeft bij
steeds meer mensen.
Ook bij de scholieren die wekelijks brossen voor
de bossen om de regering tot actie te dwingen.
Met de slogans op hun borden roepen ze op tot
creatieve oplossingen voor het klimaatprobleem.
Ze kijken in de richting van mobiliteit en
hernieuwbare energie. Maar ook: minder vlees
op ons bord. Enkele originele borden waar ons
plantaardig hart spontaan sneller van ging
slaan: “Less meat, less heat”, “Zo’n grote
vleesproductie, dat houdt toch geen steak?!” en
het meer gewaagde “Eat pussy, not cows”.
Dat de gevolgen van vleesindustrie niet mals
zijn voor onze planeet, is al langer bekend. Maar
hoe groot is die impact precies? Een gezond
dieet voor de mens én de planeet, hoe ziet dat
eruit? En hoe kunnen we overheden aanzetten
om van de veeteelt een belangrijk punt op de
klimaatagenda te maken? In de Actua-rubriek op
p. 30 zetten we alle facts & figures op een rij.

Wie ook met onze aarde begaan is, zijn de vegan
gezinnen uit het interview. Ellen en Nikolas van
Sustainable Family, Kelly en Yassmina vertellen
hoe zij hun kroost plantaardig (op)voeden. En
laat je vooral niets wijsmaken: dat is leuker en
gemakkelijker dan je zou denken!
Of laat je inspireren door Katleen en Patrick
in onze nieuwe rubriek ‘In de (achter-)ban van
EVA’. Hierin vertellen telkens twee EVA-leden
hoe zij op hun manier de wereld net dat tikkeltje
groener, diervriendelijker en gezonder maken.
K/Ben je zelf ook iemand met een inspirerend
vegan verhaal? Laat het ons weten!
Wie ook in actie wil schieten, kan in april
meedoen met Try Vegan. Door één maand
plantaardig te eten, bespaar je maar liefst
60 kg CO2, 30 000 liter water en 21 000 m2
vruchtbare grond. Overtuig je familie, vrienden
en collega’s om samen de uitdaging aan te
gaan en help ons om voor deze editie een
record aan CO2 uit te sparen.
Want de tijd begint te dringen. Of zoals
de klimaatjongeren het zo mooi zeggen:
“Do something, before we run out of slogans.”
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INTERVIEW VEGAN GEZINNEN

INTERVIEW

Vegan gezinnen vertellen
Steeds meer ouders kiezen ervoor hun kinderen plantaardig op te voeden. Maar hoe
doe je dat, in een wereld van verjaardagstraktaties, familiefeesten en crèches?
Drie mama’s en één papa getuigen. “In de supermarkt zegt mijn dochtertje (3 jaar)
luid: ‘oh nee, die kreeft moet wel in de zee, hé mama!’”

ELLEN & NIKOLAS
hebben 2 zoontjes Jules (4 jaar) en
Arthur (6 jaar). Nikolas eet sinds 3 jaar
plantaardig, Ellen ruim 1 jaar, daarvoor
waren ze vegetariër en flexitariër.
Ze bloggen over hun duurzame
levensstijl op www.sustainable.family
waar ze ook zero-waste producten
verkopen in hun webshop.
Volg hun avonturen op Instagram via
@sustainablefamily

KELLY

YASSMINA

voedt haar dochtertje Leah (3 jaar)
op via co-ouderschap.

werkt als project coördinator, haar
man is muzikant.

Zowel bij haar mama als bij haar
papa eet Leah plantaardig.

Samen voeden ze hun 20 maanden
oude zoontje Yahto plantaardig op.

Kelly eet sinds 1 januari 2017
vegan en ziet zichzelf nooit meer
dierlijke producten eten.

Ze zijn samen vegan geworden na
het bekijken van de documentaire
‘Earthlings’.

Ook Leahs papa eet plantaardig,
maar noemt zichzelf geen veganist.

Ook tijdens haar zwangerschap at
Yassmina plantaardig.

Tekst Ulrike Verdonck
Foto’s Sustainable Family, Kelly Stijfs & Bram Michael Christiaens

6

INTERVIEW VEGAN GEZINNEN

WAS HET EEN EVIDENTE KEUZE OM
JULLIE KINDEREN PLANTAARDIG OP
TE VOEDEN, OF HEBBEN JULLIE ER
TOCH OVER GETWIJFELD?

Nikolas: Ik wou onze kindjes graag
vegan opvoeden, voor Ellen was dat
iets minder evident. Zij was eerst
langere tijd flexitariër en dan vegetariër,
en is pas later vegan geworden.
Ellen: Ik ben de kok in huis, en
kookte sowieso altijd al veggie.
Sinds een jaar kook ik volledig
plantaardig. En ik moet zeggen: er
is een wereld voor me opengegaan!
Yassmina: Voor mij was het
vanzelfsprekend om Yahto vegan
op te voeden. Ik vind het logisch
dat je je kinderen opvoedt volgens
de waarden waarin je zelf gelooft.
Mijn ouders aten bijvoorbeeld geen
varkensvlees. Dus als kind aten wij
dat thuis ook nooit. Niemand stelde
zich daar vragen bij, dat was evident.
Kelly: Leah eet zo goed als
plantaardig sinds haar geboorte.
Het eerste jaar kreeg ze
borstvoeding, dus ik vond het niet
nodig om haar zuivel te geven.
Sinds ik zelf volledig plantaardig
eet, eet Leah ook geen dierlijke
producten meer. Op af en toe
wat vlees bij de opvang na. Sinds
september gaat ze naar school, en
eet ze volledig plantaardig. Vlees
vindt ze sowieso niet lekker, omdat
ze het ook niet kent van thuis.

Ik vind het logisch dat
je je kinderen opvoedt
volgens de waarden
waarin je zelf gelooft.

HOE LEG JE HET AAN JE KINDEREN UIT?

Kelly: Ik leg het haar uit op haar
niveau. Ik zeg haar dat de dieren
pijn hebben, en dat we dat niet
willen. Ik heb ook het boekje ‘Je
bent om op te eten!’. Daarin trekt
een biggetje naar alle dieren van
de boerderij en vraagt hen ‘vind
je mij schattig?’, ‘vind je mij lief?’.
Dat vinden de dieren allemaal. Op
het einde komt het biggetje bij
de boer die aan tafel zit met een
stukje ham. Leah kent het boekje
uit haar hoofd. Ze is sowieso een
heel verbaal kind. Soms stelt ze me
vragen: “Mama, wat gebeurt er dan
met de dieren als ze pijn hebben?
Wat doen de mensen dan?” Maar
ik vind haar nog te jong om daar
echt op in te gaan. Dan leg ik haar
uit dat de dieren naar de hemel
gaan, maar dat nog niet willen. Dat
antwoord stelt haar tevreden.
Nikolas: Kinderen willen sowieso niet
dat dieren pijn hebben. Wij vinden
het eigenlijk makkelijker om uit te
leggen dan toen we flexitariër waren,
want het is heel consequent “wij
eten geen diertjes”. Onze kinderen
zijn zich daarvan bewust, en staan er
heel positief en blij tegenover.
Yassmina: Yahto is nu nog te jong
om het hem uit te leggen, maar
ik ga dat sowieso later wel doen.
Ik vind het belangrijk om met je
kinderen te praten over waarom
je voor iets kiest, en het ze niet
zomaar op te leggen.
BOTS JE SOMS OP WEERSTAND
VANUIT JE OMGEVING?

Yassmina: Mijn schoonouders
hebben me wel eens een artikel
voorgeschoteld over ouders met
een vegan kindje dat overleden is.

Het was niet echt als kritiek bedoeld,
maar ze vonden het toch hun plicht
als grootouders om dat aan ons
door te geven. Maar ze begrijpen het
steeds meer, en eten zelf ook minder
vlees. Mijn ouders zijn opgegroeid in
Marokko, en daar eten ze sowieso
al meer groenten, kikkererwten en
linzen. Vlees wordt er nog meer als
een luxeproduct gezien.
Nikolas: Bij de grootouders blijft
het een moeilijk punt. Ze zijn
sceptisch, vanuit een bezorgdheid
dat onze kinderen iets te kort zullen
komen. Wij vinden het moeilijk dat
onze ouders onze keuze niet altijd
respecteren. Dan geven ze onze
kindjes bijvoorbeeld stiekem eitjes en
‘echte’ salami. Dat kwetst ons, en het
is niet fair tegenover onze kinderen.
Ellen: Het is soms frustrerend, we
botsen op een muur van onbegrip. Wij
hebben onze research gedaan. We
weten waar we mee bezig zijn. Toch
leeft bij veel mensen nog het idee
leven dat plantaardige voeding niet
volwaardig kan zijn. Ook diëtisten
en artsen zijn niet altijd juist
geïnformeerd.
Kelly: Mijn ouders hadden er in
het begin ook wel moeite mee. Ze
waren bang dat Leah tekorten zou
hebben, en dat ze op school gepest of
uitgesloten zou worden omdat ze niet
zomaar kan mee-eten. Maar het wordt
wel steeds beter, ook met de huidige
nieuwsberichten en onderzoeken
rond gezondheid en klimaat. Soms
heb ik wel nog het gevoel dat ik moet
opboksen tegen een carnivore wereld.
Als Leah ziek is, zullen mensen al
gauw zeggen dat dat komt omdat ze
plantaardig eet, maar alle kinderen
worden wel eens ziek.
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HOE STRIKT ZIJN JULLIE? ETEN DE
KINDEREN BIJVOORBEELD OP EEN
VERJAARDAGSFEESTJE GEWOON MEE
VAN DE PANNENKOEKEN?

Ellen: Wij gaan uit van het motto
‘pick your battles’. We zijn niet altijd
even strikt. We merken ook het
verschil in leeftijd tussen Jules en
Arthur. Op het schoolfeest vraagt
Jules of hij ook een hotdog mag, als
hij zijn vriendjes een ziet eten. Dan
laten we het even los. We willen het
hem niet ontzeggen. Arthur vraagt
ons: “Is deze hotdog van dieren?”.
Als we ja zeggen, wil hij het niet eten.
We proberen wel te anticiperen. Met
Oudjaar waren we uitgenodigd bij
vrienden in Nederland. Daar eten ze
traditioneel oliebollen met Oudjaar.
Toen hebben we thuis op voorhand
beslag gemaakt zonder ei en melk,
en daar ter plaatse gebakken. Dat
viel goed in de smaak.
Yassmina: Ik zou niet willen dat Yahto
zich later uitgesloten voelt. Als hij
later op een verjaardagsfeestje of
met Sinterklaas wil mee-eten van de
taartjes en koekjes, moet dat kunnen.
Je hebt dat ook niet altijd volledig in
de hand. Maar thuis komt het niet
op tafel, daar zijn we wel consequent
in. Ook op familiefeesten probeer ik
inventief te zijn. Dan stel ik voor om
zelf iets mee te nemen. Vaak valt
dat zo in de smaak bij de rest van de
familie, dat er amper iets voor ons
overblijft (lacht).
Kelly: De juf van Leah is heel
meegaand. Als er traktaties zijn,
stuurt ze een mailtje. Dan maken
we zelf iets om mee te geven. De juf
legt het ook altijd uit: “er zitten eitjes
van kippen in”. “Oh nee, dat eet ik
niet”, zegt Leah dan zelf. Er zit in de
andere kleuterklasjes ook telkens
één veganistisch kindje, ze zal later
op feestjes dus niet alleen zijn. Hoe
dat later gaat evolueren weet ik niet,
maar ik hoop dat ze het tegen dan
voor zichzelf kan uitmaken.
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Vroeger zei ze: “Dat mag ik niet eten
van mama.” Nu zegt ze: “Ik wil dat
niet”. Ik vind dat een wereld van
verschil. Een kind heeft ook een
eigen wil, ze is niet mijn robot. Maar
ik hoop dat ik haar de tools aanreik
zodat ze later zelf bewuste keuzes
kan maken.
HOE ZOU JE REAGEREN MOCHT JE
KIND LATER BESLISSEN OM TOCH
VLEES TE ETEN?

Kelly: Ik ben er vrij zeker van dat
dat niet zal gebeuren. Als het toch
zover komt, zou ik het er wel moeilijk
mee hebben. Maar ik zou haar altijd
blijven steunen en graag zien.
Ellen: Ik denk ook niet dat dat
moment zal komen. Vlees eten
zal sowieso minderen in onze
maatschappij. Ik hoop het, want ik
zou het niet fijn vinden.
Nikolas: Onze opvoeding draait
rond duurzaamheid en respect.
Misschien dat ze zich in hun
puberteit tegen ons willen afzetten
en wel vlees eten. Maar ik denk
niet dat dat zal blijven duren.
Ellen: Ik kan ook niet bedenken
waarom ze vlees zouden willen
eten. Ik kan alles namaken en
ook in de winkel is er een steeds
groter aanbod van vleesvervangers,
plantaardige melk en zelfs kazen.
LATEN JULLIE JE BEGELEIDEN DOOR
EEN DIËTIST OF HUISARTS?

Ellen: Ik ben naar verschillende
lezingen van diëtisten gegaan,
ook specifiek over veganisme bij
kinderen. We gaan regelmatig naar
de dokter, maar eigenlijk zijn onze
kindjes bijna nooit ziek. En verder
kijken we naar de YouTube-filmpjes
van Dr Michael Greger.
Kelly: Toen ik borstvoeding gaf,
heb ik met een lactatiekundige
gesproken over de vraag of ik Leah
B12 moest bijgeven. Zij kon mij
garanderen dat dat niet nodig was

zolang ik borstvoeding gaf. Nadat
ik gestopt ben met borstvoeding,
heb ik diëtiste Evelyne Mertens
gecontacteerd. Zij kon mij uitleggen
waarop ik moest letten en hoe ik
ervoor kan zorgen dat Leah alle
nodige voedingsstoffen binnenkrijgt.
Ik laat ons bloed ook geregeld
controleren bij de huisarts en die
bevestigt dat alle waarden perfect
in orde zijn.
DENK JE DAT JE KIND OP EEN
ANDERE MANIER MET ETEN OMGAAT
DAN LEEFTIJDSGENOOTJES DIE WEL
VLEES ETEN?

Ellen: Ik ben zeker van wel! Onze
kindjes eten heel gezond. Ze
kennen veel groenten, fruit, noten
en eten veel volkoren producten.
Kelly: Ik hoor vaak van ouders
dat andere kindjes enkel hun
vleesjes willen eten. Leah is gek
op groenten en fruit. Je maakt haar
echt blij met spruiten, groenten en
haverpap. Ze is ook bewuster met
voeding bezig. In de winkel vraagt
ze zelf: “mama, is dat kaas van
koetjes of kaas van plantjes?” En
als we ergens op bezoek zijn: “is
dat vleesje van diertjes of vleesje
van ons?” Als je zegt dat het vlees
van dieren is, zegt ze: “Oh nee, nu
zijn de koetjes verdrietig.”

Onze kindjes eten heel
gezond, ze kennen veel
groenten, fruit, noten en eten
veel volkoren producten.

INTERVIEW VEGAN GEZINNEN

TOT SLOT: HEB JE TIPS VOOR ANDERE OUDERS DIE
HUN KINDEREN PLANTAARDIG WILLEN OPVOEDEN?

Nikolas: We proberen onze kinderen zoveel
mogelijk te betrekken bij het koken. Hoe meer
we samen doen en hetzelfde eten, hoe
makkelijker het voor iedereen is.
Ellen: Bij het ontbijt laten we ze bijvoorbeeld zelf
nootjes fijnstampen met een vijzel. Dat vinden
ze superleuk om te doen! En intussen hebben ze
hun portie noten binnen. We geven onze zonen
ook B12 en Omega 3 bij. Die supplementen
bestaan, dus waarom zou je er geen gebruik van
maken? Het wordt ook steeds gemakkelijker. In
de supermarkt en biowinkels is het vegan aanbod
echt groot: worstjes, balletjes, nuggets, salami,
fishsticks … Niet alles is even gezond, maar
het bestaat allemaal! Als vegan hoef je niets te
missen, en dat geldt ook voor je kinderen.
Yassmina: Iedereen moet voor zichzelf uitmaken
hoe hij zijn kinderen wil opvoeden. Stel je
voedingspatroon op naargelang je eigen
gewoontes en die van je kind. Laat je vooral
niet bangmaken door mensen die niet juist
geïnformeerd zijn. Wij zijn één keer bij een
pediater geweest die op zijn achterste poten stond
toen hij vernam dat Yahto volledig plantaardig
eet. We hebben gewoon ja geknikt en zijn niet
meer teruggekeerd. Zolang je kind een normale
groeicurve volgt, hoef je je geen zorgen te maken.

IS DAT WEL GEZOND?
De bezorgdheid over een plantaardig dieet bij kinderen is soms groot, maar niet volledig terecht. De
American Dietetic Association, de meest gezaghebbende organisatie ter wereld op het vlak van voeding,
is duidelijk: “Goed uitgebalanceerde vegetarische en
veganistische voedingswijzen kunnen nutritioneel geschikt en gezond zijn voor kinderen.” Je kan kinderen
van alle leeftijden plantaardig opvoeden, al raden we
je aan je goed te informeren. Maar daarvoor ben je
bij EVA uiteraard aan het juiste adres!
Op www.evavzw.be/voor-je-gezondheid lees je meer
over vegan voeding voor baby’s, kinderen en tijdens
je zwangerschap.

ALLES WAT JE WIL WETEN OVER
VEGAN BIJ KIDS
EVA-diëtiste Silke Desaever is gespecialiseerd
in plantaardige voeding bij kinderen en tijdens je
zwangerschap. In haar e-book ‘Vegan voor kids’ krijg je
tips & tricks, en lees je een antwoord op al je vragen.
Download haar e-book op www.silkedesaever.be/winkel
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KORTE

KNIPSELS

De twee edities in 2018 haalden meer dan
11 000 deelnemers, en uit de reacties blijkt
dat dat naar meer smaakt.

T RY V EGA N I S T ERU G
Onze campagne Try Vegan heeft de voorbije edities
de nodige naam en faam gemaakt. Er wordt meer
dan ooit vegan gegeten. Van dat momentum willen
we ten volle gebruikmaken. Daarom organiseren we
in april een nieuwe editie van Try Vegan. Schrijf je
dus vooral in en ga vanaf 1 april de uitdaging aan
om een maand lang de weldaden van plant power
te ontdekken. Nog leuker wordt het als je mensen
uit je omgeving overtuigt om samen met jou deel te
nemen. Engageer dus je familie, vrienden, collega’s …
om vegan ook een kans te geven!
Wil je je ook een maand lang gratis recepten, tips &
tricks en voedingsadvies ontvangen?
Schrijf je nu in op www.tryvegan.be

Sav e t h e dat e:
v r ij w i lli g ers
i n d e b lo em en
De enthousiaste inzet van vrijwilligers
is onmisbaar voor een vzw zoals EVA.
Elke dag zijn we onze vele vrijwilligers
dankbaar voor hun bijdrage aan onze
activiteiten. Daarom vindt op 6 april
ons jaarlijks vrijwilligersfeest plaats
in Kortrijk. Op die dag bedanken we
onze vrijwilligers voor hun sterke
schouders, waarop onze werking steunt
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"Toffe actie, makkelijke recepten
die laten zien dat vegan eten (bv.
broodbeleg) niet moeilijk hoeft te zijn."

"Ik vond dit een heel leuk initiatief, ik
heb veel inspiratie opgedaan over vegan
koken en vegan producten leren kennen.
Ik zou het zo opnieuw doen!"

"Bedankt voor alle inspiratie! Deze
try vegan maand was het zetje dat ik
nodig had om volledig vegan te worden!
Bedankt om me hiermee te helpen!"

Houd voor meer info onze website en
vrijwilligersnieuwsbriefgoedindegaten.
Om te kunnen blijven doen wat we
doen, zijn we bij EVA altijd op zoek
naar nog meer vrijwilligers voor de
ondersteuning van onze activiteiten.

Wil jij met ons meebouwen aan
een plantaardige toekomst? Surf naar :
www.evavzw.be/word-vrijwilliger
en geef je vandaag nog op als
plant-based held(in)!

KORTE KNIPSELS

V ER B O U W I N G EN I N
H ET V EG G I EH U I S
Het hart van het Veggiehuis, onze thuisbasis in Gent,
is de keuken. Tot voor kort was dat een gewone,
ietwat groot uitgevallen gezinskeuken. Tijdens de
vele kookworkshops die er georganiseerd worden,
botsten we steeds vaker op beperkingen. Door het
intensieve gebruik was ook wat slijtage opgetreden.
Hoog tijd dus voor een doordachte verbouwing van
onze keuken om die de nodige ‘upgrade’ te geven.
Wat werd er zoal aangepast?
Het kookeiland met nieuwe afzuigingsinstallatie en een extra verrijdbare werktafel
creëren meer werkruimte. Dankzij een tweede
ingebouwde oven kunnen nog meer taarten
tegelijkertijd gebakken worden. Een professionele
afwasmachine -hallelujah!- bespaart ons vele
uren afwasleed, en ook de verlichting boven het
werkblad werd geprofessionaliseerd. De nieuwe
inbouwkasten bieden opbergruimte voor héél

veel plantaardig lekkers en kookgerei. De bijkeuken
kreeg er enkele nieuwe functies bij: ze fungeert
als opbergruimte voor het servies en bestek en we
zetten er koffie en thee. Tot slot kregen de keuken,
bijkeuken en eetkamer ook een nieuw likje verf.
De nieuwe, geoptimaliseerde lay-out van de
keuken zorgt voor een betere flow. Voor het
ontwerp en als aannemer schakelden we Jaagbaar
in, een creatief coöperatief dat net als wijzelf
volop inzet op duurzaamheid.
Bij het ter perse gaan van dit magazine, is de nieuwe
keuken - hopelijk - helemaal klaar. Benieuwd hoe
de werken verlopen zijn en hoe onze keuken er
intussen uitziet? Check dan zeker de foto’s op
onze website en sociale media. Of kom gewoon
een kookworkshop volgen en onderwerp onze
nieuwe keuken zelf aan een grondige inspectie!
www.evavzw.be/kookworkshops
www.jaagbaar.be

WA R M ST E W EEK:
EEN G RO OT S U C C ES
Het is alweer even geleden, maar zoveel
liefdadigheid zijn we nog lang niet vergeten!
Net als vele andere goede doelen, kon je tijdens
de warmste week van Studio Brussel ook weer EVA
steunen. En dat hebben jullie massaal gedaan. In
totaal haalden jullie meer dan € 7000 op, waarmee
EVA heel wat van haar werking kan realiseren:
kookworkshops organiseren, recepten ontwikkelen,
magazines drukken, grootkeukens begeleiden,
campagnes lanceren, netwerken uitbouwen …

Onze speciale dank gaat uit naar Eulalie Groosman,
die op haar eentje € 2000 bijeen quizde in
Blokken en zo de bekendheid van EVA een stevig
duwtje in de rug gaf. Een andere weldoener voor
de goede zaak was Cambio. Het platform voor
autodelen schonk in december per rit € 0,75 aan
een van de vier geselecteerde goede doelen.
Omdat jullie zo massaal voor EVA stemden,
leverde dat onze organisatie nog eens € 4.800 op.
We danken jullie allemaal voor jullie
niet-aflatende steun in woord en daad!

Tekst: Babs Carpentier
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EVA
beveelt
aan!
Tekst: Angharad De Temmerman

Eigen
soort
eerst
Bio-ingenieur en politicus
Hermes Sanctorum stelde
vorig jaar op VeggieWorld
zijn nieuwe boek ‘Eigen
soort eerst’ voor. Hierin
focust hij op speciesisme,
het idee dat mensen boven
dieren staan. Speciesisme
werkt veralgemenend: er
wordt niet gekeken naar de
belangen van afzonderlijke
dieren, maar naar de soort
waartoe zij behoren.
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Sanctorum pleit al jarenlang voor meer
dierenrechten en verliet de politieke
partij Groen in 2016 toen bleek dat hij
niet op dezelfde lijn zat in de discussie
rond onverdoofd slachten. In ‘Eigen soort
eerst’ gaat Sanctorum dieper in op dit
nog steeds controversiële onderwerp.
Sanctorum ziet geen enkele vorm van
dierenleed over het hoofd. Zo bespreekt
hij ook andere categorieën waarin
speciesisme de kop opsteekt, zoals de
vlees- en zuivelindustrie, de jacht en de
wetenschap. Dat doet hij erg grondig:
verleden, heden en de (wenselijke)
toekomst komen aan bod.

vertrekt vanuit respect. Je hoeft niet de
grootste dierenvriend op aarde te zijn
om te beseffen dat ook dieren recht
hebben op een aangenaam leven, met
zo min mogelijk pijn. Wie op zoek is
naar een compacte samenvatting van de
positie van dieren in onze maatschappij,
kan dit boek zeker gebruiken. Sanctorum
pent in duidelijke taal de politieke en economische situatie neer, zonder hoogdravend
te zijn, en zoekt gericht naar oplossingen.
Een aanrader voor iedereen die fan is van
de nuchtere aanpak!

Sanctorums onderzoek is opgedeeld in
verschillende hoofdstukken. In ‘dieren in
de wet’ neemt hij de verschillen tussen
dieren onder de loep en bespreekt hij
hun recht op ontplooiing en op een pijnloos bestaan. Hij legt uit hoe dieren al dan
niet beschermd worden door onze wetten
en bespreekt hoe onze opvattingen over
dieren geëvolueerd zijn.
Sanctorum gaat tegelijk op zoek naar
antwoorden op ethische vraagstukken
over vlees. Zo bespreekt hij het ontstaan
van labovlees, waarvoor geen enkel
dier hoeft te sterven. Hij blijft steeds
realistisch: zo’n verandering komt er
niet op een-twee-drie, dit vraagt veel
middelen en tijd.
‘Eigen soort eerst’ is niet per se een
boek dat de lezer bij de keel grijpt en
hem van de ene dag op de andere in
een vegetariër of veganist verandert.
Sanctorum speelt niet in op het sentiment achter geen vlees eten, maar

Eigen soort eerst
Hermes Sanctorum
ISBN 9789089246776
€ 21,99 (paperback)
Uitgeverij Houtekiet

EVA
beveelt
aan!

Soul Kitchen
Tekst: Hanne Volckaert

Ben je op zoek naar een kookboek dat dieper graaft dan de alledaagse vegan gerechtjes?
Dan is Soul Kitchen zeker iets voor jou! Kim Vercoutere en Tine Tomme penden maar liefst
165 recepten neer waarbij de focus ligt op seizoensgebonden, plantaardig en vooral lekker.

Kim en Tine zijn twee schoonzussen die een passie voor
gezonde voeding delen. Tine, bekend van de Avalonhoeve,
heeft de liefde voor plantaardig eten letterlijk met de paplepel
meegekregen. Haar moeder, Marijke, waagde zich veertig jaar
geleden aan het avontuur om vegan en bio te eten. Het
voedingsverhaal van Kim begon pas later en zij vond daarvoor
ook veel steun bij haar schoonmoeder. Kim en Tinne bundelden
hun krachten en zo geschiedde: Soul Kitchen!
Het boek bestaat uit vier grote onderdelen: ontbijt, seizoenen,
lunchboxen en desserts. Alle hoofdstukken staan bol van
volwaardige, gezonde gerechten. Ook het belang van de
seizoenen wordt uit de doeken gedaan. Kim en Tine hebben
het zelfs over vijf seizoenen: winter, lente, zomer, nazomer en
herfst. Per seizoen lees je een woordje uitleg over welke smaken
en kookstijlen bij de tijd van het jaar passen. En natuurlijk
krijg je ook een opsomming van de groenten en andere
voedingsproducten die gedurende die periode pieken. In de winter
krijg je dan gerechtjes als opgevulde pompoen en in de zomer een
verfrissende couscoussalade met basilicum en gefrituurde tempeh.
Tine en Kim besteden veel aandacht aan de macrobiotische
keuken, de keuken die evenwichtig eten toejuicht. Hierdoor
vind je in het boek meer dan alleen gangbare recepten en
ingrediënten. Een trip naar de natuurwinkel is voor een deel van
de recepten wel een must. Voor sommige gerechten moet je voor
de bereiding wat meer tijd rekenen, maar je krijgt er wel wat voor
terug. Er werd ook gedacht aan de mensen gluten vermijden,
want het merendeel deel van de gerechten zijn glutenvrij en
makkelijk terug te vinden door een handig symbooltje.

Soul Kitchen
Kim Vercoutere en
Tine Tomme
ISBN : 9789401454919
25,99 EUR
Uitgeverij Lannoo

Dit boek is niet zomaar een kookboek. Tine en Kim willen
duidelijk een loso e overbrengen. ie loso e houdt in dat je
bewust met je eten moet omgaan. Zorg ervoor dat je je goed
voelt door het eten op je bord. Of zoals ze het zelf zeggen:
a healthy outside starts from the inside!
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EVA
beveelt
aan!

Happy Days
Tekst & foto’s:
Carmen Van Puyenbroeck
blog wwww.carmenaboutlife.blogspot.com

Zaakvoerster Jana studeerde aan de
hotelschool Spermalie in Brugge.
Zij experimenteert volop met de
plantaardige keuken en maakt vaak
gebruik van ingrediënten die ze bij
haar buur, biowinkel Maelegijs, scoort.
En hoewel dat niet expliciet vermeld
wordt, maakt ze veel plantaardig. Zo
wordt de bechamelsaus standaard met
plantaardige melk bereid.

Voor vegans die niet in
een centrumstad leven is
de restaurantkeuze vaak
nogal beperkt. Met de
komst van Happy Days
is daar in Dendermonde
gelukkig verandering in
gekomen! Sinds 2015
baten Jana en Steven deze
lunchzaak uit. En hoewel
de kaart niet volledig
plantaardig is, heb je als
vegan altijd meerdere
lunchopties. Daarnaast
staan er standaard een
vegan pasta (met echt veel
groentjes!) en een vegan
burger op het menu.

Steven, de barista van dienst, creëerde
een aantal lekkere plantaardige drankjes.
En naast (h eerlijke koffie van branderij
Basero uit Baasrode, staan er ook
talrijke theetjes, kruideninfusies en
zelfgemaakte gin op de kaart. Jana en
Steven kiezen steevast voor producten
uit eigen regio, om zo hun ecologische
voetafdruk te verkleinen en de lokale
economie te steunen.
Mijn vriend en ik zijn vaste klanten bij
Happy Days en ontdekken er telkens
iets nieuws. De toast champignons met
notentapenade die we laatst zagen
passeren, oogde heerlijk. Maar na lang
twijfelen, kozen we toch allebei voor
het stofupotje met verse frietjes en
huisgemaakte veganaise. De frietjes
zijn hand gesneden, iets dikker en met
de schil aan, in één woord verrukkelijk.
Ons stofupotje bevat krokante tofu,
veel paddenstoelen en een smaakvolle
kruidige saus, en wordt vergezeld door
een origineel slaatje met spinazie, peer,
rozijnen, witloof en pompoenpitjes.
De porties zijn ruim en qua prijs kwaliteit
zit het helemaal goed. Hou ook zeker een
plaatsje vrij voor een dessert, die wil je
hier niet missen! Ik kies voor de scone
met huisgemaakte con tuur en mijn

vriend voor een grote portie vanille-ijs
van Dreamice (eveneens uit Baasrode).
De scone is perfect luchtig en lekker
warm met zoete, ruitige con tuur. Het
ijs is gewoon heerlijk en we besluiten
zelf eens een bezoekje te brengen aan
Dreamice om een voorraad in te slaan.
Bij Happy Days is het ook heel gezellig
vertoeven. De zaak is origineel ingericht met
tweedehands meubelen en een vleugje
vintage. En ze hebben eenhele reeks
boeken waarin je volop kan snuisteren of
die je zelfs voor een prikje kan kopen.
Steven en Jana hebben niet alleen een
passie voor lekker eten, ze hebben
ook een groot hart voor het milieu en
dierenwelzijn. Zo kochten ze onlangs een
hoeve waar ze dieren willen opvangen.
Met EVA Dendermonde werken we graag
met hen samen en zijn we dankbaar voor
zulke ondernemers in onze stad!

Happy Days
Standaard Lekker
Vlasmarkt 33/7
9200 Dendermonde
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www.happydaysfan.be

HART
Minderbroedersrui 34
2000 Antwerpen
www.hart-antwerpen.be

HART
Tekst & foto’s:
Lisa Wuyts van Nom Eat
www.nomliving.blog

In Antwerpen schieten
de vegan zaken als
paddenstoelen (jummie!)
uit de grond. In oktober
opende HART zijn deuren:
een vegan ontbijt/lunch/
brunchzaak gehuisd in
een prachtig pand op de
Minderbroedersrui. Met
Récollets en de Wereldwinkel als waardige buren.
Wordt dit dé plantaardige
en duurzame straat van
Antwerpen?

Wil je in het weekend eens wat langer
in bed blijven liggen? Geen nood! Bij
HART kun je de hele dag door heerlijk
ontbijten. Je hebt er veel keuze, zowel
uit hartig als uit zoet lekkers, en uit
warme en koude gerechten. Kiezen is
hier verliezen, want alles wat je bij HART
op je bord krijgt, is fantastisch lekker.
Een greep uit het aanbod: smeuïge
scrambled tofu, krokante wentelteefjes
geser-veerd met kokosroom lasagne
met gegrilde groenten en cashewricotta,
avocadotoast en toast met vegan ricotta …
Voor je denkt dat ik de volledige
menukaart in één keer naar binnen
heb gewerkt: nee hoor. Omdat het zo
lekker is, ben ik er al enkele keren
geweest. En ik proefde ook telkens
van alle bordjes op tafel, ook van
wat mijn vrienden bestelden.
Leuk weetje: je vindt er ook de heerlijke
koffiekoeken van ake o s, die op
vraag van de Facebookgroep ‘Vegan
Antwerp’ hun assortiment verrijkten
met: pecankoeken, puddingkoeken
met mokka, rozijnenkoeken, Deense
cinnamon rolls, noem maar op!
Dit vegan adresje is een aanrader voor
iedereen die een bezoekje plant aan
de Koekenstad. De prijzen liggen iets
hoger, maar dat is volledig terecht
gezien de kwaliteit.
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Mogen wij met je mee ?
Kleuren & smaken van de wereld
weerspiegeld in een rijkelijk broodbeleg

Onze patés zijn stuk voor stuk een combinatie
van verfijning, elegantie en smaakbeleving.

De Leiteweg 28 - 8020 RUDDERVOORDE
info@abinda.be - Tel 050-28.15.75

CULINAIR - KOOK HET SEIZOEN

VEGGIE

Prijs
€ 32,50

Uitgever Velt
Auteur

Leentje Speybroeck

Foto’s

Wout Hendrickx en
Debby De Mangelaere

Titel

Kook het seizoen

Velt, een vereniging voor mensen die milieuvriendelijk willen koken en
tuinieren, slaat de handen weer in elkaar! Met het boek ‘Kook het seizoen’
leert kok en Velt-medewerkster Leentje Speybroeck ons om echt aan de
slag te gaan met seizoensgroenten. En dat zijn er bijzonder veel.
Zoals de titel al doet vermoeden, is het boek ingedeeld in vier seizoenen: lente,
zomer, herfst en winter. Voor elk seizoen koos Leentje vier typische groenten en
een stuk fruit. In de lente lees je bijvoorbeeld over de radijs, de koolrabi of de
doperwt. In de zomer over verfrissende drankjes en een heerlijke groentebarbecue.
Zo leert ze ons op een andere manier kennismaken met groenten en fruit. Bovendien
besteedt Leentje aandacht aan een lekker en gezond weekmenu en het belang van
seizoensgroenten. Alle gerechten zijn vegetarisch en veel zijn veganistisch.

CULINAIR - KOOK HET SEIZOEN

#PERSONEN

TYPE

BEREIDINGSTIJD

MOEILIJKHEID

4

voorgerecht

30 min.

gemiddeld

Romige koolrabisoep met
groene olie

lente

Dit soepje was een toevalstreffer. Ik had nog nooit van
koolrabisoep gehoord, maar culinaire ontdekkingsreiziger
als ik ben, moest ik het natuurlijk uitproberen. Ik was
enorm verrast door de boterzachte smaak en textuur. Een
koninklijke roomsoep! Ik serveer de soep met een groene olie,
een idee dat ik haalde bij mijn favoriete chef Kevin Storms.
Ik gebruikte er het koolrabiblad voor, omdat ik graag
aantoon dat je door creatief te denken niets verloren hoeft
te laten gaan. Maar natuurlijk kan je ook ander groen
gebruiken. De olie heeft een heel frisse toets door citroensap
en -rasp, en contrasteert mooi met de zachte soep.

{

groene olie

100 ml

olijfolie

}

{

soepje

400 g

koolrabi

2

sjalotjes

1 el

gistvlokken

1 el

citroensap

scheut

olijfolie

koolrabiblad

1/2 tl

nootmuskaat

20 g

500 ml

groentebouillon

100 ml

plantaardige room

rasp

18

}

van een halve citroen

1.

Mix 100 ml olijfolie, de gistvlokken, het citroensap en
het koolrabiblad tot een groene olie.

2.

Schil de koolrabi en snijd hem in blokjes. Versnipper de
sjalotjes en fruit ze in wat olijfolie. Voeg de koolrabi en de
nootmuskaat toe. Roerbak 3 minuten.

3.

Voeg de groentebouillon toe en breng het geheel aan de
kook. Laat zachtjes koken tot de koolrabi gaar is. Mix de
soep mooi glad. Voeg de room toe en breng op smaak met
peper en zout. Klop de soep op met een melkopschuimer.

4.

Serveer de soep in glaasjes en werk af met een lepel
groene olie en wat citroenrasp.

Gewokte radijs en seitan
lente

ingrediënten

{
12
400 g

}

radijzen (een bosje)

#PERSONEN

TYPE

BEREIDINGSTIJD

MOEILIJKHEID

4

hoofgerecht

10 min.

gemakkelijk

seitan

1

koolrabi

2

tenen knoflook

had en gaf er een Japanse toets aan met sojasaus, knoflook en sesamolie.

olijfolie

paden je kan bewandelen als je durft te spelen met ingrediënten. Moeilijk is

scheut
1 tl

bouillon

1/2 el

sojasaus

200 g
1 el

Een mooie illustratie van hoe verrassend seizoensgroenten zijn en hoeveel
dat trouwens niet. Dit wokje maak je in tien minuten klaar!

nootmuskaat

100 ml

1 el

Dit recept is pure improvisatie. Ik kieperde in de wokpan wat ik nog in huis

1.

Snijd de radijzen in vieren en de seitan in reepjes. Snijd de koolrabi in
frietjes en versnipper de knoflook.

2.

Verhit een scheut olijfolie in de wok. Roerbak de seitan en de knoflook
gedurende 2 minuten. Voeg de koolrabi en de nootmuskaat toe.
Roerbak 4 minuten.

3.

Blus met de bouillon en de sojasaus. Roerbak 4 minuten. Voeg de
radijzen en het sesamzaad toe en roerbak nog 2 minuten. Zet het vuur
uit, voeg de spinazie toe en roer alles goed door elkaar. Breng op smaak
met peper en zout, en een eetlepel geroosterde sesamolie.

sesamzaad
spinazie
geroosterde sesamolie
peper en zout

19

lente

Bloemkoolkerrieslaatje

Deze heerlijke spread is al jaren de nummer één bij Velt en dus verdient hij een ereplaats in het boek. Hij concurreert
moeiteloos met de klassieke kipkerriesalade en is bovendien zo gemakkelijk te bereiden dat je geen excuus meer hebt
om niet wat vaker zelf broodbeleg te maken. Bij mij thuis is het in ieder geval een vaste waarde in de lentelunchbox.
Dit slaatje doet het trouwens ook prima als dip met crackers of als vulling voor een tomaat of een lenterolletje met sla.

ingrediënten

{
1/2

bloemkool

4 el

veganaise
(of half veganaise,
half sojayoghurt)

1 el

kerriepoeder

handvol

tuinkers
peper en zout

20

}
#PERSONEN

TYPE

BEREIDINGSTIJD

400 g

spread

10 min.

MOEILIJKHEID

gemakkelijk

1.

Verdeel de bloemkool in roosjes en stoom ze in ca. 5 minuten
beetgaar. Plet ze met een pureestamper en laat afkoelen.

2.

Voeg mayonaise en kerriepoeder toe. Halveer de tuinkers en meng
hem door het bloemkoolmengsel. Breng op smaak met peper en zout.

De combinatie van boontjes, druiven
en dragon proefde ik lang geleden bij
een vriendin. Ze maakte het gerecht
toen warm klaar met een dragonroomsaus en kip. De smaak is me
altijd bijgebleven en elk jaar in de late
zomer maak ik minstens één keer deze
salade. Ik oogst er steevast succes mee.
De kruidige en romige dragondressing
laat de boontjes helemaal tot hun recht
komen. De sappige druiven geven de
salade een speelse, verrassende toets.
Een salade die een glimlach tovert.

Salade van prinsessenbonen
met dragondressing
zomer

salade

{
600 g
2
200 g

prinsessenbonen
sjalotjes

100 ml
1 el

#PERSONEN

TYPE

BEREIDINGSTIJD

MOEILIJKHEID

4

bijgerecht

30 min.

gemakkelijk

druiven (blauwe of witte)

dressing

{

}

}

ongezoete sojamelk

1.

Verwijder de steeltjes van de boontjes en halveer ze. Stoom ze tot
ze beetgaar zijn (5 tot 7 minuten). Spoel ze koud.

2.

Doe de sojamelk en de mosterd, een snufje zout en peper in een
maatbeker of een blender. Mix tot je een homogene massa hebt.
Giet al mixend heel traag olie bij het mengsel tot het dikt. Voeg het
citroensap toe. Mix verder tot je dressing goed dik is. Verwijder de
dragonblaadjes van de steeltjes en versnipper ze in de dressing.
Roer door elkaar.

3.

Doe de boontjes in een schaal. Versnipper de sjalotjes en voeg ze
toe. Snijd de druiven doormidden en voeg ze eveneens toe.
Roer een paar lepels van de dragondressing door de salade.

mosterd
ontgeurde zonnebloemolie
of andere slaolie

1

het sap van 1 citroen

4

takjes dragon
peper en zout
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CULINAIR - KOOK HET SEIZOEN

ingrediënten

{
500 g
1 el
2

BEREIDINGSTIJD

dessert

30 min.

gemiddeld

}
Maak de aardbeien schoon en snijd ze doormidden, of in vieren als ze heel groot zijn.

arrowrootpoeder of maizena

2.

Los het arrowrootpoeder of de maizena op in 100 ml koud water.

glazen rood druivensap

3.

Doe het druivensap, de vanillesuiker, de balsamicoazijn en de roze peper in een
pannetje. Breng aan de kook. Roer de oplossing van arrowrootpoeder met een
garde door het hete sap. Laat 2 minuten pruttelen en zet het vuur dan uit. Roer
de aardbeien er voorzichtig door. Laat 10 minuten rusten. Verdeel het soepje
over vier kommetjes.

4.

Klop de slagroom op tot je zachte pieken krijgt. Versnipper de basilicum en roer
hem door de room. Garneer elk soepje met een eetlepel room. Werk eventueel
af met wat madeliefjes.

1 el

balsamicoazijn

1 el

rozepeperbolletjes
plantaardige slagroom
bv. van Alpro
blaadjes basilicum

Tip: liefhebbers kunnen de basilicum vervangen door koriander,
citroenmelisse of munt.

Aardbeisoepje met
basilicumroom
zomer

Dit verfrissende dessertje bewijst
dat aardbeien zich prima laten
vergezellen door de verrassende
smaken van basilicum, roze peper en
balsamicoazijn. Deze smaakmakers
geven het zoete van de aardbeien
meer karakter. Je kunt het hele jaar
door fruitsoepjes maken volgens dit
basisrecept, met fruit van het seizoen.
Appel, peer, pruim en perzik zijn
beslist aanraders.
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MOEILIJKHEID

1.

vanillesuiker

10

TYPE

4

aardbeien

1 el

200 ml

#PERSONEN

Foto’s & styling Eveline Boone - French Beans
Recepten Sandra Geerts - instagram.com/sanskeuken, www.sanskeuken.be
Tekst: Maureen Vande Cappelle

WAT KRAAKT DAT SMAAKT
Korstjes! De crumble op de taart, knapperige beignets, (groente-)chips, bladerdeeggebakjes, ... Alles wat kraakt, waar je je mes en vork in kan zetten, daar
houden we van. Omdat de meeste korstjes ei vragen, lijkt de plantaardige uitdaging
best groot. Sandra van Sans Keuken bewijst hier graag het tegendeel. Een van de
ingrediënten die het korstjesleven makkelijker maakt, is kikkererwtenmeel. Je vindt
het meel in de biowinkel, onder de naam Besan of Gram Flour in exotische winkels
en steeds vaker zelfs in de supermarkt (kijk eens in de rayon met dieetproducten
of biologische producten). Het is een ideaal bindmiddel en met een goed recept
kan je er zelfs een plantaardige omelet mee toveren. Het meel is ook eiwitrijk en
glutenvrij. Andere geheime wapens die leiden tot goeie korstjes? Panko broodkruim
(grover dan gewoon paneermeel) en een klassieker: gekarameliseerde suiker.
Zet je tanden er maar in! Crunch!

In samenwerking met Lima
www.limafood.com

TO-FISHFINGERS
MET TARTAARSAUS
4 personen

INGREDIËNTEN
1 blok stevige tofu, geperst en uitgelekt
3 norivellen, verkruimeld*
(Lima, of salade du pêcheur)
sap van 1 citroen
3 el kikkererwtenmeel

Serveer deze ‘vis’sticks bij een slaatje en ovengebakken
frietjes. Of, een comfortfoodklassieker: met aardappelpuree
en erwtjes. De tartaarsaus maakt het helemaal af. Mocht
je niet zo’n tofu fan zijn, dan kan je de tofu ook vervangen
door knolselder. Blancheer of stoom ze dan een vijftal
minuutjes, en dep ze goed droog voor je ze paneert.

75 ml ongezoete plantaardige melk
(soja of amandel)
1/2 tl ciderazijn
een snufje selderzout
1-2 el salade du pêcheur (Lima)
1/2 cup panko (of paneermeel)

voor de tartaarsaus
125 g veganaise

BEREIDING

2 el kappertjes, uitgelekt en grof gehakt

1.

Verwarm de oven voor op 200° C.

2 el augurk, uitgelekt en grof gehakt

2.

Bekleed een bakplaat met (herbruikbaar) bakpapier.

3.

Snijd de tofu in 2 plakken.
Wrijf beide plakken in met citroensap en bestrooi
met de verkruimelde nori. Laat een half uurtje
marineren (hoe langer, hoe beter).

4.

Meng het kikkererwtenmeel in een ondiepe schaal
met de melk, de ciderazijn, de salade du pêcheur
en een snuifje selderzout.

5.

Doe de panko in een tweede schaal.

6.

Snijd de tofu in ‘fingers’.

7.

Haal de fingers door het beslag - zorg dat alles
mooi bedekt is - en vervolgens door de panko. Leg
de fingers op de bakplaat.

8.

Bak in 15-20 minuten knapperig en goudbruin.

9.

Maak ondertussen de tartaarsaus:
Roer de kappertjes, de stukjes augurk, de gehakte
peterselie en de fijngehakte sjalot door de veganaise.
Meng het citroensap erdoor en kruid met peper en
zout naar smaak.

*Zo verkruimel je norivellen: rooster norivellen boven je
gaspit of in de oven (blijf erbij, het gaat snel) tot ze licht
van kleur veranderen. Het roosteren haalt meer smaak
naar boven en je kan de norivellen vervolgens heel
makkelijk met de hand verkruimelen.
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1 sjalotje, fijngehakt
1 el citroensap
2 el bladpeterselie, gehakt
zeezout
zwarte peper

AUBERGINEBEIGNETS
MET POMPOENPITTENPARMESAN EN PENNE
4 personen

Aubergines bestrooien met zout en laten uitzweten, er wordt wel eens
gediscussieerd of dit nu echt nodig is. Geloof ons, in dit recept zorgt deze
extra stap voor een beter resultaat. We combineren de auberginebeignets
met een tomatensaus en Khorasan pasta (ook wel ‘Kamut’ genoemd).
Deze pasta heeft een iets nootachtigere smaak en is wat rijker aan
eiwitten vergeleken met gewone pasta. De pompoenpittenparmesan
is ook heerlijk gewoon zo, als strooisel voor over pastagerechten.

INGREDIËNTEN
1 grote aubergine (of 2 kleintjes)

BEREIDING
1.

Schil de aubergine en snijd in schijven van ca. 2 cm dik. Bestrooi
de schijven met grof zeezout en laat deze ca. 20 minuten
uitzweten in een vergiet.

2.

Mix ondertussen de ingrediënten voor de pompoenpittenparmesan
grof in een foodprocessor (of gebruik een staafmixer in een hoge
mengpot die je eventueel wat afdekt met een keukenhanddoek).
Zet opzij.

3.

Fruit de sjalot in een beetje olijfolie glazig. Voeg de kerstomaatjes
en tomatencoulis toe en laat een half uurtje zachtjes pruttelen.
Kruid met een snuifje kaneel, peper en zout.

4.

Klop ondertussen in een grote kom de amandelmelk, het
kikkererwtenmeel, de ciderazijn, peper, oregano en basilicum
los tot een beslag. Strooi de pompoenpittenparmesan in een
ondiepe schaal.

5.

Verwarm de oven voor op 220° C. Bekleed een bakplaat met
(herbruikbaar) bakpapier.

4 el edelgistvlokken

6.

Spoel het zout van de plakken aubergine en dep ze goed droog.

1 tl zeezout

7.

Haal een plak door het beslag, schud het teveel aan beslag eraf
en wentel de plak vervolgens door de pompoenpittenparmesan.
Druk goed aan en zorg dat alle plekjes mooi bedekt zijn.
Herhaal met de overige plakken. Leg de beignets met enkele cm
tussenruimte op de bakplaat. Veeg je handen regelmatig schoon.

8.

Bak de plakken in 20 minuten goudbruin en krokant. Draai ze
halverwege de baktijd om. Houd ze, vooral tegen het einde van
de baktijd, goed in het oog om te voorkomen dat ze verbranden.

9.

Kook ondertussen de pasta volgens de verpakking beetgaar.

125 ml ongezoete plantaardige melk
(amandel of sojamelk) (Lima)
50 g kikkererwtenmeel
1 tl ciderazijn
1 tl oregano, gedroogd
1 tl basilicum, gedroogd
zwarte peper
grof zeezout

voor de pompoenpittenparmesan
2 teentjes knoflook
140 g pompoenpitten

voor de pasta met tomatensaus
Khorasan penne (Lima)
of andere korte pasta
1 sjalot, fijngesneden
1/2 l tomatencoulis
een bakje kerstomaatjes

10. Schep de saus door de pasta en serveer met de beignets.

olijfolie
een snuifje kaneel
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CASHEWKAASKROKETJES MET EEN
SPINAZIESLAATJE EN
TAMARI-AMANDELEN
4 personen

De crunch in dit gerecht komt niet alleen van de
kroketjes, maar ook van de zoute tamari-amandelen.
De cashewnoten, gecombineerd met edelgistvlokken
en heerlijke bleke miso zorgen voor de kaassmaak.
Deze miso is ook ideaal om een dressing mee te maken.
Let op: het koken zelf neemt niet zoveel tijd in beslag,
maar je maakt wel eerst een cashewpuree die even
moet afkoelen en opstijven. De kroketjes zijn ook lekker
als aperitiefhapje met een chili- of tomatenchutney.

BEREIDING
1.

Kook de cashews enkele minuten. Giet af.

2.

Blend de uitgelekte cashews met 100 ml vers water. Voeg
de edelgist toe met de kokosolie, de ciderazijn, de miso, het
vitamine C poeder of de citroen, de ui, de look en het zout en
blend tot een fijne, gladde puree. Laat afkoelen en daarna
opstijven in de koelkast.

3.

Neem twee ondiepe schalen. Roer in de eerste schaal enkele
lepels kikkererwtenmeel tot een licht beslag met wat water tot
je ongeveer de dikte krijgt van een pannenkoekenbeslag. Voeg
eventueel wat gedroogde tijm of andere kruiden toe voor extra
smaak. Strooi de panko in de tweede schaal.

4.

Verwarm de over voor op 180° C. Bekleed een bakplaat met
(herbruikbaar) bakpapier.

5.

Nu begint het echte werk: kroketjes maken! Rol bolletjes
van de cashewpuree, een flinke eetlepel per kroket. Haal de
bolletjes door het beslag en vervolgens door de panko. Leg
de kroketjes op de bakplaat en druk de bovenkant een beetje
plat. Herhaal tot het deeg op is.* Bak de kroketjes in 15-20
minuten goudbruin.

enkele eetlepels kikkererwtenmeel

6.

Was de spinazie en meng met een paar lepels vinaigrette.

panko

7.

Serveer de kroketjes met de gedresseerde sla en wat
tamari-amandelen.

INGREDIËNTEN
300 g cashews, overnacht geweekt
100 ml water
3 el edelgistvlokken
3 el kokosolie
75 ml ciderazijn
1,5 el shiro miso (Lima)
1/2 tl vitamine C poeder
(of een eetlepel citroensap)
1 tl gedroogde ui
1/2 tl gedroogde look
1 tl zeezout

jonge spinazie, veldsla of rucola,
om te serveren
tamari-sesam vinaigrette (Lima)

voor de tamari-amandelen
70 g amandelen, gepeld, grof gehakt
1 el zoutarme tamari of gerookte
shoyu (Lima)
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Voor de tamari-amandelen:
Verwarm de oven voor op 160° C.
Bekleed een bakplaat met (herbruikbaar) bakpapier.
Hak de amandelen grof.
Meng ze met de tamari of de gerookte shoyu en spreid ze uit op
de bakplaat. Bak ze knapperig in 10 - 15 minuten.
*Je kan het teveel aan kroketjes makkelijk invriezen en dan
afbakken wanneer je ze nodig hebt.

T RY V E GA N : WAT K R A A K T DAT S M A A K T

SPICY EDAMAME RÖSTI
MET MANGOSALSA
4 personen

Rösti’s of pannenkoekjes van geraspte aardappelen zijn
makkelijk te maken en zorgen voor lekker veel textuur op
je bord. Hier combineren we ze met edamame, gember en
sesamolie voor een Aziatische touch. Maar je kan ze ook eens
maken met zoete aardappels, of ze gewoon traditioneel met
versnipperde ui en wat nootmuskaat kruiden.

INGREDIËNTEN

BEREIDING
1.

Verwarm de oven voor op 180° C.
Bekleed een bakplaat met (herbruikbaar) bakpapier.

2.

Meng alle ingrediënten van de salsa door elkaar en zet in
de koelkast.

3.

Leg een schone keukendoek in een grote mengkom. Rasp
de aardappels boven de kom in de keukendoek. Draai de
keukendoek tot een bolletje en knijp er zoveel mogelijk
vocht uit. Doe de rasp in een kom en meng er de overige
ingrediënten door. Het mengsel moet vrij kleverig zijn en
goed samenhangen. Indien niet voeg dan een beetje extra
meel of ‘ei’ toe.

4.

Vorm met je handen 8 mooie plakken (ca. 2 eetlepels per
stuk) en leg ze op de bakplaat.

5.

Verwarm een beetje (kokos)olie in een pan op middelhoog
vuur. Bak de rösti’s 3 à 4 minuten per kant en leg ze terug
op de bakplaat met een beetje tussenruimte. Zet de
bakplaat in de oven en bak de rösti’s in 20 minuten gaar,
knapperig en goudbruin.

6.

Serveer met de salsa.

2 grote aardappels, geschild
150 g edamame (of maïs)
handvol jonge spinazie, grof gehakt
3 lente-uitjes, fijngehakt
1 rood Spaans pepertje, zaadjes
en zaadlijst verwijderd, fijngehakt
handvol koriander, fijngehakt

*Een lijnzaadei maak je door één deel gebroken lijnzaad met
drie delen water te mengen en dit een paar minuutjes te
laten wellen. Je krijgt dan een beetje een slijmerig papje,
dat je als eiwit kunt gebruiken.

6 el kikkererwtenmeel
2 el lijnzaadei*
2 el sesamolie
1 tl gemberpasta (Lima)
het sap van 1/2 limoen
zeezout
zwarte peper
(kokos)olie, om te bakken

voor de salsa:
1 rijpe mango, in kleine blokjes
1 rood Spaans pepertje, zaadjes
en zaadlijst verwijderd, fijngehakt
1 rode ui, fijngehakt
2 tomaten, zaden verwijderd, fijngehakt
handvol een handvol koriander, grof gehakt
sap van 1 limoen
zeezout
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T RY V E GA N : WAT K R A A K T DAT S M A A K T

CREMA CATALANA
CON NARANJA
4 personen

Saffraan en sinaasappel zorgen voor een Spaanse
twist op een crème brûlée. De leeggeschraapte
vanillepeul kan je bewaren in de suikerpot.
De peulen aromatiseren de suiker. Zo hoef je
nooit meer vanillesuiker te kopen!

BEREIDING
1.

Giet de cashews af en doe ze in de beker van
een foodprocessor samen met de siroop, de
zaadjes van de vanillepeul en de sinaaszeste
(wacht nog even met mixen).

2.

Doe het water in een brede pan samen met
enkele saffraandraadjes en voeg de agar
agar al roerend toe. Breng aan de kook.
Blijf roeren. En laat een minuutje doorkoken.

3.

Giet dit mengsel bij de cashews in de
foodprocessor en mix alles onmiddellijk op
een hoog toerental tot een gladde crème.
Werk snel bij deze stap want de agar agar
dikt heel snel in.

4.

Verdeel de crème over 4 lage potjes en laat
ze enkele uren opstijven in de koelkast.

5.

Meng een paar lepels rietsuiker met evenveel
bruine suiker en voeg een snuifje kaneel toe.
Strooi een dun laagje kaneelsuiker over de
crème en brand de kaneelsuiker krokant met
een keukenbrandertje.

INGREDIËNTEN
150 g cashews, overnacht geweekt
(minstens 3 uur)
300 ml water
75 ml rijstsiroop (Lima) of agave-siroop
3 gr agar agar (Lima)
de zaadjes van 1 vanillepeul
zeste van 1 sinaasappel
enkele saffraandraadjes (voor de kleur)
rietsuiker, bruine suiker en kaneel,
om te karameliseren
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V-LABEL
Om duidelijk te maken dat alle ingrediënten van een product vegetarisch of helemaal plantaardig
zijn, is er het internationale V-label. Dit geeft aan dat een product geschikt is voor wie vegetarisch of
veganistisch eet. Dit label is niet verplicht en staat bij gevolg niet op alle veggie en vegan producten.
Het V-label kent twee varianten zoals je hiernaast kunt zien: een voor veggie producten en een voor
vegan producten. Eet je volledig plantaardig? Dan staat er duidelijk ‘VEGAN’ op het label, anders is
het product vegetarisch en kan het wel nog dierlijke producten bevatten.

V IČI - GYO ZA’ S
Op zoek naar een verrassend en makkelijk hapje? Of wil je je Aziatische soepen,
noodle- of rijstgerechten pimpen? Deze dumplings gemaakt van een dun deegje
met groentevullingen creëren gegarandeerd een explosie van smaken in je mond.
Ze zijn bio en komen in een pikante en niet-pikante versie.
Standaard in het vriesvak bij grote SPAR-winkels, op aanvraag in de kleinere.

D E L H A IZ E - C HA R C U T ER I E
De vegetarische sneetjes van Delhaize zijn perfect voor tussen de boterham, bij
een koude schotel of zo uit het vuistje. Kies voor bruschetta curry, picanto of
mediterano. Ook kinderen zijn er dol op. Minder vlees eten bij de lunch was nog
nooit zo gemakkelijk!
Te koop bij Delhaize.

FL E X Y - FA L A F EL
Deze vegan kikkererwtenballetjes van Noble Health Food zijn verrijkt met ijzer,
zink en B12. Hun kruidige smaak, de textuur (zowel van de gebakken, als van de
gefrituurde versie) en de eindeloze combinatiemogelijkheden maken van falafel
een grote klassieker in de plantaardige keuken.
Te vinden in het vriesvak bij Colruyt, SPAR en Alvo.

A L P R O - C A F F È O N -T HE-G O
Alpro Caffè on-the-go biedt een verfijnd en luxueus koffiemoment voor onderweg.
Alle koffie’s hebben een certificaat van Rainforest Alliance en komen in een handig
meeneemformaat. Kies voor Caffè Amandel voor een geurige koffie met een
vleugje noten, Caffè Kokosnoot voor een mildere koffie met een exotische toets of
Caffè Soja Karamel voor een subtiel zoete, volle koffieblend.
Te koop bij Delhaize, Carrefour en Colruyt.

www.v-label.eu/nl-be
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ACTUEEL - EET VOOR DE PLANEET

EET VOOR
DE PLANEET
Tekst Ulrike Verdonck
Naar How ditching meat can help prevent climate change and nature degradation - Karina Vieira.
Alle wetenschappelijke bronnen op: www.proveg.com/blog/meatandclimate
Met dank aan Raf Tibackx voor de vertaling.
Meer lezen: www.eos.eu/voeding/gezond-eten-voor-jezelf-en-de-planeet-doe-je-zo

HET JAAR VAN HET KLIMAAT
Het klimaat leeft. We worden al weken
overspoeld door de berichtgeving rond
klimaatbetogers, klimaatcampagnes en
klimaatspijbelaars. Het begon in december vorig jaar, toen Belgen met ‘Claim the
Climate’ voor het eerst massaal op straat
kwamen om een beter klimaatbeleid af te

studie van het American Institute of Agricul-

vernietigende impact van de veeteelt op

ture and Trade Policy. Zij stelden vast dat

onze planeet. We weten dat we met z’n al-

zelfs als de energie- en transportsector hun

len minder vlees moeten gaan eten, maar

uitstoot drastisch verminderen, de lidsta-

structurele maatregelen en een politiek

ten de klimaatdoelstellingen niet kunnen

draagvlak ontbreken.

halen als de vee-industrie niet volgt.

DE IMPACT VAN DE VEETEELT

dwingen. Anuna en Kira inspireren wekelijks

Broeikasgassen

Landgebruik en ontbossing

tienduizenden jongeren om in navolging

Volgens het FAO is de veeteelt verantwoor-

De schade van de veeteelt gaat verder

van de Zweedse Greta te brossen voor de

delijk voor 14,5 % van de totale uitstoot

dan de uitstoot van broeikasgassen.

bossen. En in januari bracht een tweede kli-

van broeikasgassen en voor de helft van

Sinds de laatste ijstijd zijn vier vijfde van

maatmars een record van 75 000 betogers

alle voedingsgerelateerde uitstoot. De drie

alle bossen vernield of ernstig bescha-

op de been. Het is duidelijk: veel mensen

grootste vleesfabrieken stoten ongeveer

digd. Vleesproductie, en voornamelijk de

pikken het lakse klimaatbeleid van de over-

evenveel broeikasgassen uit als enkele van

kweek en import van veevoer, zijn hier een

heid niet langer, en roepen massaal op om

de grootste oliebedrijven. De veeteelt is de

van de belangrijkste redenen voor. Ruim

actie te ondernemen.

grootste bron van methaan, een broeikas-

één vierde van het ijsvrije land op aarde

De oplossingen die de scholieren, burgers,

gas dat 28 keer schadelijker is dan CO2.

wordt ingenomen om vee te laten gra-

Ook lachgas, dat vrijkomt bij de verwerking

zen. Dat maakt van de vee-industrie de

van dierlijke mest, is tot 265 keer scha-

grootste landgebruiker op aarde. Als de

delijker dan CO2 en maakt 29 % van de

veehouderij aan dezelfde snelheid blijft

veegerelateerde broeikasgassen uit.

ontbossen, zullen er binnenkort op aarde

beleidsmakers, experts en politici aanreiken, focussen op verschillende aspecten.
Ze kijken in de richting van mobiliteit,
hernieuwbare energie en woningbouw.
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stem nog vaak onderbelicht: die van de

Anderen vestigen hun hoop dan weer op

Om aan het klimaatakkoord van Parijs te

technologische vooruitgang om de klimaat-

voldoen, moeten de EU-lidstaten hun vee-

verandering een halt toe te roepen. In alle

teelt

goede intenties en voornemens blijft één

drastisch verminderen. Dat blijkt uit een

gerelateerde

broeikasgasuitstoot

meer weiden voor vee zijn dan bossen.
Ontbossing gaat gepaard met een groot
verlies van biodiversiteit en versterkt
bovendien de CO2-problematiek.

ACTUEEL - EET VOOR DE PLANEET

Water
Een derde van het zoet water op aarde
wordt gebruikt om dierlijke producten te
vervaardigen. Dierlijke producten hebben
een hogere watervoetafdruk dan verstandig gekozen plantaardige producten met
een gelijkaardige voedingswaarde. Voor
één kilocalorie dierlijke producten is
gemiddeld 2,5 liter water nodig, voor plantaardige producten als granen, wortels, fruit
en groenten is dat slechts een halve liter.
naar: www.eos.eu/voeding

DIET CHANGE
NOT CLIMATE CHANGE

EEN GEZOND DIEET VOOR
JEZELF EN DE PLANEET

De enige manier om de impact van de

Ook de wetenschap boog zich over de

veeteelt op de planeet drastisch te ver-

vraag hoe we de planeet met ons voe-

minderen, is door de veestapel af te

dingspatroon zo min mogelijk kunnen

bouwen. Dat bleek ook uit onderzoek

belasten. Experten van de EAT-commissie

van Greenpeace in samenwerking met de

publiceerden in het vakblad The Lancet

Université Catholique de Louvain (UCL).

hun richtlijnen voor een gezond dieet voor

Greenpeace wil de veestapel in België

de mens én de planeet. Ze hielden in hun

afbouwen met 83 % om zo de uitstoot

onderzoek onder meer rekening met land-

van broeikasgassen van de veesector te

gebruik, vervuiling en waterverbruik.

doen dalen met 60 %.

De conclusie van hun onderzoek luidt als

Om van de veeteelt een belangrijk punt op

volgt: eet niet te veel, eet meer plant-

de klimaatagenda te maken, lanceerde

aardige en minder dierlijke producten,

ProVeg International (zie rechts) de cam-

weinig geraffineerde granen, toegevoegde

pagne Diet Change, Not Climate Change.

suikers en bewerkte producten.

In aanloop naar de klimaatconferentie in
Katowice in december 2018 verzamelden
ze meer dan 100 000 handtekeningen
om van veeteelt een prioriteit binnen het
klimaatbeleid te maken.
ProVeg

was

aanwezig
met

de

al uit plantaardige bronnen komen (bv.
peulvruchten). We moeten dubbel zoveel
groenten en fruit eten en de consumptie
van vlees halveren. In het beste geval eten

in

Polen

en

werd uitgenodigd in verschillende panelgesprekken

Eiwitten moeten volgens het rapport voor-

Voedsel-

we gemiddeld slechts 15 gram rood vlees
per dag, en 30 gram gevogelte.

en

Landbouworganisatie van de Verenigde
Naties. Daar legden ze de impact van
veeteelt op tafel en riepen ze op voor een
omschakeling naar een plantaardig voedingspatroon als belangrijke factor in de
strijd tegen klimaatverandering.

PROVEG INTERNATIONAL
ProVeg is een internationale organisatie die zich inzet voor een plantaardige
wereld. Ze focussen op dierenwelzijn,
klimaat, gezondheid, een rechtvaardige voedselverdeling en smaak om
plantaardige voeding als norm voorop te stellen. Met hun belangrijkste
campagne ‘50 by 40’ willen ze de
consumptie van dierlijke producten
tegen 2040 wereldwijd halveren. ProVeg en EVA zullen in de toekomst
nauwer samenwerken op het vlak
van communicatie, informatiedeling
en campagnewerking.

OOK IETS DOEN?
Doe in april mee met Try Vegan en
bespaar op één maand tijd 60 kg CO2,
30 000 liter water en 21 000 m2 land.
Dat staat gelijk met 7,5 uur autorijden, 60 uur onafgebroken douchen
en 4 voetbalvelden.
Nodig je familie, vrienden, collega’s uit
om mee te doen en vergroot je impact!
We helpen je op weg met weekmenu’s,
recepten, voedingsadvies en tips & tricks.
Schrijf je gratis in op www.tryvegan.be

DIET E
G
CHAN
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E A SY PE A SY V E G A N

10 LIFE HACKS

voor in de keuken
Tekst: Anna Bernburg

01 OVERRIJPE BANANEN

02 VEGAN OPKLOPROOM

Heb je overrijpe bananen? Of verlang je ‘s

Op zoek naar vegan opkloproom voor op

avonds naar een gezond dessertje? Steek

een cake of taart? Zet een blik kokosmelk

je bananen in de diepvries (nu ja, pel ze,

een nacht in de koelkast en de volgende

snijd ze in stukken en bewaar ze in een

ochtend kan je het opgesteven witte deel

z/bakje). Haal ze uit wanneer je zin hebt in

opkloppen, het troebele water gebruik je

een lekker dessert. Het recept is simpel:

niet. Voeg er wat vanille-essence en bloem-

mix je banaan in een foodprocessor en

suiker aan toe en het is klaar om op een

voeg toe waar je zin in hebt. Mijn favoriet:

pannenkoek, taart of cakeje te smeren. Wil

banaan met cacao en pindakaas.

je de kokossmaak neutraliseren? Voeg er
dan wat citroensap aan toe. Op kamertemperatuur ‘smelt’ deze slagroom snel, dus
serveer pas wanneer je aan tafel gaat.

03 GESCHIFTE MELK
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04

WIT WIJNTJE

Een scheutje plantaardige melk bij je koffie?

Genoten van een lekker wit wijntje, maar de

De kans bestaat dat ze ‘schift’. Deze horror

fles is nog niet op? Je hoeft de fles heus niet

kan gelukkig makkelijk vermeden worden.

soldaat te maken om de volgende dag met

Gebruik havermelk en laat deze even op

barstende hoofdpijn trots te zijn dat je niets

kamertemperatuur komen of makkelijker:

verloren hebt laten gaan. Giet de wijn in ijs-

warm ze even op zodat het contrast tussen

blokjesbakjes en vries ze in, ideaal om later

de koude melk en de koffie niet te groot is.

te gebruiken in een risotto of ander gerecht.

EASY PEASY VEGAN

05 KAASSPRINKLE

06 VLEES- EN KIPKRUIDEN

Home made vegan parmezaan: mix wal- of

Valsspelen? Niet echt! De meeste vlees-

cashewnoten, edelgistvlokken, lookpoeder

en kipkruiden zijn vegan. Bak je tempeh,

en een snufje zout met een foodprocessor.

tofu of plantaardige kipstukjes krokant en

Gebruik het als crumble op je salade, oven-

breng ze op smaak met kip- of vleeskrui-

schotel of pasta!

den. Liquid smoke of gerookt paprikapoeder gebruik je om er een rooksmaakje aan
te geven.

07 CHIPS
Chips: krijg je last-minute mensen over
de vloer en wil je iets kleins aanbieden?
Trek je voorraadkast open, misschien heb
je nog een pak wraps liggen. Snijd de
wraps in driehoekjes, verwarm de oven op
180° C, besprenkel de driehoekjes met
olijfolie en kruiden (zoals paprikapoeder
en lookpoeder), schuif ze 20 minuutjes in
de oven en klaar zijn de crispy crackers!
Ideaal met hummus of guacamole.

09 FLOSDRAAD
Geef flosdraad een plekje in de keuken.
Niet alleen om de restjes eten van
tussen je tanden te halen, je kan het ook
gebruiken om zachte dingen zoals een
cake of taart, mooi doormidden te snijden
zonder brokkelingen. Let wel op dat je
flosdraad geen muntsmaakje heeft!

08 EISNIJDER
Toen ik besloot om plantaardig te gaan
eten, kieperde ik mijn eisnijder buiten. Een
gemiste kans, want je kunt er op een, twee,
drie een hele hoop champignons en aardbeien mee snijden!

10 DIEPVRIESGEBRUIK
Gebruik je diepvries (deel twee): even een
snelcursus in diepvriesgebruik. Leg verse
kruiden in een ijsblokbakje, giet er olie over
en bewaar tot het volgende gebruik in de
vriezer. Gebruik bevroren vruchten om je water te koelen in plaats van ijsblokken. Ook
het restje groentebouillon kan je bijhouden
in de diepvries. Op deze manier heb je altijd
een smaakbommetje klaar voor gebruik!
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Shoppen
Tekst Sofie Bogaerts

NIE U W O P HE T VEG A N M EN U I N B RU SSEL
Als je op uitstap bent in en rond Brussel en je innerlijke mens vraagt wat
versterking, dan zijn deze adresjes een bezoekje waard. Houd ‘s ochtends
halt bij plantaardige bakkerij Succulente in Anderlecht, waar je brood,
koffiekoeken, gebak en taart kan inslaan. Voor een hemels vieruurtje ga je
naar Veganwaf’ in hartje Brussel, waar je je tegoed kan doen aan een heerlijke
vegan én glutenvrije wafel. Bij V.Gan in Sint-Lambrechts-Woluwe tot slot scoor
je een aantal producten voor thuis, zoals yoghurt, chocola of zelfs vegan voer
voor je geliefde viervoeter! Check zeker de openingsuren voor je vertrekt.
www.succulente.be
www.vgan.be
www.facebook.com/veganwaf

BASTA SI A B U O N O
"Basta Sia Buono" is een Toscaans gezegde dat zoveel betekent als
"als het maar lekker is". En ja hoor, dat zijn ze zeker, deze koekjes!
Je hoeft er maar naar te kijken en het water loopt je al in de mond.
De koekjes zijn 100 % plantaardig en lactosevrij en ook mensen
met een glutenintolerantie vinden hier hun gading. Bovendien worden
ze lokaal geproduceerd met verantwoorde, verse ingrediënten.
Ga je voor citroenkoekjes, kruidige koekjes of zandkoekjes met
abrikozencompote? Of neem ze gewoon lekker allemaal! Bestel je
koekjes online of koop ze in een van de 60 verkooppunten in België.
www.bastasiabuono.be
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KUDZU
Het milieu een extra duwtje in de rug geven kan dankzij de producten van
de eco webshop Kudzu. Herbruikbare foodwraps, een ecologisch wasei of
hersluitbare siliconen diepvrieszakjes, bij Kudzu vind je alles om je huishouden
natuurvriendelijker te runnen. Snuister zelf eens rond en kijk wat jij kan
vervangen door een ecologische variant. Of ga langs op een Ecoware Party
in het magazijn in Brugge om kennis te maken met tal van producten. Via de
website kan je ook een geboortelijst samenstellen of een cadeaubon bestellen.
Good to know, Kudzu aanvaardt (voorlopig enkel) papieren ecocheques.
www.kudzu.be

V IČI GYO Z A
Heb je weinig tijd, maar wil je toch graag een originele, exotische snack op je feestje?
Vici Gyoza comes to the rescue! Sinds kort biedt het merk vegan dumplings aan in
zijn assortiment. Lekker sappig, gemaakt met verse, natuurlijke producten en klaar
in slechts 5 minuten. Ga je voor de shiitake met black fungus, de pikante groenten
met gember of gewoon gyoza naturel met groenten? Deze gyoza’s zijn onder andere
verkrijgbaar bij Spar en Makro.
www.gyoza.guru/nl

ANANASLE E R
Een ananas is veelzijdiger dan je denkt. Je kunt er bijvoorbeeld
duurzaam leer - ja, je leest het goed! - mee maken. Tijdens een
trip naar de Filipijnen werd Dr. Carmen Hijosa voor het eerst
geconfronteerd met de toxische impact van de leerproductie.
Op zoek naar een milieuvriendelijk alternatief, ontdekte ze dat
ananasbladeren uitermate geschikt zijn voor het maken van textiel.
Sterk, flexibel, zacht én licht: Piñatex was geboren! Voor de productie
is geen extra landbouwgrond of water nodig en het zorgt voor
bijkomende inkomsten voor de boeren aangezien de bladeren worden
gerecupereerd. En het is zelfs niet eens duurder! Enkele merken die al
met Piñatex werken zijn Taikka, Hugo Boss, Maniwala en Artesano.
www.ananas-anam.com
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IN DE (ACHTER)BAN VAN EVA

In de
(achter)ban
van EVA
In deze rubriek vertellen telkens
twee EVA-leden hoe zij op hun manier
de wereld groener, diervriendelijker,
gezonder én lekkerder maken.
Ben je iemand met een inspirerend
verhaal? Stuur ons een berichtje via
Ulrike@evavzw.be.

Tekst: Helena Verlinden en Hanne Volckaert
Foto’s: Wouter Van Besien

“

Ik ben geen barricadespringer, ik geloof meer
in vreedzaam, gefundeerd
activisme.”

Patrick
•

Is 49 jaar jong

•

Heeft bedrijf in centrale
verwarming en sanitair

•

Gelooft in pragmatisch
veganisme

•

Geeft lezingen voor
Bite Back

•
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Hoopt ook na zijn dood
nog iets voor de dieren te
kunnen betekenen

9 september 1998 was een
keerpunt in mijn leven. Op die
dag werd Michel Vandenbosch,
de voorzitter van GAIA, door drie
veehandelaars aangevallen op
de geiten- en schapenmarkt in
Anderlecht. Sindsdien heb ik
vlees voorgoed uit mijn leven
geschrapt. Al van kleins af aan
had ik het gevoel dat er iets
niet klopte, daarom liep ik ook
altijd weg als er kippen bij ons
thuis geslacht werden. Toch was
mijn drijfveer nooit sterk genoeg
om vlees op te geven. Tot die
bewuste dag. Toen ik dit aan
mijn vrouw vertelde, schrok ze
wel. Maar ik heb veel geluk gehad,
want vrijwel meteen sloot ze
zich bij me aan. Vijf jaar geleden
zetten we dan de stap naar een
volledig plantaardig leven.
Natuurlijk is het niet altijd even
simpel. Ik heb bijvoorbeeld
geen contact meer met mijn
familie. Ze vonden dat het te
ver ging. Nochtans ben ik geen
barricadespringer ben en geloof

meer in vreedzaam, gefundeerd
activisme. Toch heeft dit me
nooit doen twijfelen.
Ik probeer overal een positieve
boodschap over te brengen. Zo
geef ik lezingen voor Bite Back
in het secundair onderwijs. We
leggen de focus niet alleen
op dierenleed, maar ook
op gezondheid en klimaat.
Zeker omdat de jeugd daar
veel belang aan hecht. Toch
blijft dierenleed voor mij de
belangrijkste motivatie.
Heel mijn leven draait rond
deze passie. Ik heb zelfs
tatoeages van dieren op mijn
lichaam. Ik vind het dan ook
leuk dat mensen mij hierover
aanspreken en ik mijn verhaal
kan doen. Daarnaast gaat tien
procent van ons inkomen naar
goede doelen die zich inzetten
voor dierenwelzijn. Zelfs als
ik sterf, hoop ik nog iets te
betekenen voor de dieren.
Ik ben bereid om mijn lichaam
aan de wetenschap te
schenken in de hoop dat ik
hiermee enkele dierenlevens
spaar. Laat ze maar aan mij
een beetje prutsen! (lacht)

Katleen

•

Actief op Instagram via
@Katleenbosteels_karneno

•

9 jaar vegan

•

•

Interieurarchitecte met een passie voor
fotografie en vegan lifestyle

Post op haar Facebookpagina Karneno
berichten over veganisme en promoot
acties, bijvoorbeeld in het kader van Music
For Life waarbij ze geld inzamelde voor EVA.

•

Heeft ex-legbatterijkippen geadopteerd

•

•

Vraagt restaurants op voorhand om
een vegan gerecht te voorzien, ook
sterrenrestaurants

‘Karneno’ komt van het Spaanse ‘Carne’
(vlees) en ‘No’ (geen). Geen vlees dus voor
Katleen. Met een ‘K’ omdat alle namen ten
huize Katleen met die letter beginnen.

•

Kookt graag en heeft een man die
helpt in de keuken

•

Is verzot op de Spaanse taal, getuige haar
8ste jaar avondschool Spaans.

de Instagramactiviste

Tekst: Magali Michaux
Foto: Katleen Bosteels

“

Zodra je het weet, kan je
niet meer ontweten”
Zo’n negen jaar geleden werd ik van de ene
dag op de andere vegetariër. Op 1 oktober 2009
zag ik een schokkende video van Gaia over het
onverdoofd castreren van biggen. Diezelfde dag
heb ik alle vlees en vis uit de koelkast gegooid.
Ook op Facebook postte ik het nieuws meteen.
Toen mijn man ’s avonds thuiskwam, vroeg hij
of ik gek geworden was, maar ik had het licht
gezien. Niet lang erna ben ik overgeschakeld
op een veganistische levensstijl.
Mijn man volgde en ik ben heel blij dat hij dit
voor zichzelf heeft beslist! Onze dierenliefde
brengt ons als koppel dichter bij elkaar. We
hebben ex-legbatterijkippen geadopteerd en we
geven hun de eitjes terug (ja, aan de kippen!).
Er is mijn leven vóór ik veganist werd en mijn leven
erna. Eigenlijk kon ik me eerst niet zo vinden in de
hippiesfeer die rond veganisme hangt, maar nu
besef ik dat iedereen veganist kan worden. Vegans
zijn niet raar! Ik leef veel bewuster sinds die dag,
mijn kritische ingesteldheid is gegroeid en ik denk
meer na over de dingen. Maar eigenlijk ben ik heel
gewoon en mainstream, alleen eet ik geen dieren.
Op Instagram deel ik toffe receptjes en foto’s, maar
soms schreeuw ik mijn boodschap uit. Sommige
mensen hebben die harde beelden nodig om
wakker te worden. In het hele klimaatdebat is
voeding trouwens een onderbelichte factor.
Maar ik kan er niet over zwijgen!
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“de meest
leefbare
stad ter
wereld

Wenen werd door het magazine
The Economist bekroond tot “meest
leefbare stad ter wereld”. Om de
winnaar van deze ranglijst te bepalen
speelden factoren zoals infrastructuur,
cultuur, politieke en sociale stabiliteit,
veiligheid, onderwijs en toegang tot
gezondheidszorg een rol. Ik was dus
erg nieuwsgierig om deze prachtige
metropool te leren kennen. Tijdens
mijn bezoek aan de stad begin januari
voegde ik nog een belangrijke factor
aan de lijst toe: hoe staat het met het
vegan aanbod in Wenen?

Tekst & foto’s: Lucy Cromheecke

CITYTRIP - WENEN

FOOD & THE CITY

Het monumentale Kunsthistorisches Museum stond op
nummer 1 op onze to-see-list. Na een rondgang in de
gigantische collectie aan keizerlijke meesterwerken (van cultuur
krijg je honger) trokken we richting het gezellige TIAN bistro
am Spittelberg, het kleine broertje van het sterrenrestaurant
TIAN. Ik bestelde er de Tian tartaar op basis van rode biet
met maïsbrood, een heerlijk slaatje en paprikaveganaise.
Mijn gezelschap ging voor de zoeteaardappelwortelsoep.
De gerechten zijn er met finesse en met veel aandacht en
liefde voor smaak bereid. Voor een verfijnde en betaalbare
lunch of diner ben je hier aan het juiste adres. Wil je de échte
gastronomische topervaring, dan ga je even verderop bij grote
broer TIAN aankloppen. Ook daar is het volledige assortiment
vegetarisch met veel plantaardige opties.
SIMPLY RAW BAKERY

Bij het ochtendgloren trokken we naar het stadscentrum
om te ontbijten in Simply Raw Bakery. Dé ideale plek voor
een heilzame start van de dag met een volledig biologisch,
glutenvrij en vegan ontbijt. Ik bestelde de “Sweet Little
Buddha”, een combinatie van een frozen smoothie bowl, een
wafel met maple syrup, vers fruit en een matcha oat latte.
De fijne sfeer en de vriendelijke bediening maakten dit
gezellige bakkerijtje het vertrekpunt bij uitstek om Wenen
verder te gaan ontdekken.

TIAN BISTRO

Onder het motto ‘laten we sterk staan voor de winter’ zakten we
‘s avonds nog af naar Swing Kitchen, een vegan fastfoodketen
met filialen in Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland. Met
verse fairtradeproducten, ecologische verpakkingen en 100 %
plantaardige ingrediënten kan je hier ongegeneerd gaan voor
het ultieme comfort food pakket. Ik koos voor een cheeseburger
met frieten en mijn vriend voor de Weense ervaring met
een schnitzelburger met looksaus. Op de website van Swing
Kitchen kun je niet alleen het menu inkijken, je krijgt er ook te
zien hoeveel water, land, veevoer en CO2 ze sinds hun opening
in 2015 bespaarden. Voldaan en onder de indruk van deze
duurzame fastfoodketen keerden we terug naar ons hotel.

Je kent wellicht de traditionele Weense koffiehuizen met hun
rijkelijke interieurs met stoffen banken en marmeren tafels waar
je een dampende kop koffie kan drinken met je krant en een
apfelstrudel erbij. Een tien op tien voor ervaring en sfeer, maar
een nul op tien op vlak van plantaardig aanbod. We waren dan
ook aangenaam verrast toen we toch een traditioneel plekje
aantroffen waar we deze typische gerechten wél konden eten,
maar dan in een vegan variant. In restaurant Landia hangt
een echte Oostenrijkse sfeer: alsof je na een lange dag skiën
in de bergen binnenstapt in een schattig eethuisje. Lang
hoefden we niet na te denken over wat we zouden bestellen: de
Wienerschnitzel. Met een flinke portie aardappelen kon deze
maaltijd wel tellen als Oostenrijkse klassieker. Tip: bestel er
een salade bij om het bord wat op te vrolijken. Ook voor het
dessert heeft Landia een heerlijk assortiment vegan taarten.
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De volgende dag aten we in Yamm. Deze keten vind je op
verschillende locaties in Wenen en biedt een groot veggie/
vegan buffet aan waar je je eigen bord kan samenstellen. Het
interieur is hip en het buffet verleidelijk. Bij het opscheppen
moet je een beetje opletten wat vegan en veggie is, maar bij elk
gerecht staat een opsomming van ingrediënten en allergenen.
Yamm en Swing Kitchen zijn niet de enige duurzame
en diervriendelijke ketens in Wenen. Ook Veggiezz heeft
meerdere vestigingen in de stad. De menukaart van Veggiezz
dining rooms heeft voor ieder wat wils: van quinoa sushi tot
burgers, van Italiaanse pasta’s tot gezonde buddha bowls.
Ik koos voor de zomerrolletjes met avocado in rijstpapier,
een heerlijke, lichte lunch voor tussendoor. Ook hier wordt
alles bereid met verse en gezonde, plantaardige ingrediënten.
Veggiezz past in het rijtje van vegan ketens waarvan ik hoop
dat ze ooit hun intrede in België doen.

YAMM

Niet alleen biedt Wenen een uitgebreide keuze aan vegan
restaurants, maar ook voor wie liever zelf kookt, is er een grote
vegan supermarkt met een gigantisch aanbod. Het was een
plezier om rond te lopen in Maran Vegan, een supermarkt
die zich toespitst op een biologisch, lokaal en plantaardig
assortiment. Niet alleen voeding, maar ook een heuse afdeling
met diervriendelijke cosmetica en hygiëneproducten. Wij
kochten er een aantal kazen van Happy Cheeze, een Duits merk
dat vegan zuivelproducten maakt en dat ik leerde kennen op
VeggieWorld in Brussel. Ook de bakkersafdeling is de moeite
waard met heerlijk vers brood, taart en gebak.
Ons vertrek uit Wenen kwam zoals bij de meeste reizen veel
te vroeg, waardoor ik de kans niet meer had om enkele andere
veelbelovende restaurants te bezoeken. Zo zou Vlaire Uisine
een echte aanrader zijn met een uitmuntende Aziatische
keuken en veel vegan opties.

VEGGIEZZ

Wie Wenen bezoekt, begrijpt waarom deze stad de meest
leefbare van de wereld wordt genoemd. Het is er heerlijk
wandelen in de prachtige, groene parken, het openbaar
vervoer verbindt de verschillende districten in de stad
naadloos en op elke straathoek word je opnieuw verrast door
de schoonheid van een historisch gebouw. En ook het laatste
vakje op mijn lijstje kon worden afgevinkt: het is een waar
paradijs voor vegans. Wenen slaagde met glans voor de test!
MARAN VEGAN
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“

Een waar paradijs voor vegans

TIAN Bistro am Spittelberg
Schrankgasse 4
www.tian-bistro.com

SWING KITCHEN
Schottenfeldgasse 3
Operngasse 24
Josefstädterstraße 73
Währinger Straße 47
www.swingkitchen.com/en

Ahornergasse 4
www.landia.at

Salzgries 9
Opernring 6
Alserbachstraße 30
Keplerplatz 11
www.veggiezz.at

SIMPLY RAW BAKERY

MARAN VEGAN Supermarkt

Drahtgasse 2
www.simplyrawbakery.at

Stumpergasse 57
www.maranvegan.at

YAMM

VLAIRE UISINE

Universitätsring 10
Naschmarkt, Linke Wienzeile 14
www.yamm.at

Otto-Bauer-Gasse 25

ADRESSEN

LANDIA

VEGGIEZZ

www.facebook.com/vlaire.uisine
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VEELGESTELDE VEGGIE VRAGEN

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

Vorige maand ben ik overgeschakeld van een veggie naar een volledig plantaardig
voedingspatroon. Doordat ik aan het spastisch darm syndroom (IBS) lijd, moet ik
een aantal voedingsmiddelen vermijden. Dit betreft voornamelijk pikante voeding en
peulvruchten in onverwerkte vorm. Nu vraag ik me af of ik op die manier geen essentiële
voedingsstoffen tekort zal komen en op welke manier ik dit eventueel kan compenseren.
•

Je kunt peulvruchten weglaten, als je ervoor zorgt dat je dagelijks via andere (plantaardige) bronnen
een volwaardige eiwitopname bereikt. Het meest efficiënt is het gebruik van verrijkte sojaproducten (bv.
yoghurt, drinks, room, tofu, tempeh ...). Yoghurt, tofu en tempeh zijn gefermenteerde producten, waarvan
is aangetoond dat zij bij de meerderheid van personen met IBS geen pijn/last bezorgen.

•

Een andere manier om essentiële aminozuren op te nemen, is het eten van o.a. aardappelen, maïs, noten,
zaden, tarwekiemen en verwerkte peulvruchten. Door deze producten dagelijks te combineren – en dat hoeft
niet noodzakelijk binnen eenzelfde maaltijd te zijn – kun je ook een volwaardige eiwitopname bereiken.

•

Voor de rest is het belangrijk, zoals in elk voedingspatroon, om voldoende en gevarieerd te eten, om
niet alleen een volwaardige eiwitopname te bekomen, maar ook om de nodige vetten, koolhydraten,
vitaminen en mineralen te kunnen opnemen.

Ik gebruik dagelijks gebroken lijnzaad ter bevordering van mijn stoelgang.
Heeft lijnzaadolie dezelfde goede invloed op de stoelgang als lijnzaad?
Lijnzaad en lijnzaadolie hebben beiden een positieve invloed op de stoelgang, maar elk op een andere
manier. Lijnzaad is rijk aan belangrijke omega-3-vetzuren en vezels. Deze vezels nemen in de darm vocht
op waardoor de darmpassage wordt gestimuleerd. Anderzijds bevorderen ook vetzuren de stoelgang
doordat ze de darminhoud vlotter doen ‘glijden’. Lijnzaadolie bestaat voor 100 % uit vetten, terwijl lijnzaad
een combinatie is van vetzuren, vezels en andere voedingsstoffen. Ze bieden dus allebei voordelen.
Het is belangrijk om lijnzaad altijd gemalen of gebroken te consumeren, wat je momenteel doet. Als je
de zaad es in hun vo edi e vor
onsu eert worden ze niet verteerd en de aanwezi e voedin ssto en
worden bijgevolg niet opgenomen door het lichaam.

43

VEELGESTELDE VEGGIE VRAGEN

Ik ben een tijdje geleden overgeschakeld naar een plantaardig
voedingspatroon. Sindsdien heb ik vaker een opgeblazen gevoel en last
van winderigheid en krampen. Hoe komt dit en wat kan ik hieraan doen?
Een plantaardig voedingspatroon gaat vaak gepaard met een hogere opname van vezels en
voedingsmiddelen die gemakkelijk gassen vormen (denk bijvoorbeeld aan peulvruchten). Het is
normaal dat het lichaam zich hieraan moet aanpassen. De symptomen zijn erg persoonsgebonden
en er is geen 'wonderadvies' om dit probleem op te lossen. Vaak gaan de klachten na een tijdje,
meestal binnen een paar weken, vanzelf over. Deze tips kunnen alvast helpen:
1.

Eet op regelmatige tijdstippen en sla geen maaltijden over. Door maaltijden over te slaan,
is de kans groot dat de darmen ‘lui’ worden. Wanneer je daarna opnieuw iets eet, zal dit
zorgen voor een opgeblazen gevoel.

2.

Neem voldoende tijd om te eten en praat zo weinig mogelijk tijdens de maaltijd. Het is belangrijk
om rustig te eten en goed te kauwen met de mond dicht zodat je geen extra lucht hapt.

3.

Let op wat en hoeveel je eet. Eet geen te grote of te vezelrijke porties. Kies bijvoorbeeld
voor gekookte of gestoomde groenten in plaats van rauwkost, die zijn makkelijker te
verteren. Ook bepaalde vleesvervangers kun je beter vermijden als je darmklachten hebt.
Industrieel bereide (en gepaneerde) vleesvervangers zijn vaak rijk aan vet, koolhydraten en
zout. Kies voor ‘zuivere’ varianten, die je eventueel zelf bijkruidt. Ook peulvruchten kunnen
door de aanwezige eiwitten en vezels iets moeilijker te verteren zijn, zeker als ze worden
gecombineerd met een volkoren product (bv. volkoren pasta/rijst). Let er ook op dat je
peulvruchten uit blik goed afspoelt en eventueel de velletjes van kikkererwten verwijdert.
Tot slot kunnen ook zetmeelrijke groenten zoals bonen, uien, prei, erwten en linzen een
opgeblazen gevoel veroorzaken, alsook broccoli, koolsoorten en pruimen.

VOLG DIETISTE EVELYNE OOK VIA FACEBOOK:
www.facebook.com/dietiste.Evelyne/
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KORTINGGEVERS

KORTINGGEVERS
IN DE KIJKER

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

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

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

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

Gent, Copy Discount,
www.copydiscount.be

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

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

Wondelgem, B-Lazy,
www.hangmattensite.com

Brussel, La Ferme nos Pilifs ASBL,
www.fermenospilifs.be
(restaurant 10 %)

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

Wilrijk, Shyam,
www.shyamfood.be

Kasterlee, Tavino, www.tavino.be
(catering 10 %)

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

Kroatië, Sinj, Better Green World,
www.bettergreenworld.com
(reisbureau 10 %)

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

NIEUWE KORTINGGEVERS
Bornem, Groenendijk Weert,
www.groenendijkweert.be
(restaurant 10 %)
Brugge, De plaats,
www.deplaats.be (restaurant 10 %)

Turkije, Antalya, Olimpos,
Kumluca, The Vegan Lodge,
www.theveganlodge.com
(kortingcode: EVA2019)

Hoboken, Tartelies,
www.tartelies.com
Hofstade, Florianpaint,
www.florianpaint.be
Kortrijk, TAK, www.t-a-k.be

WINKELS
-10% KORTING
Aalst, Booksetcetera,
www.booksetcetera.be
Aalst, BVBA ‘t Primeurtje,
www.primeurtje.be
Aalst, De Kruidentuin,
www.dekruidentuinaalst.be
Aalst, Pure,
www.facebook.com/pages/Pure

Kortrijk, Zonder meer, bio-eco &
fairshop, www.zonder-meer.be
Leuven, Hempmade,
www.hempmade.be
Leuven, Noordoever,
www.noordoever.be
Lier, Druantia,
www.druantia.be
Oeselgem, Pur fruit,
www.purfruit.be
Pepingen, Pajottenlander,
www.pajottenlander.be

WINKELS
-5% KORTING
Aalst (Gijzegem), De Kiem,
www.de-kiem.be
Aalst, Kapsalon Helena,
www.helenaduson.com
Aalst (Meldert), Mier, www.mier.be
Antwerpen (Berchem) De Gezonde
Gewoonte, 03/239.12.00
Bornem, Bioshop,
www.bioshop.be
Brakel, Eco Snooze,
www.ecosnooze.be
Brugge (St. Andries), Biovita,
www.biovita-shop.be
Brugge (St. Kruis), Biovita,
www.biovita-shop.be
Brussel, Bioshop Den Teepot,
www.bioshop.be
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KORTINGGEVERS

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

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

Gent, Ayuno Natuurvoeding,
www.ayuno.be

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

Gent & Kalken, Amala,
www.amala.be

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

Gent (St. Amandsberg), Tintelijn,
www.tintelijn.be
Heist-Op-den-Berg, Biohome
Westerlo, www.biohome.be
Koningshooikt, Bioboer Busschots,
www.bioboer.net

Wakken, Bezegaard Biofruit,
09/388.38.38
Watervliet, Biofruitbedrijf K.
van Eykeren, 09/379.84.91
Zwalm, Cressana bvba,
www.cressana.com

Leuven, Anders Getint,
www.andersgetint.be
Leuven, Biohome Leuven,
www.biohome.be
Leuven, De Karwij,
www.dekarwij.be
Leuven, Doekjes en broekjes,
www.doekjesenbroekjes.be
Leuven, Vegaverso,
www.vegaverso.be

Cosmofarma, www.cosmogroup.
eu/contact ( Deze kortingscode
van 15% geldt op alle producten
opamazon.co.uk: EVA1502018)
Kazidomi, www.kazidomi.com
(kortingscode: EVAVZW15)

Maasmechelen, Gezondheidswinkel
het Zonnetje, www.gezondheidswinkelhetzonnetje.be

ONLINE SHOPS
-10% KORTING

Ninove, Bioshop De Korenaar,
www.bioshop.be

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

Oedelem, De Hogen Akker,
www.dehogenakker.be

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

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

Chevaliers Des Pieds,
www.chevaliersdespieds.be
(kortingscode: EVASCHOEN)

Oostende, Veggieshop,
www.veggieshop.be

Druantia, www.druantia.be

Oosterzele, Naturelle,
09/362.61.37

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

Roeselare, Biovita,
www.biovita-shop.be

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

Roeselare, Origino,
051/22.68.85
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ONLINE SHOPS
-15% KORTING

GIP Authentic Food,
www.gip-food.be
(inloggen met mailadres)
Klein Spook, www.kleinspook.be
Lumabelle, www.lumabelle.be
(kortingscode: EVALID10)
L’essentiel de marcelle,
www.lessentieldemarcelle.be
(kortingscode: EVALEDM)
Nola enjoy good food,
www.nolaenjoygoodfood.be
(kortingscode: EVANOLA10)
Midgaard, www.midgaardshop.be
Pure Coverz, www.purecoverz.com
(kortingscode: EVAPC)
Tante Rosa, www.tanterosa.be
Uitgeverij Lannoo, www.lannooshop.
be/nl/eva (kortingscode: vegetarisch)

ONLINE SHOPS
-5% KORTING
De Vegetarische Slager,
www.devegetarischeslager.nl
(kortingscode: 849000)
GOEDvandoen,
www.goedvandoen.be
Infinite seeds,
www.infiniteseeds.com
(kortingscode: EVA)

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

Een hele week ontbijt en snacks!
..10 minuten bereiding

BANANA BREAD
ME T DADELS

..even in de oven
& klaar!

BANANA BREAD

DUBBELE CHOCOLADE

PANCAKES

ME T KIKKERERW TEN-

SPELT MUFFINS

MEEL

ME T RODE BIE T
& CHOCOLADE

VERKRIJGBAAR IN UW BIOWINKEL
WWW.ARTHURANDSISTERS.BE

-

HELLO@ARTHURANDSISTERS.BE

Voorstelling:

Roodkapje
Wie een voorspelbare remake verwacht van het alom bekende
sprookje over het meisje met het rode kapje, heeft het mis. En wie
denkt dat Roodkapje dezelfde bloeddorstige wolf tegenkomt als in
het originele verhaal, ook. In de nieuwe musicalversie van Roodkapje
duikt immers een vegetarische wolf op: Gerrit. Hij moet van zijn vrouw
Tina (cfr. Liesa Naert uit Eigen Kweek) met een mals stukje vlees naar
huis moet komen, maar kan het niet over zijn hart kan krijgen een
mens of een ander dier te doden. Wanneer Tina ontdekt dat Gerrit het
meisje heeft laten lopen, bedenkt ze een gemeen plannetje.

Roodkapje haalt
opgelucht adem
omdat de wolf liever
een wortel eet!

Zal de jager op tijd zijn om Roodkapje te redden?

EEN SPANNENDE, HUMORISTISCHE EN INTERACTIEVE FAMILIEVOORSTELLING VOOR JONG EN OUD VANAF 3 JAAR.
De musical gaat midden april in première en toert nadien door Vlaanderen tot en met midden juni. In de cast o.a. Katrien De Becker (bekend
uit Thuis), Liv Van Aelst (bekend uit 40-45), Dorothy Wuyts (bekend uit Dolfje Weerwolfje) en vele anderen.

Speellijst, informatie en tickets via www.event-team.be

KALENDER

Kookworkshops
12.
03.
2019

13.
03.
2019

Plantaardig Italiaans - EVA Westhoek
Creatief aan de slag met de mediterrane keuken.
Inschrijven via westhoek@evavzw.be
Prijs: € 30 voor niet-leden / € 20 voor leden
Locatie: Technisch Atheneum Ieper

14.
03.
2019

Vegan Paasbrunch - Kessel-Lo
Pasen = brunchen.
En dat kan 100 % plantaardig!
Inschrijven via www.evavzw.be/kookworkshops
Prijs: € 30 voor niet-leden / € 20 voor leden
Locatie: Woonzorgcentrum Ter Vlierbeke,
Rustoordlaan 3, 3010 Kessel-Lo

Doordeweeks Veggie - Brugge Lekker en gezond
koken zonder lang in de keuken te staan.
Inschrijven via www.evavzw.be/kookworkshops
Prijs: € 30 voor niet-leden / € 20 voor leden
Locatie: Hof van Watervliet, Oude Burg 27,
8000 Brugge

Beurzen
24.
03.
2019

27.
04.
2019

Fairly Vegan Fair - EVA Limburg
De eerste vegan beurs in Limburg! Vol
lekkernijen, foodtrucks, lifestyleproducten,
infostanden, sprekers, kookdemo’s …

Vegan Street Festival - EVA Antwerpen
Na het succes in Brussel, nu ook in Antwerpen:
street food, vegan markt, muziek en infostanden.
Meer info via het Facebookevent.
Prijs: gratis toegang
Locatie: Napoleonkaai, Antwerpen

Tickets via het Facebookevent.
Prijs: € 3 in voorverkoop / € 5 aan de deur
Locatie: Buurthuis Heppen, Heidestraat 65,
3971 Heppen

Boeken
12.
03.
2019

Boekvoorstelling ‘Eigen soort eerst’ - EVA Gent
Hermes Sanctorum stelt zijn boek over
speciesisme voor.
Inschrijven via het Facebookevent.
Prijs: € 5 (inclusief hapje)
Locatie: Green Hub, UFO,
Sint-Pietersnieuwstraat 33, 900 Gent
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21.
03.
2019

Boekvoorstelling ‘Eigen soort eerst’ - EVA Westhoek
Hermes Sanctorum stelt zijn boek over
speciesisme voor.
Inschrijven via mail naar westhoek@evavzw.be
Prijs: Gratis
Locatie: Bib Ieper, Weverijstraat 9, 8900 Ieper

KALENDER

Veggie
Volxkeuken
27.
03.
2019

24.
04.
2019

22.
05.
2019

EVA Aalst
Lokaal en plantaardig smullen aan een zacht prijsje.
Prijs: € 3 (volwassene), € 2 (kind)
Locatie: Vzw Parol, Hertshage 11-19,
9300 Aalst

Try Vegan
Activiteiten
30.
03.
2019

Try Vegan Diner - EVA Antwerpen
Trek de Try Vegan-campagne op gang
met een feestelijk diner.
Inschrijven via het Facebookevent.

11.
04.
2019

Prijs: € 22,50 / € 20,50 pp voor EVA-leden /
€13,50 voor kinderen
Locatie: De Beek, Van Diepenbeekstraat 22,
2018 Antwerpen

31.
03.
2019

06.
04.
2019

Funky Vegan - EVA Mechelen
Ontdek hoe lekker en veelzijdig
veganistisch eten kan zijn!
Prijs: Gratis
Locatie: Funky Jungle, Onder-den-Toren 7,
2800 Mechelen

Try Vegan Potluck Brunch - EVA Brussel
Breng wat vegan lekkers mee en proef van
andere lekkernijen op de potluck!
Prijs: Gratis
Locatie: GC Elzenhof, Kroonlaan 12,
1050 Elsene

Try Vegan Infoavond - EVA Antwerpen
Krijg een antwoord op al je vragen over
plantaardige voeding.
Inschrijven via het Facebookevent.
Prijs: € 5 / € 4 voor EVA-leden
Locatie: Ecohuis Antwerpen, Turnhoutsebaan
139, 2140 Borgerhout

11.
04.
2019

Vegan? Wat eet je dan? Kom te weten wat je
als vegan allemaal kan eten.
Inschrijven via GC Elzenhof, tel 02 648 20 30
of elzenhof@vgc.be
Prijs: €15 / €12 voor EVA- en Veltleden
Locatie: GC Elzenhof, Kroonlaan 12, 1050 Elsene

Meer informatie en inschrijven op www.tryvegan.be/events.
Houd de website en Facebookpagina van Try Vegan in
de gaten voor meer activiteiten.

Bekijk alle activiteiten op www.evavzw.be/activiteiten
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magazine

Colofon
EVA vzw in je testament?

Hoofdredactie

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.

Ulrike Verdonck

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 € 30 (€ 35 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.

Eindredactie
Joanna Mary
Carmen Van Puyenbroeck
Ulrike Verdocnk

Vormgeving
Werkten mee
aan dit nummer
Nena Baeyens, Anna Bernburg, Sofie
Bogaerts, Eveline Boone, Katleen
Bosteels, Babs Carpentier, Bram
Michael Christiaens, Lucy Cromheecke,
Angharad De Temmmerman, Sandra
Geerts, Annemarie IJkema, Fien
Louwagie, Evelyne Mertens, Magali
Michaux, Yassmina Oussehmina,
Leentje Speybroeck, Kelly Stijfs,
Nikolas en Ellen van Sustainable
Familly, Raf Tibackx, Wouter Van
Besien, Carmen Van Puyenbroeck,
Patrick Vanwynsberghe, Maureen
Vande Capelle, Ulrike Verdonck, Helena
Verlinden, Hanne Volckaert, Lisa Wuyts.

EVA vzw
De redactie streeft er altijd naar betrouwbare informatie te publiceren, maar kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van dit magazine. Op aanvraag
bezorgen we je graag onze referenties. Raadpleeg in elk geval eerst je huisarts voor
je je voedingspatroon aanpast om therapeutische redenen of als vorm van medicatie.
De meningen en visies die in EVA Magazine worden weergegeven, zijn niet
noodzakelijk die van de redactie of van EVA vzw. Ook wanneer we evenementen in
de agenda opnemen en advertenties publiceren, wil dat niet noodzakelijk zeggen
dat we de betreffende producten of organisaties goedkeuren.

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

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

V.U.:
Anna Bernburg
EVA vzw, Steendam 84, 9000 Gent
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Nieuw !

ALMOND DRINK

DE ZOETE SMAAK VAN AMANDELEN ZONDER SUIKER
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.

Controle Certisys BE-BIO-01

Een onmisbare bondgenoot die je altijd bij de hand moet hebben!

ON TDEK OO K ON ZE
AN DERE AMAN DEL DRAN KEN

VOLUIT LEVEN

Meer info over Lima:
www.limafood.com

DOE MEE AAN TRY VEGAN
IN APRIL EN BESPAAR:

Nodig je vrienden, familie en collega’s uit om mee
te doen en vergroot je impact!
Schrijf je in op www.tryvegan.be en ontvang gratis:
•
•
•
•
•
•

weekmenu’s
heerlijke, eenvoudige recepten
restotips
productinfo
voedingsadvies
....

Volg Try Vegan ook op Facebook en Instagram!
www.tryvegan.be

Een campagne van EVA en BE Vegan

