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Met dit EVA Magazine heb jij de toekomst in je handen. 
Want plantaardige voeding is dé oplossing voor de klimaatproblematiek, het 
dierenleed in de wereld en veel gezondheidsproblemen. 

En je hebt de toekomst van EVA vzw in handen.
Want alleen met jouw steun kunnen wij het voor iedereen makkelijk maken om 
plantaardig te eten. Zowel thuis, op restaurant, op het werk als op school. 

Help ons om de plantaardige evolutie te versnellen. 
Steun via evavzw.be/doe-een-gift

Giften aan EVA zijn fiscaal aftrekbaar vanaf € 40. Via de belastingen recupereer je 

45 procent van jouw gift (exclusief het bedrag voor lidmaatschap).

Je hebt de toekomst in je handen

Je kunt online doneren via www.evavzw.be/doe-een-gift of overschrijven op:

 � IBAN: BE 53 5230 8011 0153

 � BIC: TRIOBEBB

Vermeld ‘gift’ als mededeling. 



 

Edito

magazine

Ulrike Verdonck

Eten is gezelligheid 

het is thuiskomen 

het is samen lachen, samen leven 

het is delen wat je hebt 

en vragen wie wat nodig heeft

je blijft toch wel eten vanavond?

het is warm, koud    

of ergens tussenin 

en mochten daar nog frietjes bij?

het is soms eens slikken  

en weer doorgaan 

het is vieren en verliezen

het is troost 

het is geluk, genot  

en soms in ‘t geniep 

het is de kracht voor ons lijf,  

ons leven en voor verandering

het is van algemeen nut 

workshops volgen 

campagnes delen 

chili voor Willy  

bekende koppen en nieuwe gezichten 

aanschuiven aan langste veggietafels 

vrijwilligen 

inspireren, motiveren, 

enthousiasmeren 

proberen, proeven en weer bijkruiden

afgelopen jaar kwamen we samen 

als de ingrediënten van het 

recept voor de toekomst waar 

we met z’n allen in geloven.

 

Eet je volgend jaar weer mee?
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Het Britse duo BOSH! bewijst dat vegan cool is. Hun missie? De wereld tonen dat plantaardig koken ook 
gewoon easy, fun & tasty is! Hun Youtube-video’s en Instagram bereiken meer dan 2,5 miljoen volgers en 
hun kook- en lifestyleboeken gaan als zoete broodjes over de toonbank. En ze zitten nog vol plannen voor de 
toekomst. Of zoals Henry Firth en Ian Theasby het zelf zeggen: “Let’s BOSH! that!”

BOSH!
Tekst: Alexander Verbist 

I N T E R V I E W  -  B O S H !
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Hoe is het allemaal begonnen? 

Henry: “Ian en ik zijn al vrienden sinds we 11 jaar zijn. En 
zo’n zeven jaar geleden trokken we allebei naar Londen om 
er te wonen en te werken. Op een bepaald moment werd Ian 
vegan. Voor de uitdaging, maar ook om wat geld te besparen 
en voor zijn gezondheid. Ik weet nog dat ik dat toen echt 
belachelijk vond. Ik kickte op vlees, mijn koelkast puilde 
ervan uit. Tot we op een dag samen Cowspiracy keken. Ik 
geschokt. Het verbijsterde me dat alles wat ik at de planeet 
kapot maakte. Zo werd ik van de ene dag op de andere 
vegan. En ik voelde me uitstekend. Nadat we ons ook meer 
hadden verdiept in het dierenwelzijnaspect, besloten we 
samen dat plantaardig eten onze roeping zou zijn.”

Jullie eten al een tijdje vegan. Merken jullie 
verschillen met vroeger?

Henry: “Pakweg vijf jaar geleden was plantaardig eten 
een nichekeuze. Niemand begreep waarom je het deed. 
Dat is enorm veranderd met de opkomst van Veganuary 
(een internationale campagne die mensen aanspoort om 
plantaardig te eten in januari, red.). Dat initiatief heeft heel 
wat bewustzijn gecreëerd rond veganisme, en mensen 
getoond dat je niet per se in één keer veganist hoeft te 
worden. Dat af en toe plantaardig eten ook oké is.”

“Tegenwoordig kun je haast overal veganistisch eten. Zeker 
in Londen. Volgens mij is dat de beste stad ervoor. Toch 
zeker beter dan Amsterdam, waar we net vandaan komen. 
In het treinstation bestelde ik een latte met havermelk, 
en de barista maakte me duidelijk dat ze alleen ‘normale’ 
melk hadden. Je komt dus hier en daar wel nog mensen 
tegen met een slechte ingesteldheid. Maar het gaat de 
goede richting uit.”

1,8 miljoen volgers op Facebook, 600.000 op 
Instagram en 100.000 abonnees op Youtube: de 
zaken lopen goed. Hadden jullie ooit gedacht dat 
het zover zou komen?

 Henry: “Ja, eigenlijk wel. Natuurlijk zou het cooler zijn om 
te zeggen: o nee, helemaal niet, zo onverwacht! (lacht). 
Maar wij hebben een achtergrond in digitale media, en we 
weten wat we doen. Met BOSH! zagen we een kans om 
een merk uit te bouwen tot dé referentie voor plantaardig 
koken. Dat is ook waarom we de naam BOSH! kozen, en 
niet ‘Henry’s and Ian’s Cooking Show’”(lacht).

Ian: “Eerlijk: elke dag moeten we onszelf even knijpen, om 
zeker te zijn dat we niet dromen. Het zijn grote aantallen, 
die tonen dat we een grote impact hebben en dat we een 
heleboel mensen de tools geven om hun leven op een 
positieve manier te veranderen.”

I N T E R V I E W  -  B O S H ! 

elke dag moeten we onszelf 
even knijpen, om zeker te zijn 
dat we niet dromen. ons grote 
aantal volgers toont dat we 
impact hebben. we geven een 
heleboel mensen de tools om hun 
leven op een positieve manier te 
veranderen.”
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Henry: “We hadden niet verwacht dat we de gezichten van 
ons merk zouden worden. Dat was nooit het plan. In het 
begin gebruikten we gewoon een zwart logo en toonden 
we onszelf nooit. Maar toen we een miljoen volgers 
hadden en onze eerste boekdeal binnenhaalden, werd 
het logisch dat we onszelf zouden moeten voorstellen. En 
zo kwamen wij in beeld.”

Wat is momenteel jullie focus?

Henry: “Onze voornaamste focus blijven de gratis 
kookvideo’s. Die zullen we altijd blijven maken. Net zoals 
onze boeken. Niet alleen verdienen we daar geld mee, ze 
spreken ook een ander doelpubliek aan: de mensen die 
graag iets in hun handen hebben. In december verschijnt 
er een nieuw kookboek (BOSH! Healthy Vegan, red.), en 
dan nog een in augustus volgend jaar. Daarnaast willen we 
ook onze maaltijden bij de mensen zelf krijgen. Dat kan op 
twee manieren: via een restaurant, of via de supermarkt. 
Daar zijn we momenteel volop mee bezig.”

Ian: “Misschien lanceren we ook een televisieshow. Maar 
nog niets is zeker.”

Hoe bedenken jullie nieuwe recepten? 

Ian: “Londen is een cultural hub. Er wonen massa’s mensen 
die allemaal op een andere manier koken. De ene dag eet je 
ethiopisch, de volgende thais, de dag daarna indiaas. Daaruit 
halen we veel inspiratie. En ook op het internet vinden we veel. 
Recepten, artikels en trends die we dan uitproberen.”

Henry: “Mijn inspiratiebronnen zijn kookboeken en reizen. 
Als ik in het buitenland iets lekkers eet, probeer ik het na 
te maken. En als ik vleesgerechten tegenkom, bedenk ik 
een plantaardig alternatief.”

Ian: “Dat is wat we noemen: veganizing. Of BOSH!-ing. Dat 
klinkt ook best goed.”

Henry: “Inderdaad. Anders beginnen we onze video’s 
vanaf nu met Let’s BOSH! that!?”

Vertel eens wat meer over jullie nieuwe kookboek, 
BOSH! Healthy Vegan?

Ian: “Alle gerechten in het boek zijn supergezond. Tijdens 
het schrijven van het boek werkten we samen met een 
professionele diëtist. Onze recepten bevatten nauwelijks 
suiker, zout en olie, en toch is alles smakelijk!” 

Als ik in het buitenland 
iets lekkers eet, probeer ik 
het na te maken. En als ik 
vleesgerechten tegenkom, 
bedenk ik een plantaardig 
alternatief.

I N T E R V I E W  -  B O S H !

Ian Theasby & Henry Forth
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Welk gerecht uit het boek springt er voor jullie uit?

Ian: “Ik kies de Rainbow Stir Fry. Dat maak je zo klaar, is 
kleurrijk en zit vol groenten. Een ander recept, dat iets 
moeilijker is omdat het koningsoesterzwammen bevat die 
je niet overal vindt, is de feijoada. Dat is een Braziliaanse 
stoofpot met zwarte bonen. Je kookt het lang op een laag 
vuur, en serveert er bruine rijst en koolsla bij. Heerlijk.”

Henry: “Het liefst kook ik de Spring Green Lasagne. Die 
is klaar in dertig minuten, en anders dan de traditionele 
versies heeft hij een groene kleur. En wat ik iedere dag 
wel zou kunnen eten: de Easy Healthy Roast Dinner. Een 
perfecte maaltijd voor op zondag met de hele familie. 
Aardappelen, gravy en mushroom wellingtons, onze versie 
van de klassieke beef wellington.”

Is er niet-plantaardig eten dat jullie missen?

Henry: “Ik mis patisserie. Ik heb vroeger een tijdje in Parijs 
gewerkt, en ontdekte daar de pain au chocolat. Daarvan 
at ik er gemakkelijk drie in één keer, en zo snel dat het 
wel leek alsof ik ze inhaleerde (lacht). De plantaardige 
versies? Die zijn goed, maar missen de knapperige textuur. 
Dat komt nog wel.”

Ian: “Voor mij is dat gehakt, om mee te koken. Zeker in 
het begin miste ik dat, wanneer ik lasagne of spaghetti 
bolognaise klaarmaakte. Ons huidige alternatief: versneden 
paddenstoelen. Als je die goed klaarmaakt, zijn ze minstens 
even goed als gehakt. Beter zelfs, want het is geen vlees.”

BOSH! boeken

I N T E R V I E W  -  B O S H ! 

VOLG BOSH!  
op YouTube, Instagram en Facebook via @bosh.tv en bekijk hun kookvideo’s op de website bosh.tv

BOSH! 

Simpele recepten, 
ongelooflijke resultaten, 
helemaal plantaardig. 

In het nederlands 
uitgegeven bij 
Fontaine Uitgevers 

BISH BASH BOSH! 

Your Favourites. All Plants. 
the Brand-New Plant-
Based Cookbook

In het Engels uitgegeven bij  
Harper Collins UK 

Komt in februari uit in het 
Nederlands bij Fontaine 
Uitgevers

BOSH!   
HOW TO LIVE 
VEGAN

Save the planet and feel 
amazing.

Enkel in het Engels. 
Harper Collins UK

BOSH!   
HEALTHY VEGAN

Komt uit in december.
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1 maart 2020 organiseert Proveg een grote internationale 
Veggiechallenge in 4 landen: Nederland, Polen, Spanje en 
Duitsland. De bedoeling is om samen meer dan 250.000 
mensen te overtuigen om een maand lang  veggie te eten. 

EVA zal ervoor zorgen dat deVeggiechallenge ook hier in 
Vlaanderen doorgaat. De deelnemers krijgen elke dag  een 
mailtje met recepten en tips en worden gesteund door een 
persoonlijke coach. Alle info vind je binnenkort op onze 
website.

www.evavzw.be/veggiechallenge 

Vegan by EVA op Bucolic Brussels

Chili voor W
illy

Net zoals vorig jaar, mocht EVA Bucolic Brussels (het vorige 
Landelijk Brussel) voorzien van een dorp  gevuld met al-
lerlei (h)eerlijke vegan producten! We zeggen “producten”, 
want naast foodtrucks hadden we ook heel wat andere fijne 
 exposanten mee, die alle bezoekers wisten te verrassen met 
hun  kaarsen, zeepjes, “shampoobars” en  kledinglijnen. 

Het merendeel van de bezoekers kwam langs om de over-
heerlijke plantaardige lekkernijen te  proeven!  En terecht! 

De foodtrucks zorgden naar goede gewoonte voor snoep, 
burgers, fast food en Mexicaanse  specialiteiten, wafels, heer-
lijke desserts, zoete hapjes en hartige hapjes, en vooral: heel 
veel liefde. En dat allemaal 100% plantaardig, om te inspir-
eren, te informeren, maar bovenal te doen proeven.

KORTE KNIPSELS
Tekst: Nena Baeyens, Anna Bernburg,  

Leau Gabriëls & Ulrike Verdonck

De Veggiechallenge komt 
naar Vlaanderen Op Werelddierendag nodigden we ieder-

een uit om chili sin carne te koken of te eten 
voor Willy. Willy werd als jonge big gered 
uit de vleesindustrie en staat symbool voor 
de vele varkens in Vlaanderen die minder 
geluk hebben. In het hele land werden 
meer dan 80 etentjes georganiseerd, goed 
voor meer dan 300 eters en 5000 euro. 

Met dit ingezamelde geld zullen we groot-
keukens begeleiden om meer plantaardige 
alternatieven op de kaart te zetten en zo de 
plantaardige revolutie te versnellen.

Bekijk het fotoverslag op www.evavzw.be/
nieuws/willy-dankt-jullie-voor-de-chili
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Next Food ChainTry Vegan in cijfers

Andermaal

EVA wordt 20! 

Met ‘Next Food Chain’ richtte EVA samen met Bond Beter  Leefmilieu 
het eerste bedrijfsnetwerk rond plantaardige voeding op in 
 Vlaanderen. Het netwerk streeft ernaar om van plantaardige voeding 
de vanzelfsprekende keuze te maken, van het veld tot op het bord. 

Next Food Chain brengt spelers uit de hele voedselketen samen om 
een nieuwe dynamiek in gang te zetten. In  december staat er nog een 
mooie afsluiter van het jaar op het programma: een  ledenbijeenkomst 
met boeiende workshops. Next Food Chain kijk alvast uit naar 2020!

Meer info op www.nextfoodchain.be

In november deden opnieuw 5000 mensen 
mee aan Try Vegan. Op die manier  bespaarden 
we samen 150 000 dierenlevens, 300 ton CO2, 
150 000 000 liter water en 105 km2 land.

Ook HOGENT campus Vesalius en  Hogeschool 
PXL in Hasselt deden mee aan de campagne. De 
stu denten in hun restaurants konden er elke dag 
kiezen voor minstens één  vegan  optie. Op die 
manier maakten honderden  studenten kennis 
met de plantaardige keuken. 

Campagne met steun van Lima en Céréal.

Op 23 september stelden we ons gloed-
nieuwe project 'Andermaal' voor a an  de pers. 
Samen met BOS+ leren we 12  hotelscholen 
gedurende 2 jaar  plantaardig koken. 

In een reeks workshops leren de leerlingen van 
het vijfde en zesde middelbaar  vegetarische 
recepten bedenken en bereiden. Niet  alleen 
de theorie rond duurzaamheid en  plantaardige 
voeding komt aan bod, de jonge horeca- en 
grootkeukenchefs leren in de praktijksessies ook 
zelf veggie gerechten  bereiden en  bedenken. 

De beste recepten worden gebundeld in een 
kookboek dat naar alle Vlaamse  hotelscholen 
en bibliotheken gaat. Niemand minder dan 
Wim Ballieu en Michaël Vrijmoed zijn peter 
van het project.

Meer info op www.evavzw.be/nieuws/ander-
maal-leert-jonge-chefs-plantaardig-koken

Zet alvast 7 juni 2020 in je agenda want 
dan blaast EVA 20 kaarsjes uit. Natuurlijk 
willen we dat vieren met iedereen die ons 
de voorbije twintig jaar gesteund heeft. 

Wat we precies in petto hebben, blijft 
nog even geheim, maar we kunnen wel al 
 verklappen dat er veel fijne mensen en 
veel lekker eten zal zijn. 

Hou evavzw.be in de gaten voor meer info.
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Acht jaar is hij eraan bezig geweest 
en het resultaat mag er zijn! VEG, 
een kookboek boordevol heerlijke, 
gemakkelijke én betaalbare recepten. 
De gerechten zitten stuk voor stuk 
goed in elkaar. Ze zijn een streling 
voor het oog en zitten boordevol 
smaak – iets waar de auteur heel 
veel belang aan hecht. Het kookboek 
bestaat uit twaalf delen: van curry’s 
tot burgers en van hartige baksels 
tot vrijdagavondsnacks. Alles in 
de welbekende Jamie-stijl: snel en 
gemakkelijk! Er wordt ook nog een 
hoofdstuk besteed aan tips & tricks 
en aan voeding in het algemeen. Denk 
dan bijvoorbeeld aan aanbevolen 
hoeveelheden vezels, eiwitten, 
vetten etc. Allemaal heel nuttig en 
laagdrempelig waardoor het boek 
voor iedereen toegankelijk is. 

De recepten zijn vooral vegetarisch, 
maar zijn eenvoudig te veganizen. 
Yoghurt op basis van koemelk kan 
bijvoorbeeld gemakkelijk worden 
vervangen door een plantaardige 
variant zonder dat het recept aan 
smaak moet inboeten. 

Het kookboek is geschreven voor 
iedereen die wat meer plantaardige 
voeding in zijn dagelijkse leven 
wil introduceren, maar niet goed 
weet hoe hieraan te beginnen. Of je 
nu van plan bent om een of twee 
veggie dagen per week in te voeren 
of volledig veggie of vegan eet, in dit 
boek vind je ongetwijfeld een pak 
inspiratie. Enjoy!

Tekst: Servaes Seifi

evabeveelt  aan!

Veg. 
Simpele en  

heerlijke maaltijden  
voor iedereen.

Jamie Oliver

Kosmos Uitgevers

€ 29,99 hardcover

Een mijlpaal  
in de boeken- 
wereld der  
bekende chefs:
Jamie Oliver, ‘s werelds bekendste 
tv-chef, heeft een volledig 
vegetarisch kookboek uitgebracht. 
En hoera, een derde van de recepten 
is  zelfs volledig vegan!
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Het Klimaat zijn wij.  
De wereld redden begint bij het ontbijt

Foer pakt het slim aan. De eerste 
70 pagina’s van het boek komt het 
hoofdthema, namelijk de impact van de 
industriële veehouderij op onze aarde, 
niet aan bod. Hij beschrijft korte verhalen, 
zowel bekende als onbekende, om aan 
te tonen dat gezamenlijke actie een 
succesvolle impact kan hebben op een 
bepaalde maatschappelijke problematiek. 
Denk maar aan het verhaal van Rosa 
Parks, de zwarte vrouw die weigerde 
haar zitplaats in de bus af te staan 
aan een blanke en zo de Amerikaanse 
burgerrechtenbeweging in gang zette. 
Pas na die korte succesverhalen begint de 
auteur te focussen op klimaatverandering, 
uitstervingsgolven en de rol van de 
industriële veehouderij. Op die manier 
slaagt Foer erin om eventueel sceptische 
lezers niet van bij het begin af te schrikken. 

Klimaatverandering blijft een complexe 
problematiek die de gemoederen soms 
hoog doet oplaaien. Foer slaagt erin om de  
kwestie via klaar en duidelijke taal toe te 
lichten. Hij verduidelijkt zijn standpunten 
ook met anekdotes uit zijn persoonlijke 
leven. Dit is een leuk extraatje waarmee 
hij een zekere herkenbaarheid creëert. 
Ook hij heeft het bijvoorbeeld moeilijk 
om aan zuivel en eieren te weerstaan. 
Op die manier maakt hij zijn verhaal 
geloofwaardig en neemt hij de lezer mee. 

‘Het klimaat zijn wij’ is geen zwaar 
wetenschappelijk boek. Het is jammer dat 
Foer soms foute cijfers gebruikt om zijn 
verhaal kracht bij te zetten. Op die manier 
maakt hij zichzelf kwetsbaar voor kritiek, 
terwijl het boek verder interessante 
inzichten bevat. Het blijft vooral de 
psychologische en filosofische insteek 
die dit boek ininteressant, verrassend 
en vooral aangenaam om te lezen. De 
korte succesverhalen, wetenschappelijke 
feiten en anekdotes uit zijn persoonlijke 
leven zorgen voor een leuke afwisseling 
en een goed ritme. Positief is ook dat 
het hoofdthema van het boek niet in je 
gezicht geduwd wordt, maar gewoon op 
de achtergrond aanwezig blijft.

Foer doet ons er vooral aan herinneren dat 
we als mens wel degelijk in staat zijn om 
een verschil te maken. Het boek zelf laat 
alvast een positieve indruk na. Nu is het 
aan ons als mens om ook een positieve 
indruk na te laten op deze planeet.

Tekst: Eline Bouckaert

evabeveelt  aan!

Het  Klimaat  
zijn wij. 

De wereld redden  
begint bij het ontbijt.

Jonathan Safran Foer

Ambo | Anthos

€ 21,99

Steeds meer mensen hebben 
het gevoel dat ze als individu 
niets meer kunnen doen aan 
de groeiende impact van de 
klimaatverandering. De acties 
moeten van de politiek en de 
industrie komen… Jonathan 
Safran Foer toont in zijn laatste 
non-fictieboek ‘Het klimaat zijn 
wij’ dat we als individu of als 
groep wel degelijk verandering  
teweeg kunnen brengen. 
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Life Bar

Op een aangename zondag wandelen 
een vriendin en ik Life Bar binnen, een 
plantaardig adresje in de Parijsstraat in 
Leuven. Binnen heerst er een gezellige 
drukte. Gelukkig is er nog een tafeltje 
vrij voor ons, want je kan er niet 
reserveren (Life Bar biedt ook take 
away aan). Het is er niet zo ruim maar 
wel huiselijk en met vrij veel lichtinval. 
De kleurrijk beschilderde muur rechts 
zorgt voor een tropische invulling.

Je bestelt en betaalt aan de bar, maar 
de moeilijkste taak die je te wachten 
staat, is kiezen uit het lekkere aanbod 
op de kaart. Alles lijkt ons de moeite 
waard om te proberen. Na lang 
twijfelen gaat mijn vriendin voor de 
spelt pancakes met chocoladesaus, 
chia jam en fruit (€ 9,50) met een kop 
thee (€ 2,50). Aangezien ik niet kan 
beslissen, neem ik het Breakfast menu 
S (€ 18,00), dit is een combinatie van 
vier verschillende hapjes die op de 
kaart staan: toast met hummus, toast 
met ‘scrambled eggs’, een kleine 
parfait en een raw cake met chocolade 
en karamel, inclusief fruitsap en koffie 
of thee.

Na het zien van onze kleurrijke borden 
komt het water ons al in de mond. En 
het ziet er niet alleen heel erg lekker uit, 

het is ook echt jummie! De smaken van 
de twee toastjes uit het menu zijn goed 
uitgebalanceerd en ook de parfait op 
basis van sojayoghurt smaakt heerlijk 
fris dankzij de chia coulis ertussen. De 
pancakes zijn lekker in combinatie met 
het fruit en de jam en ook de kleine 
raw cake met karamel smaakt werkelijk 
o-ver-heerlijk! 

Kortom: de mensen aan de bar waren 
vriendelijk en wij hebben lekker gegeten 
(en bijgepraat) in een aangename 
setting. Wat ons betreft komen wij hier 
graag nog eens terug!

Tekst: Sofie Bogaerts

L ife Bar
Parijsstraat 48 
3000 Leuven

www.lifebar.be

evabeveelt  aan!
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L’alchimiste 
Een koffie gaan drinken en de 
keuze hebben uit vier soorten 
plantaardige melk? L’alchimiste in 
Brussel weet dit klein geluk waar 
te maken. Nog een broodje met 
plantaardig ‘vleesbrood’ erbij en 
mijn zaterdag kan niet meer stuk.  

Niets zo gezellig als op eender welk 
moment van de dag te kunnen genieten 
van een heerlijk ontbijt. Of je nu in de 
namiddag uit bed rolt met een kater 
of voor het werk nood hebt aan een 
stevige portie cafeïne, je kan altijd 
terecht bij L’alchimiste in Sint-Gillis.

Deze koffiebar met huiselijke sfeer is de 
ideale plek om bij te kletsen met vrienden 
of om rustig in je eentje wat op je computer 
te werken. Dankzij het interieur waan je 
je meteen in iemands woonkamer. Zet je 
gezellig in een van de zeteltjes of snuister 
eens rond in de boekenkast. 

L’alchimiste biedt voor ieder wat wils. 
Voor de koffieliefhebbers is er een ruime 
keuze: van een klassieke espresso tot 
een dirty chai latte, gemaakt met koffie 
van mijn favoriete koffiebar OR Coffee. 
Bovendien kan je kiezen uit haver-, 
soja-, amandel- én kokosmelk. Alsof dat 

nog niet voor genoeg keuzestress zorgt, 
staan er ook plantaardige milkshakes en 
versgeperste sapjes op het menu. 

Heb je honger gekregen? Dan heb 
je een ruime keuze aan plantaardige 
gerechten. Naast all day breakfast, soep 
van de dag, een broodje of een healthy 
bowl, stelt L’alchimiste ook enkele 
suggesties voor. Wat dacht je van een 
vegan kaascroissant van de Brusselse 
plantaardige bakkerij Succulente of een 
New York style hotdog? 

Na lang twijfelen besluit ik voor een 
latte en een broodje met huisgemaakt 
vegan ‘vleesbrood’ te gaan. Bestellen 
doe je aan de toog. Eigenares Perrine 
lacht me vriendelijk toe. Aanvankelijk 
bestel ik in het Frans. Wanneer ze 
doorheeft dat ik niet Franstalig ben, 
schakelt ze vlot over op het Engels. 

Het broodje wordt geserveerd op een 
mooi vintage bord en het vleesbrood 
is overheerlijk. Van mij mocht er 
gerust nog een extra sneetje op het 
broodje gelegen hebben. Nog voor 
mijn broodje op is, ben ik al aan het 
nadenken over wanneer ik nog eens 
kan terugkomen, want die hotdog 
moet ik toch ook écht eens proeven. 

Bij het buitengaan wenst Perrine me 
nog een fijne dag, in het Nederlands. Oh 
Brussel, wat hou ik van je meertaligheid 
én je zalige vegan adresjes. 

Tekst: Maaike Marchand 

L ’alchimiste 
Savoiestraat 59 

1060 Brussel

www.facebook.com/ 
alchimiste.cafe
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FOOD FOR FREEDOM

hobbitnv@hobbit_veganfood info@hobbit.be - www.hobbit.be

TEMPEH PESTO
fijngemalen tempeh

met pesto

HEMPFU PESTO
romige gekookte

hennepzaden met pesto

TEMPEH TANDOORI
fijngemalen tempeh met een

licht pittige tandoori mix

HUMMUS
 BOERENKOOL

hummus met de kracht van 
boerenkool.

HUMMUS 
PAPRIKA

kikkererwtenmix met
 geroosterde paprika’s

HUMMUS
 RAS EL HANOUT

kikkererwtenmix afgewerkt
met de beste kruidenmix 

we love taste

3 reasons to eat more hummus

100% bio & vegan
verkrijgbaar in uw bio winkel

november.indd   1 28/10/2019   12:53:23
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M E T  ‘ R O O M K A A S ’,  K A P P E R T J E S  E N  D I L L E

Nori is het geheim van dit 

perfecte partyhapje. De wortel 

wordt 24 uur gemarineerd zodat 

alle gerookte smaken volledig 

worden opgenomen.

1. Breng alle ingrediënten voor de ‘zalm’ behalve de winterwortels in een middelgrote pan 
aan de kook. Zet het vuur laag en laat het mengsel 10 minuten trekken.

2. Schil ondertussen met een dunschiller lange linten van de winterwortels. Leg ze in een 
grote hittebestendige kom.

3. Schenk de hete bouillon door een zeef rechtstreeks over de wortellinten. Hierdoor zullen ze 
een klein beetje gaar worden. Wacht tot alles is afgekoeld en dek de kom af met plasticfolie of 
verdeel het mengsel over gesteriliseerde potten. Zet het minstens een dag (tot maximaal zeven 
dagen) in de koelkast. De bouillon dient als marinade.

4. Week de cashewnoten 15 minuten in kokend water. Giet het water af en doe de noten met de 
overige ‘roomkaas’-ingrediënten in een blender. Maal alles op de intervalstand glad en gebruik 
de room meteen of bewaar hem 3-4 dagen in de koelkast.

5. Serveren: besmeer de stukjes geroosterd brood royaal met de ‘roomkaas’, leg de uitgelekte 
gerookte ‘zalm’ erop en verdeel de citroen, kappertjes en dille erover.

#PERSONEN
6 20 min. gemakkelijk

BEREIDINGSTIJD MOEILIJKHEID

C U L I N A I R  -  V E G A N  ( C H R I S T M A S )  P A R T Y

Hapjes van gerookte`’zalm’

440 ml groentebouillon

1 el misopasta

3 el gerookte-paprikapoeder 

1 groot vel nori

2 el ahornsiroop

2 el gerookt zeezout (of gewoon zeezout)

1 sap van citroen

5 grote winterwortels, geschild

125 g rauwe cashewnoten

2 el citroensap

1 snufje zeezout en witte peper

1 el edelgist

110 ml gefilterd water

V O O R  D E  G E R O O K T E  ‘ Z A L M ’

V O O R  D E  ‘ R O O M K A A S ’

6 sneetjes geroosterd roggebrood (of glutenvrij brood),  
in stukjes gesneden 

plakjes citroen

3 el kappertjes 

1 handje verse dille

O M  T E  S E R V E R E N
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Sticky Note
'een aanhalingsteken teveel bij 'zalm' 
Wat bedoel je hiermee? Moeten de aanhalingstekens weg?



Deze heerlijke pakketjes zijn gevuld met hartige 

linzen en vlezige portobello-paddenstoelen. Ik 

maak de vulling meestal een dag op voorhand; 

dan worden de smaken intenser.

1. Bereid eerst de vulling. Verhit de olie in een grote pan met deksel op 
matig vuur. Bak de ui, knoflook, bleekselderij en wortel in 3 minuten 
zacht en goudbruin. Roer de paddenstoelen erdoor en bak alles ruim 
5 minuten, zodat alle vocht eruit is verdwenen en de paddenstoelen 
een mooie kleur krijgen; ze geven de vulling een diepere smaak. Voeg 
een snufje gekneusde zwarte peper toe en roer de bloem erdoor. Zet 
het vuur laag en laat de bloem in 2-3 minuten al roerend gaar worden.

2. Schenk de rode wijn en bouillon erbij, roer goed en schraap met een 
lepel eventueel aanzetsel los van de bodem. Voeg de linzen, sojasaus, 
Marmite, kruiden, aalbessengelei en de resterende peper toe. Roer 
alles goed, dek de pan af en laat alles 15-20 minuten koken.

3. Roer af en toe eens en voeg wat extra bouillon toe als het mengsel 
te dik wordt. Proef het eenmaal de linzen gaar zijn en voeg zout en 
peper naar smaak toe. Schep het mengsel in een met bakpapier 
beklede hoge braadslede en laat het helemaal afkoelen. Zet het 
liefst een nacht in de koelkast. 

4. Verwarm de oven 2 uur voor het serveren tot 180°C en bekleed 
een bakplaat met bakpapier. Meng de ingrediënten voor het glazuur 
in een kommetje en pak een bakkwastje.

5. Rol het filodeeg uit. Bestuif het werkvlak met bloem en leg er een 
vel deeg op. Bestrijk het met het glazuur en schep 4 eetlepels van de 
vulling onderaan het vel, maar laat een rand van 5 cm vrij. Vouw de 
onbedekte randen over de vulling en rol het deeglapje op. Bestrijk het 
pakketje met meer glazuur en leg het op de met bakpapier beklede 
bakplaat. Ga door tot alle vulling op is en je 6 pakketjes hebt. 

6. Bak de pakketjes in de oven in 25 minuten goudbruin en knapperig. 
Serveer ze direct.

3 el koolzaadolie

1 ui, gesnipperd

2 teentjes knoflook, geperst

1 stengel bleekselderij, fijngehakt

1 winterwortel, geschild en fijngehakt

5 portobello’s, schoongemaakt, blokjes van 1 cm

2 tl gekneusde zwarte peper

4 el bloem
240 ml rode wijn

720 ml groentebouillon

300 g puylinzen, afgespoeld

2 el sojasaus of Coconut Amino’s

1 el Marmite of misopasta

2 el verse tijmblaadjes

1 el verse rozemarijnnaaldjes, fijngehakt

1 el gedroogde dragon

1 laurierblad

1 tl gedroogde salie

1 el aalbessengelei  
(of cranberrysinaasappelsaus, zie p. 21)

2 pakken filodeeg van 270 g

bloem, om mee te bestuiven

I N G R E D I Ë N T E N

60 ml plantaardige melk

4 el ahornsiroop

4 el olie

V O O R  H E T  G L A Z U U R

#PERSONEN
8-10 pakketjes 60min. gemiddeld

BEREIDINGSTIJD MOEILIJKHEID

Paddenstoelenlinzen  
pakketjes
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I N G R E D I Ë N T E N  B O E U F

R U B

K O R S T

G L A Z U U R J U S

B R A D E N

Het ultieme  
wintergebraad

#PERSONEN
6 150min. moeilijk

BEREIDINGSTIJD MOEILIJKHEID

Dit is nog eens een cadeau, ingepakt en al!  

De typische winterse smaken waar we

zo dol zijn, zitten allemaal in deze ‘boeuf’ 

Wellington. Heerlijk mals en smakelijk.

2 el plantaardige olie

1 ui, gesnipperd

1 prei, fijngehakt

2 teentjes knoflook, geperst

1  tl zeezout

1 tl gekneusde zwarte peper

1 snufje kaneel

1 snufje piment
1 snufje nootmuskaat

1 snufje paprikapoeder

1 el gedroogde salie

2 tl gedroogde rozemarijn

30 g gedroogde cranberry’s

50 g gedroogde abrikozen

100 g gepelde en gekookte kastanjes

240 ml  cider, uit een fles van 500 ml

240 ml groentebouillon

250 g glutenpoeder

3 el kikkererwtenmeel

1 tl cayennepeper

1 tl piment

1 tl gedroogde salie

1 tl gedroogde rozemarijn

1 tl gedroogde dragon

260 ml resterende cider

1 sinaasappel

500 ml groentebouillon

1 ui

2 teentjes knoflook

1 laurierblad

1 hand verse takjes tijm en rozemarijn

1 el misopasta

2 el balsamicoazijn

3 el ahornsiroop

3 el zuivelvrije melk

4 el plantaardige olie

2 el maizena

4 el water

4 el cranberry-sinaasappelsaus (zie p. 21)

320 g koelvers veganistisch bladerdeeg

natte ingredienten

droge ingredienten
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1. Bereid het ‘vlees’-deeg. Verhit de olie in een koekenpan met antiaanbaklaag op matig 
vuur. Bak de ui, prei, knoflook, specerijen en kruiden met zout en peper, gedurende 2 
à 3 minuten.

2. Maal ondertussen de cranberry’s, abrikozen en kastanjes in een blender tot 
stukjes van gelijke grootte. Bak ze 3 à 4 minuten mee in de koekenpan, tot alles 
zacht is. Voeg de cider, bouillon en misopasta toe. Roer alles door elkaar en stoof 
het mengsel nog 2 minuten. Zet het vuur uit.

3. Meng de droge ingrediënten. Laat het natte mengsel even afkoelen en meng 
het met de droge ingrediënten. Je moet nu een mooi deeg krijgen. Voeg wat 
extra kikkererwtenmeel toe als het te nat is. Leg het deeg op een schoon 
werkvlak en kneed het 10 minuten. Laathet rusten. 

4. Verwarm de oven voor op 170°C. Doe de ingrediënten voor de rub in een kom. Strooi 
de rub op het werkvlak en rol het deeg erdoor. 

5. Wikkel het deeg in een stuk kaasdoek en zet de uiteinden vast met keukentouw. Leg 
de deegrol met de ingrediënten voor het braden in een hoge braadslede en zet het 
geheel 2 uur onder in de oven. Keer de deegrol halverwege de braadtijd om zodat hij 
gelijkmatig gaart. Haal de gare rol uit de braadslede en bewaar het stoofvocht. Laat de 
rol even afkoelen en verwijder het kaasdoek. Leg de rol nu ingepakt maximaal 3 dagen 
in de koelkast of ga direct verder. Als je nu niet verder gaat, kun je het best de jus 
(hieronder) maken en ook in de koelkast bewaren. Verwarm hem voor gebruik. 

6. Rol het deeg 1 uur voor het serveren uit tot een 3 mm dikke rechthoek ter grootte 
van een theedoek. Snijd aan elke kant repen tot een derde van de breedte van het 
deeg; die kun je dan tot een raster vlechten. Verdeel de cranberry-sinaasappelsaus 
over het braadstuk, leg het midden op het deeg en pak het ‘vlees’ in het deeg. Leg 
het pakket op een met bakpapier beklede bakplaat. Meng de glazuuringrediënten en 
bestrijk de bovenkant van het deeg ermee. Bak de Wellington in 15 à 20 minuten 
goudbruin. 

7. Zeef ondertussen het kookvocht in een pan; druk daarbij zoveel mogelijk vocht uit 
de ingrediënten. Kook de jus 10 minuten op een laag vuur, tot hij indikt. Meng de 
maizena met wat water tot een papje en klop dat beetje bij beetje door de jus tot 
deze de gewenste dikte heeft. Haal de Wellington uit de oven, snijd hem in plakken en 
serveer met de rijke jus.

C R A N B E R R Y- S I N A A S A P P E LS AU S

J U S

C U L I N A I R  -  V E G A N  ( C H R I S T M A S )  P A R T Y

2 el plantaardige olie

1 ui, gesnipperd

1 prei, fijngehakt

2 teentjes knoflook, geperst

1  tl zeezout

1 tl gekneusde zwarte peper

1 snufje kaneel

1 snufje piment
1 snufje nootmuskaat

1 snufje paprikapoeder

1 el gedroogde salie

2 tl gedroogde rozemarijn

30 g gedroogde cranberry’s

50 g gedroogde abrikozen

100 g gepelde en gekookte kastanjes

240 ml  cider, uit een fles van 500 ml

240 ml groentebouillon

300 g verse cranberry’s

1 tl geraspte verse gember

1 klein kaneelstokje

1 braeburn-appel, geraspt

200 g fijne kristalsuiker

240 ml sinaasappelsap

3 el ahornsiroop

3 el zuivelvrije melk

4 el plantaardige olie

2 el maizena

4 el water

4 el cranberry-sinaasappelsaus (zie p. 21)

320 g koelvers veganistisch bladerdeeg
1. Steriliseer de potten eerst: zet ze in een met koud water gevulde pan en 

breng alles op matig vuur zachtjes aan de kook. Kook de potten 3 minuten 
en zet het vuur uit. Haal de potten voor gebruik voorzichtig uit de pan.

2. Verhit alle ingrediënten in een afgedekte pan met zware bodem op laag 
vuur. Kook de saus 15 minuten en roer af en toe.

3. Haal de potten uit de pan, schep de saus in de hete potten en sluit deze 
De saus is in de koelkast 4 weken houdbaar.
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pistache  cranberry
’kaas’ rol

citroen  dille ` 
’kaas’

truffel `’roomkaas’

#PERSONEN
6 150min. gemiddeld

BEREIDINGSTIJD MOEILIJKHEID

Een feest is geen feest zonder het traditionele kaasplankje. 
Met deze heerlijke plantaardige ‘kaasjes’ zul je veel indruk 
maken.

paddenstoelen’pate’

’Kaas’   en ’pate’`plankje

lekker voor erbij
crackers, geroosterd 

brood, olijven, 

gemengde noten, 

verse groenten (zoals 

wortelsticks en stengels 

bleekselderij), druiven 

en verse vijgen.

Tip
Snelle weekbehandeling: doe de noten in een hittebestendige kom en  

schenk er kokend water op tot ze onderstaan. Laat ze 15 minuten weken.
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T R U F F E L - ‘ R O O M K A A S ’

P A D D E N S T O E L E N P A T É

C I T R O E N - D I L L E - ‘ K A A S ’

P I STA C H E - C R A N B E R R Y- ‘ K A A S ’ - R O L

150 g rauwe cashewnoten

120 ml cashewnotenmelk

2 el edelgist

1 el citroensap

1 snufje zeezout en witte peper

2 el truffelolie, of naar smaak

150 g rauwe cashewnoten

150 g macadamianoten

1 tl knoflookpoeder

120 ml gefilterd water

120 ml cashewnotenmelk

geraspte schil en sap van 1 citroen

3 el edelgist

1 tl witte misopasta

1 tl zeezout

5 el fijngehakte pistachenoten

3 el fijngehakte gedroogde cranberry’s

beetje kokosolie, om mee in te vetten

90 g cashewnoten

180 ml gekookt water

240 ml sojamelk

2 el tapiocameel

2 el edelgist

geraspte schil van 1/2 citroen,  
plus extra als dressing

2 tl gedroogde dille, plus extra voor erbij

1 el citroensap

2 el agar-agar poeder

1 snufje zeezout en witte peper

360 ml witte wijn

30 g gedroogde paddenstoelen  
(zoals porcini, shiitake)

3 el kokosolie

2 bananensjalotten, in dunne ringen

3 teentjes knoflook, geperst

2 el verse tijmblaadjes

3 portobello’s, in blokjes

500 g kastanjechampignons,  
schoongeborsteld en in blokjes

1 tl misopasta

1/2 tl gerookt (of gewoon) zeezout

1 tl gekneusde zwarte peper

120 ml haverroom of sojaroom

1. Geef de cashewnoten een snelle weekbehandeling (zie tip p. 22). Giet het water 
af, doe denoten met alle overige ingrediënten in de blender en maal 15 seconden. 
Roer alles met een spatel door en maal verder tot er een gladde massa ontstaat.

2. Hoe gladder, hoe beter – voeg daarom zo nodig wat extra cashewnotenmelk 
toe. Doe het mengsel in een goed afgesloten koelkastdoos en zet het tot 
gebruik, maar niet langer dan 3 dagen, in de koelkast.

1. Vet twee vormpjes van 9 cm in met wat kokosolie – ik heb graag kleine ronde 
kaasjes, daarom gebruik ik kleine soufflé of puddingvormpjes.

2. Geef de cashewnoten een snelle weekbehandeling (zie tip p. 22). Giet het 
water af, doe de noten met alle overige ingrediënten in de blender en maal 
alles tot een glad en romig mengsel.

3. Doe het mengsel in een pan en zet die op laag vuur. Roer met een spatel tot 
het mengsel dik begint te worden. Blijf roeren tot het heel dik is en een soort 
smeltkaasachtige textuur krijgt. 

4. Het is heel belangrijk om te blijven roeren, want het kan op de bodem heel 
snel aanbranden. De smaak is dan verpest, dus laat je niet afleiden.

5. Haal de pan van het vuur, schenk de ‘kaas’ in de vormpjes en laat ze 2 uur in 
de koelkast opstijven. In de koelkast zijn ze 4-5 dagen houdbaar.

6. Serveren: haal de ‘kaasjes’ uit de vormpjes, strooi er wat extra gedroogde 
dille en citroenraspsel over, snijd ze in plakken en geniet!

1. Geef de cashewnoten een snelle weekbehandeling (zie tip p. 22). Giet het 
water af, doe de noten met alle overige ingrediënten in de blender en maal 
alles glad; mogelijk moet je af en toe stoppen om de wand af te schrapen. 
Voeg zo nodig extra water toe. Leg een lap kaasdoek in een zeef die op een 
kom staat. Schep het ‘kaas’ mengsel erin en knoop de hoeken van de doek 
samen. Draai het kaasdoek enigszins in elkaar zodat de ‘kaas’ een beetje 
wordt samengeperst en het water uittreedt. Zet de ‘kaas’ minstens 24 uur in 
de koelkast, zodat al het water kan uitlekken.

2. Leg een stuk plasticfolie op het werkvlak en strooi de pistachenoten en 
cranberry’s erop. Schep de helft van de uitgelekte ‘kaas’ midden op de 
plasticfolie. Rol de folie om de ‘kaas’ en draai de uiteinden stevig in elkaar. Maak 
op dezelfde wijze een tweede rol. Leg ze voor het serveren 2 uur in de diepvries.

1. Verwarm de wijn zachtjes in een pan tot tegen de kook aan. Doe de 
gedroogde paddenstoelen in een hittebestendige kom, schenk de wijn erover 
en laat ze 10 minuten weken. 

2. Smelt de kokosolie in een grote pan met antiaanbaklaag op matig vuur.  
Bak daarin de sjalot, knoflook en tijm in 3 à 4 minuten zacht & lichtbruin 
onder voortdurend roeren. Voeg de verse paddenstoelen toe en bak ze onder 
geregeld roeren 5 minuten (ze zullen enorm slinken tijdens het bakken).  
Dek steeds na het roeren de pan af.

3. Schep de geweekte paddenstoelen uit de wijn en doe ze in de pan. Schenk 
de wijn er door een fijne zeef bij zodat eventueel zand en grit niet meekomen. 
Schraap met een houten lepel eventueel aanzetsel los van de bodem; je wilt 
immers zoveel mogelijk smaak. Roer de miso, zout en peper erdoor en kook de 
paddenstoelen 10 minuten onafgedekt op laag vuur, tot het vocht verdampt.

4. Haal de pan van het vuur en laat het mengsel tot kamertemperatuur afkoelen. 
Doe het met de room in een blender en maal tot een gladde puree. Doe de paté 
in gesteriliseerde potten en bewaar hem maximaal 5 dagen in de koelkast.

C U L I N A I R  -  V E G A N  ( C H R I S T M A S )  P A R T Y
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Donutsoesjes

Ik piekerde me suf over een manier om veganistische 

soesjes te maken en bedacht toen: waarom zou ik 

niet twee heerlijke desserts – donuts en soesjes – 

combineren? Het resultaat is verbluffend!

#PERSONEN

4-6 personen 1u makkelijk
BEREIDINGSTIJD MOEILIJKHEID

1. Begin met de donutsoesjes. Smelt de margarine met de melk in een pannetje  
op laag vuur en meng goed.

2. Meng alle droge ingrediënten in een kom, schenk het margarine mengsel 
erbij en meng alles met een spatel tot een nat deeg. Bestuif je handen en 
het werkvlak met bloem. Rol steeds 2 eetlepels deeg tot een net balletje. 
Ga door tot alle deeg op is.

3. Bekleed een bakplaat met bakpapier en verwarm een friteuse tot 170°C. 
Of vul een kookpan voor de helft met plantaardige olie en zet deze op matig 
vuur. Controleer of het heet genoeg is door een stukje deeg in de olie te 
laten vallen – als de olie bubbelt en het deeg naar het oppervlak stijgt,  
is de olie op temperatuur.

4. Frituur 3 tot 4 balletjes per keer, in 3 à 4 minuten goudbruin. Draai ze 
eventueel halverwege de frituurtijd om. Schep de gare balletjes met een 
schuim- of draadspaan uit de olie, laat goed uitlekken, leg de soesjes op  
de bakplaat en laat ze afkoelen.

5. Roomvulling: klop alle ingrediënten in een kom dik en romig. Zet de room 
tot gebruik weg.

6. Chocoladesaus: doe de melk met de agavenectar in een pan en verwarm 
hem langzaam op laag vuur. Voeg de fijngehakte chocolade toe. Wacht tot 
de melk kokend heet is, schenk hem erover en roer tot alle chocolade is 
gesmolten en er een glad mengsel ontstaat.

7. Halveer de soesjes overlangs. Spuit of schep een royale hoeveelheid room 
in de onderste helften en plak de bovenste helften er weer op.

8. Verwarm en smelt de fijne kristalsuiker voor het serveren in een pan met 
zware bodem tot de karamel een mooie goudkleur heeft. 

9. Stapel de soesjes op een schaal en druppel de chocoladesaus erover.  
Draai tot slot met een lepel de karamel in een dunne draad rondom de 
stapel. Pas goed op want hij is gloeiend heet.

R O O M V U L L I N G

C H O C O L A D E S A U S

K A R A M E L

320 ml kokosroom

1 shot Baileys Almande of  
veganistische likeur (naar keuze)

1 tl vanille pasta

2 el poedersuiker

300 ml amandelmelk

3 el agave nectar

100 g zuivelvrije pure chocolade, fijngehakt

200 g fijne kristalsuiker

C U L I N A I R  -  V E G A N  ( C H R I S T M A S )  P A R T Y
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Joanne
Sticky Note
Welke ingrediënten ontbreken hier nog? Kan je ze opsommen? 



Koude winterdagen zijn perfect om met de hele familie aan tafel aan te 
schuiven, en samen te genieten van huisgemaakt lekkers. In deze special 
serveren we vijf gerechten om je handen en hart aan te verwarmen. Want 

feestdagen of niet: food is the ingredient that binds us together. 

Winterse warmte 

 Recepten: Eveline Versluys   @Vegamuze  
Foto’s & styling: Toos Vergote  @Toosplantbasedfood 



Korma met 
knolgroen ten

Voor de currypasta:Bereiding:

1 ui

5 tenen look

3 cm verse gember

2 tl komijnpoeder

1 tl korianderpoeder

1 tl kaneel

1 tl kurkumapoeder

½ tl kardemompoeder

¼ tl kruidnagel

½ tl chilipoeder

100 g cashewnoten, geweekt

1 el agavesiroop of kokosbloesemsuiker

400 ml kokosmelk

2 pastinaken, geschild en in blokjes

2 raapjes, geschild en in blokjes

¼ pompoen, geschild en in blokjes

1 zoete aardappel, geschild en in blokjes

300 ml groentenbouillon of water

Verse korianderblaadjes, geroosterde 
cashewnoten en granaatappelpitjes  
voor de afwerking

8 personen

1. Maak eerst de currypasta. Doe alle ingrediënten in 
een mixer of vijzel en maal glad. Voeg hier eventueel 
een scheutje olie of al wat kokosmelk toe, want dan 
mixt het makkelijker. 

2. Verhit een scheut olie in een grote pot en fruit 
de pasta op een middelhoog vuur aan tot het 
mengsel heerlijk begint te ruiken. Voeg nu de blokjes 
knolgroenten toe en bak nog even enkele minuten mee.

3. Voeg nu de groentenbouillon toe en breng de curry aan 
de kook. Laat op een zacht vuurtje 20 minuten pruttelen. 
Tot hier kan je de curry gemakkelijk uren op voorhand 
maken zodat de smaken verder kunnen infuseren.

4. Mix last-minute de cashewnoten, agave en kokos 
samen met een staafmixer en roer deze onder de 
curry. Laat nog even doorkoken en kruid bij met peper 
en zout indien gewenst. 

5. Serveer de curry in een grote schotel en werk af met 
extra koriander, cashewnootjes en eventueel enkele 
granaatappelpitjes. Serveer met rijst of naan. 

Voor de romige kokossaus

Verder:

Er gaat niets boven een dampende pot curry op een 
koude avond. Het is de perfecte winterse schotel om 
al jouw favoriete knolgroenten in te verwerken en 
dankzij enkele handige trucjes kan je deze stoofpot als 
ware showstopper serveren. In dit recept gaan we voor 
een Indische korma, een zeer milde curry op basis van 
warme specerijen die ook de kids zonder morren naar 
binnen zullen spelen. Om die typerende fluweelzachte 
saus te verkrijgen, maken we onze  kokosroomsaus 
met extra cashewnoten. Restjes over? Deze curry 
smaakt nog extra lekker de dag  erna!
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Siciliaanse pasta 
en prei schotel

Bereiding

1. Kook de pasta al dente en zet opzij.

2. Verhit een flinke scheut olijfolie in een 
antikleefpan of wok en voeg er de prei en look 
aan toe. Laat enkele minuten op middelhoog 
vuur bakken.

3. Voeg nu het blik tomaten toe en zet het vuur 
zachter. Roer er de kaneel, komijn, oregano  en 
harissa door. Kruid met zout en laat op een zacht 
vuurtje 10 minuutjes pruttelen.

4. Roer er nu de rozijntjes, kappertjes en olijfjes door, 
alsook de zeste en sap van de sinaasappel.

5. Roer de gekookte pasta door de saus en serveer 
de Siciliaanse pasta in een grote kom voor een 
extra feestelijk effect.

Ingredïenten

350 g kleine pasta naar keuze (farfale, penne, etc)

4 preistengels, grondig gewassen , in ringen 

van 1 cm gesneden

1 blik tomaat

 sap en zeste van 1 sinaasappel

2 teentjes look, fijngesnipperd

100 g rozijntjes

4 el kappertjes

1 bokaaltje of potje olijfjes, ontpit

1 el harissa (optioneel)

1 tl kaneelpoeder

1 tl komijnpoeder

1 el gedroogde oregano

4 personen

Pastaschotels doen het ook tijdens de wintermaanden 
uitstekend en in dit recept geven we aan de klassieke Italiaanse 
pastaschotel een ietwat specialere twist. Met heerlijke 
Siciliaanse smaakmakers zoals rozijntjes, olijven, kappertjes 
en tomaat wordt de klassieke Vlaamse prei een nieuwe favoriet 
binnen jouw gezin.  Een eetlepeltje harissa maakt de pastsaus 
helemaal af, maar laat het gerust achterwege, mocht je het niet 
te pikant willen maken. Serveer de pasta op een royale schotel.

T R Y  V E G A N :  W I N T E R S E  W A R M T E
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T R Y  V E G A N :  W I N T E R S E  W A R M T E

Voor het spiegelei (6 eitjes):

Voor de shakshuka:

200 g silken tofu

2 el kikkererwtenmeel

mespunt kala namak

1 el edelgist

50 ml sojamelk

scheutje citroensap

peper en zout

snuifje kurkuma en harissa (voor de dooier)

500 g passata

3 paprika’s, in blokjes

1 ui, fijngehakt

3 tenen look, fijngehakt

1 tl komijnpoeder

1 tl paprikapoeder

½ tl gerookt paprikapoeder

1 tl pul biber chilivlokken

1 tl oregano

verse oregano voor afwerking (optioneel)

Bereiding 

1. Maak eerst de shakshukavulling. Stoof de ui, paprikablokjes 
en  look aan in een pannetje en voeg de specerijen toe. Laat voor 
enkele minuten fruiten. Voeg nu de passata toe en kruid met zout. 
Laat op een zacht vuurtje 20 minuten pruttelen.

2. Maak ondertussen de spiegelei mengeling. Mix alle ingrediënten 
(behalve de kurkuma en harissa) samen met een staafmixer tot 
je een gladde massa krijgt. Breng op smaak met peper en zout. 
Neem een vierde van het spiegeleibeslag weg en roer hier de 
harissa en kurkuma door. Hiermee creëer je de gele kleur van de 
eidooier

3. Lepel de shakshuka in een ovenschotel. Verdeel het witte 
spiegelei beslag in eivormen over de schotel. Maak met de 
gele spiegeleimengeling nu een dooier op elk spiegelei. Zet 
in een voorverwarmde oven op 180°C gedurende 10 à 15 
minuten. Het spiegelei zal mooi zijn opgesteven en een 
typische eitextuur hebben. Geniaal!

Shakshuka is het nationale ontbijtgerecht in vele Midden-
Oosterse landen en ook bij ons wint het steeds aan populariteit. 
Een kruidige ratatouille van paprika wordt in de oven afgewerkt 
met enkele spiegeleitjes en geserveerd met wat brood… lekker 
en zo eenvoudig. Waarom zou je er geen fan van zijn? Het 
allerbeste aan dit recept? We bootsen de spiegeleitjes na met 
enkel plantaardige ingrediënten! Het eindresultaat is werkelijk 
verbluffend en een leuk ideetje om samen met de kids te doen.  
Je kan het serveren als ontbijt, brunch of als avondmaal. 

Spiegelei wordt smaakbommetje!
In dit recept bootsen we een spiegelei na op basis van 
zijdentofu en enkele goed uitgekozen smaakmakers. 
Visueel krijg je een spectaculair spiegelei uiterlijk, 
maar de smaak is veel meer dan dat! In plaats van 
te focussen de imitatie van de typische eismaak, 
gaan we voluit voor een nieuwe interpratie. Hier 
dient het vegan spiegelei als extra smaakmaker voor 
het gerecht en is de dooier een geniale manier om 
extra pittigheid en aroma te geven aan je shakshuka 
schotel. Een beetje zoals de eetlepel harissa of 
tabasco, maar dan op een veel leukere manier. 

Shakshuka met 
vegan spiegelei
3 personen
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Voor de havercrumble topping:

Voor de vulling:

100 g havermout/vlokken

100 g speltbloem

50 g suiker

100 g plantaardige boter

½ tl kaneelpoeder

¼ tl gemalen gemberpoeder

snuifje zout

4 appels, geschild en in blokjes

2 pastinaken, geschild en geraspt

1 tl kaneelpoeder

1/2 tl nootmuskaat

snuifje kruidnagel

8 medjool dadels of gedroogde vijgen,  
in stokjes gehakt

citroensap (ongeveer een halve citroen)

2 el appelsiroop 

60 ml water

Zoete pastinaak  
en appel crumble

Bereiding

1. Verwarm de oven op 175°C.

2. Mix voor de vulling de appelsiroop, water en citroensap kort 
samen tot een papje. Meng er de specerijen door. 

3. Doe de blokjes appel, geraspte pastinaak en dadel in een kom 
en roer er de appelsiroop mengeling door. Zorg dat alle blokjes 
een laagje van de stroop hebben.

4. Verdeel de vulling evenredig over een ingevette ovenschaal. 

5. Maak nu de crumble. Doe alle droge ingrediënten in een kom en 
meng goed. Wrijf de boter met je vingertoppen in het beslag tot je 
een samenhangend, maar brokkelig deeg krijgt. 

6. Verdeel de crumble over de appel-pastinaak blokjes en zet in 
de voorverwarmende oven gedurende 30 minuten. 

7. Serveer met een flinke schep plantaardige yoghurt.

Ook in zoete crumbles kan je eenvoudig groenten 
verwerken (of verstoppen voor de kinderen). Hier 
combineren we de zoete smaak van appel met 
het zoete aroma van pastinaak. Door beide in 
kleine stukjes te snijden en te omhullen in een 
sticky marinade van specerijen en siroop, kan 
je nauwelijks het verschil zien tussen de beide. 
De crumbletopping maken we extra gezond 
met wat extra havermout; ideaal om als ontbijt 
of brunchgerecht te serveren dus.  Serveer deze 
crumble op jouw volgende familiebrunch en laat 
de hartverwarmende geur van specerijen jouw 
keuken omtoveren tot de favoriete plek in huis! 

4 personen
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T R Y  V E G A N :  W I N T E R S E  W A R M T E

Rode biet pancakes 
met chocoladesaus

Bereiding 

1. Blend de rode biet samen met de amandelmelk tot je een 
mooie, gladde, roze mengeling krijgt.

2. Roer hier de bloem, agave, bakpoeder, citroensap en 
specerijen door (voeg hier ook het rozenwater toe als je dit 
wenst te gebruiken) en klop met een garde tot er geen klonters 
meer in het beslag zitten.

3. Verhit een eetlepel plantaardige boter in een pannenkoekenpan 
of antikleefpan en bak nu  de pancakes; de grootte van de 
pancake mag je zelf bepalen (kleine pancakes zijn wel heel 
makkelijk om te flippen dus ideaal voor grumpy ochtendmensen 
zoals ik). Bak elke pancake ongeveer 2 minuten aan elke kant. 

4. Voor de chocoladefudgesaus: blend de melk en dadels 
samen in een blender. Giet in  een steelpannetje en laat op 
een zacht vuurtje ongeveer 5 minuten inkoken. Roer er nu de 
chocolade door en laat smelten. 

5. Serveer de pancakes met de saus en jouw favoriete fruit. 

Er gaat niets boven pastelroze gerechtjes ten huize 
Vegamuze en werkelijk iedereen  (ongeacht leeftijd of 
geslacht) gaat blij van tafel na het eten van deze roze 
pancakes. In dit recept gaan we voor die typische American 
pancakes – lekker dik en fluffy- en dankzij de verse 
rode biet krijg je meteen een geweldige kleur én extra 
vitaminen! We brengen de pancakes verder op smaak met 
exotische specerijen zoals kardemom en eventueel een 
scheutje rozenwater voor die typische Midden-Oosterse 
flair. Als dat nog niet genoeg was, serveren we de pancakes 
met een homemade chocolade fudge saus. O ja, deze roze 
pancakes worden ook bij jou een instant klassieker!

4 personen

Voor de afwerking (optioneel)

Voor de chocoladefudgesaus 

Voor de pancakes

120 g gekookte rode biet (ongeveer 1 bietje)

180 g bloem

280 ml amandelmelk

4 el agavesiroop 

snuifje zout

1 tl bakpoeder

¼ tl kardemompoeder

½ tl kaneelpoeder

1 tl gemalen gember

1 tl rozenwater (optioneel)

1 el citroensap

125ml amandelmelk

5 medjool dadels, ontpit

30gr pure chocolade

Rozenblaadjes

Granaatappelpitjes of ander rood fruit 
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Om duidelijk te maken dat alle ingrediënten van een product vegetarisch of helemaal plantaardig 
zijn, is er het internationale V-label. Dit geeft aan dat een product geschikt is voor wie vegetarisch of 
veganistisch eet. Dit label is niet verplicht en staat bij gevolg niet op alle veggie en vegan producten.

Het V-label kent twee varianten: 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.

B A M B I X  -  S O J A  G R O E I D R I N K 
De perfecte dagelijkse ondersteuning voor je kleine spruit. Bambix groeidrink bevat 
essentiële voedingsstoffen voor een optimale groei: hoogwaardige, plantaardige 
eiwitten, gezonde vetten, complexe koolhydraten en extra vitaminen en mineralen 
zoals calcium en vitamine B, C & D en ijzer. Het is 100% plantaardig en laag in 
suikers, zodat je kleine spruit een grote kool kan worden.

Bambix soja groeidrink vind je zowat in elke supermarkt. Zoek naar het beertje 
dat doet groeien.

A L P R O  -  C H O C O  D R I N K
De Alpro 100 kcal Choco Drink is een van de weinige drinks met een chocoladesmaak 
op de markt met een Nutri-Score A. Een brikje van 250 ml bevat 100 calorieën. 
Ideaal als tussendoortje als je het ons vraagt!

De Alpro Choco Drink vind je bij Delhaize, Carrefour en Colruyt

G A I A  -  FA U X  G R A S
De eindejaarsfeesten zijn helaas wat minder feestelijk voor alle dieren die op de 
eettafel belanden. Verras iedereen met “faux gras” de GAIA, een plantaardig 
alternatief zonder dierlijk lijden, maar vol van smaak! Voor echte fijnproevers. 

Faux Gras® de GAIA is te koop bij Carrefour, Champion, Colruyt, Cora, Delhaize, 

Intermarché, Lidl, Makro, Match en in tal van natuurvoedingswinkels.

T H E  B E L G I A N  C H O C O L AT E  FA C T O RY  -  M A G I C  C H O C O L AT E
“Chocolate made by people who care - about the environment, about animals, about 
health.” De verpakking zegt eigenlijk alles wat je moet weten: deze (h)eerlijke chocolade 
kan je ongegeneerd verorberen tijdens koude winterdagen. De ideale metgezel om een 
avondje onder je dekentje in de zetel kruipen.

Te koop bij Bioplanet, lokale natuur- en gezondheidswinkels of via de webshop. 

www.v-label.eu/nl-be

V-LABEL



2019 is alweer in sneltreinvaart voorbij gevlogen. Het voorbije jaar werd meer en meer duidelijk dat 
plantaardige voeding nu wel echt in de lift zit. Denk maar aan alle nieuwe vegan producten die in de 
winkelrekken verschenen. Eten we vanavond Beyond meat, de Incredible Burger of de Greenway burger? 
Je zou bijna keuzestress krijgen van al die vegan burgeropties, iets waar we tot voor kort alleen maar 
van konden dromen. Vegan kaas vind je nu gewoon in de supermarkt en de plantaardige kookboeken 
vliegen je om de oren. Kijk ons eindejaarslijstje er maar op na. Ja, het zijn spannende tijden. 

Ook al is het jaar officieel nog niet  helemaal 
voorbij, toch maken we al even een  balans op 
van 2019. Bij EVA hebben we weer heel wat 
gerealiseerd met de 13  medewerkers van 
het kantoorteam, meer dan 480  vrijwilligers 
en ook verschillende  gemotiveerde stagiairs. 

Er waren 2 edities van Try Vegan, met  samen 
10.000 deelnemers. We haalden de pers 
op MNM en onder andere in De Standaard,  
Gazet van Antwerpen en Flair. En in  november 
steunde Nathalie Meskens de campagne. 

Tijdens Try Vegan organiseerden we extra 
kookworkshops en activiteiten, waarmee 
we opnieuw heel wat mensen zelf hebben 
laten ontdekken hoe makkelijk en lekker het 
is om plantaardig te eten. Er waren wel  10 
Langste Veggietafels, waarvan maar liefst 
6 in Limburg (Leopoldsburg, Hasselt, Genk, 
Pelt, Lommel en Sint-Truiden).

Tijdens de laatste week van september werd 
onze veggie Boodschap van Algemeen 
nut opnieuw uitgezonden op de openbare 
omroep. Kijkers van Thuis, Blokken en het 
Journaal zagen voor of na hun favoriete 
programma onze veggie boodschap. Op 4 
oktober, Werelddierendag, aten we met z’n 
allen Chili voor Willy en z amelden we samen 
zo’n 5000 euro in voor EVA vzw. Varken Willy 
heeft het ondertussen naar z’n zin in het op-
vangcentrum Forrest & Friends. 

Maar ook in onze werking naar food profes-
sionals zetten we het voorbije jaar stevige 

stappen. We begeleidden 20 grootkeukens 
om hun aanbod te verplantaardigen en sloten 
een langdurige samenwerking af met ISS in 
het kader van Donderdag  Veggiedag. Aramark 
en Sodexo zijn al enkele jaren partner. Tijdens 
de Try Veganeditie van november deden 3 
grootkeukens mee: HOGENT, PXL Hasselt en 
Sodexo met het Europees Parlement. 

In juni lanceerden we samen met de Bond 
Beter Leefmilieu ‘Next food chain’, het eerste 
bedrijfsnetwerk rond plantaardige voeding in 
Vlaanderen. Met partners zoals Greenway, 
Aoste, Garden Gourmet, Abinda en De Hobbit 
werken we samen aan een plantaardige toe-
komst. 

Ook de supermarkten worden wakker. 
 Carrefour werd dit jaar de eerste Donderdag 
Veggiedag-partner en geeft elke donderdag 
korting op de veggie producten. 

In september lanceerden we ‘Andermaal’, een 
project samen met BOS+ waarbij  studenten 
van 12 hotelscholen gedurende 2 jaar 
 ondergedompeld worden in de  plantaardige 
keuken. Wim Ballieu en Michaël Vrijmoed zijn 
de peters van dit project. 

Ja, 2019 was misschien wel hét jaar waarin 
vegan mainstream werd.

Volgend jaar wordt EVA 20 jaar! We zijn 
alvast plannen aan het smeden voor een 
formidabel feestje. 

Dit was EVA in 2019

A C T U E E L  -  D I T  W A S  E V A  I N  2 0 1 9

Dit is allemaal enkel mogelijk dankzij 
de steun van onze leden en vrijwilligers. 
Bedankt daarvoor! Wil je EVA vzw nog 
een extra duwtje in de rug geven om 
onze ambitieuze toekomstplannen te 
kunnen verwezenlijken? 

Doe een gifit via www.evavzw.be/  
doe-een-gift of overschrijven op:

IBAN: BE 53 5230 8011 0153

BIC: TRIOBEBB

Vermeld ‘gift’ als mededeling. 

Giften aan EVA zijn fiscaal  aftrekbaar 
vanaf € 40. Via de belastingen 
recupereer je 45 procent van jouw 
gift (exclusief het bedrag voor 
 lidmaatschap).
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Tekst: Fien Louwagie 
Illustratie: Debby Vervoort   @wildgroeimag
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Toegegeven, niet elke vegan kaas is even 
geslaagd. Toch zijn er de laatste jaren grote 
stappen gezet op het vlak van plantaardige 
kazen.

In de grotere supermarkten vind je o.a. gesneden 
kaas, gemalen mozzarella en smeerkaas van 
merken zoals Violife en Wilmersburger.

In de biowinkel valt een ruimer assortiment 
aan (ambachtelijke) notenkazen te ontdekken. 
Wij zijn bijvoorbeeld fan van de kruidige 
smeerkazen van het Belgische merk Pa’lais 
en de camembert van Rosie & Riffy (in de 
biowinkel).

Op gespecialiseerde sites zoals veggiedeli.nl is 
het aanbod nog groter. Ga op ontdekking en zie 
wat jij lekker vindt!

Snelle vegan parmezaan

Maal 100 g cashewnoten met 3 el 
edelgistvlokken. Breng het strooisel op smaak 
met peper en flink wat zout.

Roomkaas met kruiden en bieslook

Laat 150 g macadamianoten een nacht weken.

Giet de noten af en mix met het poeder van 1 
capsule probiotica* en 240 ml water. Laat 24 
uur fermenteren op een warme plek (bv. in de 
oven met enkel het lampje aan). 

Voeg ½ tl zout, ½ tl gistvlokken, 1 tl citroensap, 
1,5 tl gedroogde bieslook en sap van ¼ citroen 
toe en laat nog wat verder rusten in de koelkast. 

IN DE SUPERMARKT

Tegenwoordig vind je in iedere supermarkt 
plantaardige alternatieven voor melk. Sojamelk 
is het bekendste, maar er bestaat ook amandel-, 
haver-, rijst-, kokos-, hazelnoot-, cashew-, spelt-, 
boekweitmelk … Door ongezoete soja- of 
havermelk in huis te halen, heb je de perfecte 
basis voor al je zoete en hartige bereidingen. 
En verder kies je gewoon een smaakje dat jij 
lekker vindt. 

De meeste drinks zijn verrijkt met de 
belangrijkste vitamines (B2, B12, D) en 
mineralen (calcium) die in dierlijke zuivel 
voorkomen. Dat is een gemakkelijke manier 
om deze voedingsstoffen op te nemen. Als je 
de hoeveelheid suiker wil beperken, kies je het 
best een ongezoete variant.

DOE HET ZELF!

Notenmelk met natuurlijke suikers

Laat 300 g noten naar keuze (geroosterd 
of ongeroosterd, bv. hazelnoot, cashew of 
amandel) en 10 ontpitte dadels een nacht 
weken in een ruime hoeveelheid water zodat ze 
zacht worden.

Giet de noten en dadels af en blend ze samen 
met een liter water op hoge snelheid voor 3 à 
4 minuten. 

Zeef de melk met een notenmelk- of kaasdoek. 
Het notenresidu dat overblijft in de doek kan 
je gebruiken in koekjes, muffins en smoothies. 

Bewaar de notenmelk in een gesloten fles in de 
koelkast voor enkele dagen of in de diepvries 
voor maximaal 6 maanden. Belangrijk: vergeet 
niet te schudden voor gebruik!

Mag het wat sneller? Blend enkele lepels 
witte amandelpasta (of een andere creamy 
notenpasta) met wat dadelsiroop en water. 
Perfect voor als je onverwacht zonder melk zit.

Tekst: Annabelle Cassiman 
 & Ulrike Verdonck

Melk, room en yoghurt vervangen door een plantaardig alternatief is makkelijker dan je denkt. En zelfs voor vegan kaas 
bestaan er steeds meer mogelijkheden. Zelf maken of kopen in de supermarkt? Aan jou de keuze!

NO DAIRYno problem!

melk

kaas

EE AA SSYY PPEE AA AANNSS VVYY EEGG
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E A S Y  P E A S Y  V E G A N

IN DE SUPERMARKT

Sojaroom is de bekendste vervanger en vind 
je in zowat alle supermarkten. Wil je eens iets 
anders proberen? Kies dan voor de rijstroom, 
haverroom of speltroom (in de biowinkel, bv. 
van Lima). 

Als je houdt van de smaak van kokos, kan je 
room ook vervangen door kokosmelk uit blik 
of brikjes. Ideaal voor bijvoorbeeld curry’s en 
desserts!

Let op: gewone sojaroom kun je niet opkloppen 
tot slagroom. Voor slagroom kan je de ‘Alpro 
op te kloppen room’ gebruiken of de kant-en-
klare slagroom van Albert Heijn.

DOE HET ZELF!

Zoete kokosroom

Zet een blik kokosmelk minstens 24 uur 
in de koelkast. Open het blik zonder het te 
schudden.

Normaal gezien vind je nu bovenaan in het blik 
een laagje gestolde room, met daaronder het 
kokoswater.

Schep de roomlaag voorzichtig uit het blik en 
mix ongeveer 1 minuut tot het smeuïg is.

Voeg naar smaak poedersuiker en vanille-
extract toe en mix goed. 

Nu heb je heerlijke room die perfect is als 
topping op zoete taarten en desserts.

Je kan ze tot 5 dagen in de koelkast bewaren. 

Afhankelijk van het gekozen merk kokosroom 
kan het resultaat verschillen. 

Ook hier is soja de bekendste variant. 
Gezoet, ongezoet, met extra proteïne of met 
fruitsmaak. Er is keuze genoeg!

Wie naar de biowinkel gaat, zal daar ook 
amandel-, kokos-, cashew- of haveryoghurt 
ontdekken. Die zijn iets ‘zuurder’ van smaak 
dan sojayoghurt en komen dus dichter in de 
buurt van yoghurt op basis van koemelk.

Kokosyoghurt

Schenk 1 blik biologische kokosmelk uit in 
een kom en klop glad.

Voeg ½ tl poeder of 2 capsules probiotica* 
van goede kwaliteit toe en klop die er goed 
door.

Schenk het uit in een proper gewassen glazen 
pot en dek af met een theedoek. Laat 24 uur 
uit de zon op kamertemperatuur rusten.

Proef eens. De yoghurt is klaar als hij een 
beetje zuur smaakt en er kleine bubbeltjes 
aan het oppervlak zitten.

Voeg vanillepoeder of ahornsiroop naar smaak 
toe. 

Sluit goed af en bewaar maximum 1 week in 
de koelkast.  

room

yoghurt

Meer lezen?

*Probiotica zijn levende bacteriën die van nature in bepaalde voedingsmiddelen zitten. Ze worden ook als supplement 
in poedervorm of capsules verkocht. Je vindt ze in de natuurvoedingswinkel en bij de drogist.

Vegan zuivel. Maak je eigen plantaardige 
melk, yoghurt, boter en kaas. Emelie 
Holm. Good Cook Publishing. € 20,95.
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CADEAUTJES!

C A D E A U T J E S  S P E C I A L

1. Vegan Food Tour Antwerpen 

Geef eens een ontdekkingstocht cadeau! Een leuke  
middag vol lekker vegan eten, informatie en een toffe 
wandeling in de mooie binnenstad van Antwerpen. Dat alles 
onder begeleiding van je positieve, enthousiaste gids Lisa.  

Via nom.eat@outlook.com  
(vraag zeker naar een cadeaubon)

Meer info & data via 
 bit.ly/veganfoodtourantwerpen of  
@veganfoodtourantwerp (op Instagram)

35 euro/persoon

2. Vegan Christmas Market Antwerpen

Wil je iets cadeau doen en er zelf ook nog wat plezier aan 
beleven? Nodig je vrienden uit voor de Vegan Kerstmarkt 
in Antwerpen! Die vindt plaats op 8 december, in Plein 
Publiek in Antwerpen. 

De toegang bedraagt 3 euro. Je kan er genieten van 
heerlijke vegan lekkernijen én ook nog eens cadeautjes 
kopen mocht je niet genoeg inspiratie uit dit magazine 
halen. 

3. Kookworkshop Yes Veggie

Kookboeken zijn leuk. Kookworkshops zijn nog leuker! 
En je weet tenminste zeker dat de ontvanger er echt 
mee aan de slag gaat. Eva Lewyllie van Yes, Veggie! laat 
je zien hoe makkelijk en lekker de plantaardige keuken 
is. Bij jou thuis, of op locatie. yes-veggie.com

4. Chufamix

Met deze mixer, ook wel de Vegan Milker genoemd, 
maak je in een handomdraai een horchata (denk aan 
het liedje van Vampire Weekend, ideaal om te drinken 
in december) of andere heerlijke notenmelk. Melken die 
nootjes! Je vindt ‘m op bol.com, of op de website van 
Chufa Nederland voor nog geen 40 euro.

5. GoodGift

Met een GoodGift geef je een donatie aan een goed 
doel naar keuze van je cadeau-ontvanger. Huh? Ja! Je 
krijgt van GoodGift een mooie cadeauverpakking en je 
mag zelf kiezen hoeveel je doneert. De ontvanger van 
het cadeau kiest zelf naar welk goed doel jouw geld 
gaat! Cool, toch? Als je vrijgevig genoeg bent, krijg je er 
misschien zelfs een fiscaal attest voor. Als dat geen win-
win is! www.goodgift.be.

Tekst: Leau Gabriëls
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6.  Vegetus & Veggiedeli starterskit 

Met deze ‘starterskit vegan kaas’ maak je zelf zes 
overheerlijke vegan alternatieven voor kaas. De kit 
komt met ingrediënten en benodigdheden en met een 
mooi receptenboekje met duidelijke instructies. Je kan 
meerdere porties maken met de ingrediënten uit het 
pakket. Je kan deze online bestellen op veggiedeli.nl, 
voor 22,95 euro.

7. Mieke 

Bij Mieke in Gent vind je het prachtige vegan merk Matt 
& Nat. Vegan leer, oh ja! Daarnaast biedt deze geweldige 
boetiek je uitsluitend eerlijke, mooie, fairtrade en 
ecologisch verantwoorde kleren aan. Niet alles is vegan, 
dus vraag het even na voor de zekerheid. Mieke & haar  
man staan zelf altijd in de winkel, en zijn verdomd eerlijk. 
Ze bieden je ook ferm advies op maat aan - als in élke 
maat - en hun playlist is to die for. 

Check @miekeshop op Instagram en ga ze een 
bezoekje brengen in Burgstraat 87 te Gent. Ze hebben 
ook cadeaubonnen!

8. Fantome

Wil je een handtas cadeau doen, of een andere tas? 
Check dan zeker het Franse merk Fantome. In het 
Zuiden van Frankrijk worden fietsbanden gerecycleerd tot 
prachtige tassen. Een beetje vegan leder dus, als je wilt, 
met een twist! We hadden ook kunnen zeggen ‘met een 
draai aan’, en dan verwijzen naar de fiets en hoe het wiel 
draait, maar da’s misschien wat ver gezocht… 

Op Instagram vind je @fantome_boooo terug, of je kan 
de website checken. maison-fantome.fr. 

9. Fat Cat Art

Een nieuw jaar, een nieuwe kalender. Heb je een crazy-
cat-lady in je familie of vriendenkring? En houdt die 
toevallig ook nog eens van kunst? Zoek niet verder! 
Fat Cat Art is een geweldige Instagrampagina waar 
een dikke rosse kater wordt geverfd - of gephotoshopt 

- in bekende schilderijen. Hilarische taferelen met een 
hoge aaibaarheidsfactor, én nog eens kunstzinnig! Ze 
maken ook kalenders om je het hele jaar door te doen 
glimlachen. 

Op Instagram vind je de kater Zarathustra onder  
@fatcatart, en daar vind je ook direct de link naar de 
overdreven schattige kalender.

10. Blommm

Wil je bloemen cadeau doen, maar vind je het jammer 
dat de bloemenindustrie zo vervuilend is en je boeket 
na een paar dagen verwelkt? Niet getreurd. Bij Blommm 
kan je terecht voor prachtige droogboeketten. Het hele 
jaar door verzamelen de blommmetjes de mooiste en 
eerlijkste bloemen van lokale, biologische teelt, die ze 

laten drogen in hun bloemenatelier in de 
Waaistraat in Gent. Een boeketje dat je 

in een vaas zet (niet in water) en de 
rest van je leven blijft staan. Geweldig 
poëtisch toch? Duurzaam in al haar 
aspecten.

 www.blommm.be

C A D E A U T J E S  S P E C I A L
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11. Kookboeken

Plan Vegan, Nathalie Meskens.  
Borgerhoff & Lamberigts. € 24,99

Lekker gesmeerd. Van groente 
tot spread, Emelie Heller, Leentje 
Speybroeck en Nadia Tahon. Velt.  
€ 20 / 25

Easy Vegan Feelgood, Living The Green 
Life. Kosmos Uitgevers. € 21,99 

Kimchi, Ae Jin Huys. Lannoo. € 25,99 

Dubbel zo lekker, Julie Van den 
Driesschen & Denise Kuppens. Manteau. 
€ 24,99

Every Day Vegan. Gezond en plantaardig 
koken voor het hele gezin, Ellen 
Charlotte Marie. Lannoo. € 25,99

Vegan in 5, Roxy Pope en Ben Pook.  
Spectrum. € 20

LANNOO LEDENACTIE
EVA-leden krijgen 50 % korting op de 
kookboeken van Ellen Charlotte Marie One 
Healthy Family en One Healthy Kitchen én 
krijgen een gratis tote bag bij aankoop 
van een van de twee boeken. Surf naar 
www.lannoo.be/nl/eva en gebruik de code 

‘evatotebag’. Actie geldig tot 31/01/2020.

12. SPIJS EN VREE

We kunnen er niet onderuit: als je vegan cadeaus wilt 
geven, denk je vaak aan drank en eten. 

En da’s oké! 

• In regio Brugge kan je bij Vegateau terecht voor 
overheerlijk vegan gebak! Laat je verleiden door 
de kunsten van bakker en eigenares Laura, die 
met haar opleiding brood- en banketbakkerij 
het ‘traditionele’ bakken liet varen voor het 
plantaardige bakken, en allerlei prachtige dingen 
op tafel weet te toveren. Check vegateau.be

• Mis je bij de koffie af en toe wel eens een lekker 
zoet, Italiaans koekje? Dat probleem is nu 
opgelost. Met de heerlijke koekjes van Basta Sia 
Buono heb je plots weer la Dolce Italia in je mond, 
zonder dat je  daarvoor je plantaardige levensstijl 
hoeft op te geven. Bekijk alle verkooppunten op 
www.bastasiabuono.be. 

• Uiteraard mag je geen drank vergeten! De heerlijke 
vegan en biologische schuimwijnen van Anna 
Perenna zijn het ideale drankje om te laten ‘poppen’ 
op de jouw feesten. Je hebt een brut prosecco en een 
spumante rosé. Verkrijgbaar bij Delhaize, voor minder 
dan 10 euro.

• Denk ook eens aan de Oxfam-winkel!  
Hun bier is superlekker én vegan. En je vindt 
er uiteraard allerlei fijne hebbedingetjes, 
lekkernijen en cadeautjes waar je je geen zorgen 
moet maken over de herkomst en gewoon 
gelukkig kunt shoppen zonder schuldgevoel!

• Sinds kort vind je de vegan kazen van Omage  
terug bij OHNE. Je kan voor de feesten een 
heerlijke kaasplank bestellen. Zo’n kaasplank 
kan voor 4 personen dienen als hoofdmaaltijd, of 
voor 8 als dessert. Check omage.be, ongekraakt.
be of spring langs bij OHNE in de Steendam 68 of 
Koningin Elisabethlaan 22 in Gent.

C A D E A U T J E S  S P E C I A L
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I N  D E  ( A C H T E R ) B A N  V A N  E V A

“De typische, enthou-
siaste aanpak van EVA 
Westhoek laat mensen 
niet onberoerd. Op het 
folkfestival Dranouter  
kwamen mensen meer-
dere dagen terug naar 
onze stand”

Bruno  
Libbrecht 
• Bruno is vrijwilliger bij EVA 

Westhoek. Als ergotherapeut 
wil hij het taboe rond de 
psychiatrie doorbreken. In z’n 
vrije tijd zet hij zich ook in voor 
mensen op de vlucht.

• Wil je de veggie en vegan 
avonturen in de Westhoek 
volgen? Volg ‘Veggie en 
vegan in de Westhoek’ op 
Facebook.

• Wil je samen met Bruno 
(materiële) steun bieden aan 
vluchtelingen? Volg ‘Allemaal 
Mensen’ op Facebook.

In de 
(achter-)ban 
van eva

Tekst: Steffie Boterberg

In deze rubriek vertellen telkens 
twee EVA-leden hoe zij op hun manier 
de wereld groener, diervriendelijker, 
gezonder én lekkerder maken. 

Ben  of ken je iemand met een 
inspirerend verhaal? Stuur ons een 
berichtje via Ulrike@evavzw.be.

Als kleine jongen deinsde Bruno terug 

voor de occasionele bonenschotel van 

zijn mama, maar vandaag zijn de rollen 

omgekeerd! Uit zijn enthousiasme voor 

plantaardige voeding ontsproot in 2017 

een nieuwe lokale groep in de Westhoek. 

Maar Bruno was al lang geen onbekende 

meer voor het EVA-team. Met een aantal 

vrijwilligers had hij de Facebookpagina 

“Veggie in de Westhoek” in het leven geroe-

pen, gekenmerkt door berichten met een 

verfrissend sausje humor.

Dit typeert Bruno volledig:  ontwapenende 

humor en een warm hart. De positieve in-

steek en sfeer die Bruno rond plantaardige 

voeding wou creëren, vond hij terug in de 

werking van EVA. Samen met de EVA-vrijwil-

ligers wil hij mensen op een positieve en 

toegankelijke manier in aanraking brengen 

met veggie en vegan voeding, waarbij 

ze ook mensen betrekken die de stap 

naar een vegetarisch dieet nog niet gezet 

hebben. De typische, enthousiaste aanpak 

van EVA Westhoek laat veel mensen dan 

ook niet onberoerd. Op het folkfestival 

Dranouter kwamen verschillende mensen 

dagelijks terug om nog meer te ontdekken 

over plantaardige voeding.

Dit toont volgens Bruno aan dat er nog 

steeds een stigma heerst rond een 

plantaardig dieet, maar de lokale werking 

wint terrein in de Westhoek. Tijdens de Try 

 Vegan-campagne in april werden de han-

delszaken die vegan friendly zijn beloond 

met stickers. De handelaars vonden het 

een ware erkenning, waardoor EVA West-

hoek ook weerklank vindt in hun acties.

Bruno wil niet enkel een positieve 

boodschap voor veggie en vegan voeding 

de wereld insturen, maar ook voor de 

psychiatrie. Als  ergotherapeut in het Heilig 

Hart Ziekenhuis engageert hij zich voor de 

winkel ‘’t een en ’t ander’ waar produc-

ten en geschenken verkocht worden die 

gemaakt zijn door de mensen die in het 

ziekenhuis verblijven. Het is een winkel 

met een boodschap. Hij wil aantonen dat 

het ook gewoon mensen als jij en ik zijn, 

die net zo goed hun kwetsbaarheden én 

sterke kanten hebben.

Dit geldt ook voor de vluchtelingen die 

in tentenkampen in Duinkerke verblijven, 

waar Bruno samen met zijn gezin humani-

taire hulp biedt. Naast het materiaal dat ze 

meebrengen, brengen ze vooral mense-

lijkheid. Ze drinken samen thee, spelen 

partijtjes tafelvoetbal, wassen de haren 

van jong en oud en doen samen de afwas.

Zeg nu zelf, het is er toch één uit de 

 duizend! Of zoals ze in de Westhoek 

 zeggen: tis jin voe preus ip te zien!
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I N  D E  ( A C H T E R ) B A N  V A N  E V A

“Zorg dragen voor ons 
klimaat, onze aarde en 
de mensen en dieren 
die erop leven, is zo 
belangrijk”

Helena Vervaet
• Werkt in de thuiszorg, is 

voedingsconsulente en lesgever

• Heeft twee katten en een hond

• Is al ruim twintig jaar veggie

goed is. Omdat ik voedingsconsulente 

ben, kan ik daar dan een deskundig 

antwoord op geven. Mijn werkgever heeft 

mij wel eens gewaarschuwd, omdat 

mensen niet altijd om dat advies vragen. 

Maar ik geef mijn advies altijd vrijblijvend. 

Als gezondheidswerker voel ik mij 

verantwoordelijk om mensen te helpen als 

je ze ziet sukkelen met hun gezondheid. 

Het zou bijna misdadig zijn om dan mijn 

kennis over voeding voor mezelf te houden.

Die kennis probeer ik ook door te geven 

aan kinderen, al hebben mijn man en ik 

er zelf geen. Daar hebben we bewust voor 

gekozen, omdat we onze kracht wilden 

sparen voor kinderen die al geboren 

Ik ben Helena Vervaet, maar veel mensen 

noemen mij Leentje. Ik ben geboren 

en getogen in de prachtige natuur op 

een grote boerderij, in een sfeervol en 

geëngageerd gezin. Ik ben de middelste 

van acht kinderen. Op de boerderij kwam ik 

natuurlijk veel in contact met dieren. Maar 

respect voor de dieren was er volgens 

mij onvoldoende aanwezig. Ik leefde mee 

met die beestjes en zag het leven door 

hun ogen, terwijl mijn gezin ze vooral als 

noodgedwongen nutsproducten zag. Ik had 

er altijd moeite mee om vlees te eten en 

durfde mijn portie al eens onder mijn bord 

te verstoppen. Natuurlijk verklikten mijn 

zussen mij dan altijd!

Pas veel later ben ik begonnen vegetarisch 

te eten, met als kantelpunt de dioxinecrisis. 

Aan het einde van de jaren ‘90 brak 

een schandaal uit waarbij aan het licht 

kwam dat er giftige dioxines in vlees- en 

zuivelproducten zaten. Mijn man en ik zijn 

dan in een stroomversnelling beginnen na 

te denken en hebben besloten om voortaan 

veggie te eten. De dierenliefde zat er altijd al 

in, maar door de crisis is voor ons pas echt 

doorgedrongen wat we eten.

Ik probeer mijn levenswijze ook te 

integreren in mijn beroep. Ik werk als 

verzorgende in de thuiszorg en daarnaast 

ben ik ook lesgever en voedings- en 

gezondheidscoach. De mensen die ik 

tegenkom in de thuiszorg stelden mij vaak 

de vraag waarom veggie eten nu eigenlijk 

zijn. Daarom zijn we wel gastouders voor 

jongeren die hier komen studeren en het 

land verkennen. We hebben al gasten uit 

verschillende landen gehad en zij hebben 

hier altijd veggie gegeten. Sommigen zijn 

zelf ook bewuster gaan leven en dat geeft 

heel wat voldoening! Ook met dit artikel 

probeer ik mensen warm te maken om hun 

steentje bij te dragen. Zorg dragen voor 

ons klimaat, onze aarde en de mensen en 

dieren die erop leven, is zo belangrijk.

Tekst: Hanne Volckaert
Foto: Wouter Van Besien
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C I T Y T R I P :  N I E U W - Z E E L A N D

Tekst & foto’s: Ine de Baerdemaeker

Voor enkele maanden naar het 
buitenland vertrekken is altijd een 
beetje spannend. En al helemaal als 
overtuigd veganist. Toen mijn vriend 
en ik besloten dat we enkele maanden 
door Nieuw-Zeeland wilden reizen, 
dacht ik dat het een hele uitdaging 
zou worden om overal aan vegan 
maaltijden te geraken. We waren van 
plan om een bestelwagen te kopen 
waarin we zelf konden koken. Zouden 
mijn maaltijden regelmatig bestaan 
uit bonen in blik of rijstwafels? Zou ik 
een grote voorraad EHBH-producten 
(Eerste Hulp Bij Honger) moeten 
inslaan elke keer we in een grotere 
stad waren? 

Dat bleek bijzonder goed mee te vallen! 
Het toerisme in Nieuw-Zeeland is de 
voorbije jaren sterk toegenomen, en 
dat merk je duidelijk in de horeca: 
overal zie je reclame voor glutenvrije 
of vegan voeding.

V A N  V E G A N  N U G G E T S  T O T  H E E R L I J K E 

C U R R Y ’ S :  E E N  C U L I N A I R  R E I S V E R S L A G 

V A N  N I E U W - Z E E L A N D



C I T Y T R I P :  N I E U W - Z E E L A N D

Zelfs de kleinste supermarkten bleken een aanbod 
plantaardige melk (en vaak zelfs plantaardige kaas) te 
hebben; in de meeste restaurants kijken ze niet meer verbaasd 
op wanneer je het V-woord gebruikt; en zelfs de gratis scones 
die we op een camping kregen, waren volledig plantaardig.

Beweren dat Nieuw-Zeeland het walhalla voor 
diervriendelijke reizigers is, gaat helaas toch een stap te 
ver. Wanneer je door het prachtige landschap reist, kun je 
niet naast de schapen kijken die massaal gekweekt worden 
voor hun wol en vlees. Ook andere dieren worden  jammer 
genoeg in grote aantallen uitgemolken, geslacht, geschoren, 
enz. In de winkelstraten vliegt de reclame voor “merino 
wool” je om de oren en elke straathoek heeft wel een “dairy” 
(what’s in a name?) waar je kleine inkopen kunt doen. Er is 
dus zeker nog werk aan de winkel.

Al bij al denk ik dat de meeste plaatsen in Nieuw-Zeeland 
een beter aanbod hebben dan kleinere steden in België. Ik 
heb nooit veel moeite moeten doen om een volwaardige 
maaltijd te vinden en regelmatig zelfs uitstekend gegeten. 
Hier een overzicht van de culinaire hoogtepunten op onze 
reis: (kleine spoiler, ik ben nogal fan van champignons).

1. Little High Eatery, Christchurch: een verzameling van 
verschillende kraampjes met heel wat vegan opties. Ik ging 
er voor een heerlijke pizza met champignons en vegan kaas.
www.littlehigh.co.nz

2. Lord of the Fries: deze vegan fastfoodketen vind je 
zowel in Australië als in Nieuw-Zeeland. Ik probeer 
het meestal gezonder te houden, maar ik was toch 
bijzonder nieuwsgierig. De frietjes met poutine en 
nuggets waren naar mijn smaak iets te vettig, maar 
er zijn ongetwijfeld liefhebbers voor te vinden. 
www.lordofthefries.com.au
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C I T Y T R I P :  N I E U W - Z E E L A N D

3. Toad Hall, Motueka: een restaurant met een 
prachtig terras en verschillende vegan opties. De 
pizza met champignons en avocado was om vingers 
en duimen bij af te likken! Een absolute aanrader. 
www.toadhallmotueka.co.nz

4. Tart Bakery, Auckland: een keten van vegan 
bakkerijen in Auckland. Hier kun je terecht voor 
heerlijke zoetigheden, hartige pies en smoothies. 
www.facebook.com/tartgreylynn

5. The Butcher’s Son, Auckland: veruit mijn favoriete 
plekje. Hier gingen we eten voor mijn dertigste 
verjaardag, en het was een ideale plek voor deze 
gelegenheid! De bediening is ongelooflijk vriendelijk, 
alles is volledig plantaardig en de afwerking is bijzonder 
verzorgd. De wafels die ik als dessert nam, toverden al na 
de eerste hap een gelukzalige glimlach op mijn gezicht.  
www.thebutchersson.co.nz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De app van Happy Cow heeft me zoals steeds 
goed geholpen, maar er zijn ook veel plaatsen 
waar je een of meerdere vegan opties vindt die 
nog niet in de app staan. Als je net zoals mijn 
vriend en ik dol bent op de Indische keuken, 
heb ik goed nieuws: de Indische restaurants in 
Nieuw-Zeeland hebben allemaal plantaardige 
opties – en in de meeste zijn ook de samosa’s 
veganistisch, wat voor mij van levensbelang is. 
Als je ooit in Te Anau bent, moet je zeker de 
samosa’s (en ander lekkers) proberen in Radha’s 
Indian Restaurant. Zo’n smaaksensatie heb ik 
nog niet vaak meegemaakt.

Nieuw-Zeeland heeft heel wat te bieden op het 
vlak van natuur- en buitenactiviteiten, maar 
ook als liefhebber van de plantaardige keuken 
hoef je je dus geen zorgen te maken. Er is heel 
wat lekkers te vinden. Een echte aanrader voor 
iedereen die niet alleen van plantaardig eten 
houdt, maar ook graag eens een berg beklimt 
of schaapjes telt.
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✓  Goed voor de weerstand
✓  Sterke botten en tanden
✓ Goede spierfunctie
✓  100% plantaardig

NIEUW

Vitamine D3 
van A.Vogel

Geschikt voor 
vegetariërs en veganisten

BIO19644-702095-ADV-VITAMINE-D3.indd   1 01-10-19   14:25



VEELGESTELDE  
VEGAN VRAGEN

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

Jouw vraag hier? 
Stuur dan een mailtje naar dietiste@evavzw.be

E R  W O R D T  W E L E E N S  G E Z E G D  D A T  B R O O D  E E N 
 D I K M A K E R  I S ,  M A A R  N I E T S  I S  M I N D E R  W A A R .

V E E L G E S T E L D E  V E G A N  V R A G E N

Onlangs heb ik gehoord dat brood ongezond is, zelfs als het biologisch is, 
doordat door het malen van de granen tijdens het bereidingsproces en de 
baktijd alle voedingsstoffen verdwijnen. Klopt dat?

Brood is niet ongezond, integendeel: brood is rijk aan 
(complexe) koolhydraten, die de belangrijkste brandstof 
zijn voor het lichaam. Door het bereidingsproces 
vermindert de voedingswaarde van de granen inderdaad 
een beetje. Dat geldt ook bij het wassen, schillen, koken, 
grillen of bakken van bepaalde voedingsmiddelen. De 
voedingswaarde zal altijd een beetje dalen, maar die 
daling is verwaarloosbaar.

Naast koolhydraten, levert brood ook tal van vezels, 
eiwitten, ijzer, zink en andere vitaminen en mineralen. 
Donker-, meergranen- en volkorenbrood zijn een 
betere keuze dan witbrood, aangezien deze soorten 
meer voedingsstoffen bevatten en door het hoge 
vezelgehalte een sneller en langer verzadigingsgevoel 
geven. Speltbrood is een uitstekende keuze. Brood 
bevat ook zout, maar de hoeveelheid past in een 

gezonde dagelijkse voeding. 

Er wordt weleens gezegd dat brood een dikmaker 
is, maar niets is minder waar. Je gewicht zal pas 
toenemen zodra de energieopname hoger is dan het 
energieverbruik. Brood kan deel uitmaken van een 
gezonde en evenwichtige dagelijkse voeding. 
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V E E L G E S T E L D E  V E G A N  V R A G E N

Ik eet al jaren vegetarisch (niet volledig plantaardig). Ik consumeer zeker 
geen overmatige hoeveelheid vet, ik sport veel, drink enkel sporadisch alcohol 
en rook niet. Toch heb ik een hoge cholesterol. Mijn goede cholesterol (HDL) 
is heel hoog, mijn slechte (LDL) iets minder hoog, maar als je ze beide optelt, 
zit ik boven de waarde die als gezond wordt beschouwd. Kan ik bepaalde 
voedingsmiddelen schrappen uit of toevoegen aan mijn voedingspatroon die 
een positieve invloed hebben op mijn cholesterolgehalte?

Kan je voldoende Vitamine D opnemen als je plantaardig eet? 
Is een supplement aangeraden? En welke supplementen zijn 
geschikt voor veganisten?

Dierlijke producten zoals zuivel(producten), kaas en 
eieren zijn rijk aan cholesterol. Je zou deze producten 

kunnen vervangen door plantaardige alternatieven, 
zoals drinks (bv. op basis van soja, amandelen, rijst, 
haver …), yoghurt (bv. op basis van soja, amandelen, 
kokos …), plantaardige kazen (meestal op basis van 
noten) enzovoort.

Verder hebben vezels uit groenten, fruit en volkoren 
graanproducten een positieve invloed op de 
cholesterol, in die zin dat ze extra bijdragen tot een 
goede verhouding van de goede en slechte cholesterol.

Vitamine D is een in vet oplosbare vitamine, maar geen essentieel 
voedingsbestanddeel aangezien het onder invloed van zonlicht kan worden 
aangemaakt in de huid. Met voldoende zonlicht kan die endogene synthese 
voldoende zijn om de dagelijkse behoefte, die voor volwassenen 10 tot 
15 μg bedraagt, te dekken. In ons klimaat, en zeker in de winter, bij weinig 
zon is een volwassene in staat om gemiddeld 2,5 μg tot 5 μg vitamine D 
te synthetiseren in de huid, wanneer hij/zij gedurende een kwartier is 
blootgesteld aan de buitenlucht met handen en gezicht.

Daarnaast raad ik aan om minstens twee verrijkte producten per dag te 
gebruiken (bv. bepaalde ontbijtgranen, drinks, yoghurt). Belangrijk is om 
de inname van deze producten te verspreiden over de dag. Op die manier 
wordt de opname van vitamine D (en andere vitaminen) bevorderd. Het 
smeren van plantaardige minarine op de boterham is ook een goede 
keuze, aangezien het bij wet verplicht is dat die ook worden verrijkt met  
vitamine D.

Indien er alsnog een tekort aan vitamine D vastgesteld wordt, is het aan te 

raden om een vitamine D-supplement van 10 μg per dag te nemen.

Het vitamine D-supplement van A. Vogel is een goede optie. 1 tablet bevat 
1000 IU vitamine D, wat gelijk is aan 25 microgram. De dagelijkse maximale 
toegestane hoeveelheid voor vitamine D bedraagt 100 microgram voor een 
gezonde volwassene. 1 tablet van het A. Vogel-supplement is dus veilig en 
prima ter ondersteuning van de dagelijkse gezonde voeding.
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W I N K E L S  
– 1 0 %  K O R T I N G 
Aalst, Booksetcetera,  
www.booksetcetera.be

Aalst, BVBA ‘t Primeurtje,  
www.primeurtje.be

Aalst, Pure, www.facebook.com/
pages/Pure

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

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

Gent, Copy Discount,  
www.copydiscount.be

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

Gent, Fruit4you 1, www.fruit4you.be

Gent, Fruit4you 2, www.fruit4you.be

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

Hoboken, Tartelies, www.tartelies.com

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

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

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

Rotselaar, WineShare, www.wineshare.
be/vegan

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

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

Wondelgem, B-Lazy,  
www.hangmattensite.com

Wilrijk, Shyam, www.shyamfood.be 

W I N K E L S  
– 5 %  K O R T I N G
Aalst (Gijzegem), De Kiem,  
www.de-kiem.be

Aalst, Kapsalon Helena,  
www.helenaduson.com

Aalst (Meldert), Mier, www.mier.be

N I E U W E  
K O R T I N G G E V E R S

Berchem, De Ecotariër Foodtruck 
www.ecotarier.be

Ronse, EnVie 
www.envieronse.be

Veenofs 
www.veenofs.com (kortingscode: EVA10)

Liedekerke, Groesting 
www.groesting.be

Gent, Yes! Veggie 
www.yes-veggie.com

Antwerpen, Vegan Food Tour Antwerp 

www.nomliving.blog

K O R T I N G G E V E R S  V O O R  E V A  L E D E N

K O R T I N G G E V E R S

I N  D E  K I J K E R
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On the road, Tattoo Mpatshi,  
www.mpatshi.be

Oostende, Veggieshop,  
www.veggieshop.be

Roeselare, Biovita, www.biovita.be 
(5,5% korting op alles behalve lopende 
promoties)

Roeselare, Origino, 051/22.68.85

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

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

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

Watervliet, Biofruitbedrijf K. van 
Eykeren, 09/379.84.91

Zwalm, Cressana bvba,  
www.cressana.com

O N L I N E  S H O P S  
–  1 5 %  K O R T I N G
Cosmofarma, www.cosmogroup.eu/
contact ( Deze kortingscode van 15% 
geldt op alle producten op amazon.
co.uk: EVA1502018)

Kazidomi, www.kazidomi.com 
(kortingscode: EVAVZW15)

Tomoor, www.tomoor.be (kortingscode: 
tomoorpromo)

O N L I N E  S H O P S  
–  1 0 %  K O R T I N G
Bioreine, www.bioreine.be (vraag je code 
aan via info@evavzw.be)

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

Druantia, www.druantia.be

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

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

Klein Spook, www.kleinspook.be

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)

Veenofs, www.veenofs.com 
(kortingscode: EVA10)

O N L I N E  S H O P S  
–  5 %  K O R T I N G
De Vegetarische Slager, 
www.devegetarischeslager.nl 
(kortingscode: 849000)

GOEDvandoen, www.goedvandoen.be

Stay Gold, www.staygold.boutique 
(kortingscode: EVA)

Snoepdoos VOF, www.snoepdoos.be 
(kortingscode: EVAsnoept!)

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.be (5,5% korting op alles 
behalve lopende promoties) 
 
Brugge (St. Kruis), Biovita, www.biovita.
be (5,5% korting op alles behalve 
lopende promoties)

Brussel, Bioshop Den Teepot, www.
bioshop.be

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

Gent, Ayuno Natuurvoeding,  
www.ayuno.be

Gent & Kalken, Amala, www.amala.be

Gent (St. Amandsberg), Tintelijn,  
www.tintelijn.be

Heist-Op-den-Berg, Biohome Westerlo, 
www.biohome.be

Koningshooikt, Bioboer Busschots,  
www.bioboer.net

Leuven, Anders Getint,  
www.andersgetint.be

Leuven, Biohome Leuven,  
www.biohome.be

Leuven, De Karwij, www.dekarwij.be

Leuven, Doekjes en broekjes,  
www.doekjesenbroekjes.be

Leuven, Vegaverso, www.vegaverso.be

Maasmechelen, Gezondheidswinkel 
het Zonnetje, www.
gezondheidswinkelhetzonnetje.be

Ninove, Bioshop De Korenaar,  
www.bioshop.be

Oedelem, De Hogen Akker,  
www.dehogenakker.be

K O R T I N G G E V E R S  V O O R  E V A  L E D E N

Voor het volledige overzicht 
met alle kortinggevers ga naar

www.evavzw.be/ 
word-lid/voordelen
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De redactie streeft er altijd naar betrouwbare informatie te publiceren, 

maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van 

dit magazine. Op aanvraag bezorgen we je graag onze referenties. 

Raadpleeg in elk geval eerst je huisarts voor je je voedingspatroon 

aanpast om therapeutische redenen of als vorm van medicatie. 

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

niet noodzakelijk die van de redactie of van EVA vzw. Ook wanneer 

we evenementen in de agenda opnemen en advertenties publiceren, 

wil dat niet noodzakelijk zeggen dat we de betreffende producten of 

organisaties goedkeuren.

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

Nog geen abonnement? 
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.

Hoofdredactie
Ulrike Verdonck

Eindredactie
Sofie Bogaerts
Sofie Ballieu
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Wouter Van Besien
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EVA vzw
Steendam 84, B-9000 Gent 
Tel: 09 329 68 51 
www.evavzw.be - info@evavzw.be 
rek. nr. 523-0801101-53 
BIC TRIOBEBB  

IBAN: BE53 5230 8011 0153

Het Veggiehuis
(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.:
Nena Baeyens
EVA vzw, Steendam 84, 9000 Gent
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KALENDER

07 
12 

15 
12 

18 
12 

11 
12 

Volxkeuken EVA Sint-Niklaas 
Volxkeuken goes veggie met vegan vol-au-
veggie. 

Wanneer: 19 tot 22 uur
Locatie: buurthuis Herleving, Westerplein 
5, 9100 Sint-Niklaas

Prijs: 
Volwassenen: 5 euro/3 euro met 
kansenpas
Kinderen: 3 euro/2,5 euro met kansenpas

Inschrijven:  
via www.volxkeukensintniklaas.be

Vegan Kerstmarkt Leopoldsburg, EVA 
Limburg. Leopoldsburg wordt zondag 
15 december nog warmer en gezelliger 
door de vegan kerstmarkt. EVA vzw, de 
Gastvrijheid, plaatselijke handelaars en 
duurzame ondernemers slaan die dag 
de handen in elkaar om voor een mooie 
kerstsfeer te zorgen. 

Wanneer: 11 tot 20 uur
Locatie: Centrum Leopoldsburg

De Warmste Vegan Bake Sale t.v.v. EVA 
vzw Span op 18 december je broeksriem 
wat minder aan, want dan kan je komen 
smikkelen van heerlijke vegan gebakjes. 
Neem je al dat lekkers liever mee naar 
huis? Dat kan, maar neem wel een bakje 
mee om het te vervoeren. We willen 
namelijk ons plasticverbruik tot het 
minimum beperken. 

Wanneer: 14 tot 18 uur
Locatie: Veggiehuis, Steendam 84,  
9000 Gent 
 
Enkel cash

Volxkeuken EVA Aalst 
EVA Aalst en vzw Parol laten je genieten 
van een heerlijke plantaardige maaltijd. 

Wanneer: 18 tot 22 uur
Locatie: Ontmoetingshuis De Brug, 
Hertshage 11-19, 9300 Aalst

Prijs: 
3 euro (2 euro voor een kinderportie)

zonder inschrijving. Op = op

K A L E N D E R

09 
02 

Langste Veggietafel Lommel,  
EVA Limburg

Wanneer: 12 - 19 uur
Locatie: Zaal Den Horst, Gelderhorsten 146, 
3920 Lommel

Prijs: 
Vrije bijdrage

Schrijf je voor 5 januari in voor het middag- of 
avondbuffet via www.evavzw.be/limburg.

Bekijk alle activiteiten op  
www.evavzw.be/activiteiten

12 
01 

Langste Veggietafel Geel, EVA Limburg

Wanneer: 12 - 19 uur
Locatie: Parochiezaal Geel-Punt, 
Antwerpseweg 139, 2440 Geel

Prijs: 
Vrije bijdrage

Schrijf je voor 5 januari in voor het middag- of 
avondbuffet via  
www.evavzw.be/limburg.

Doorlopend marktje met natuur- en 
diervriendelijke producten, gratis 
toegankelijk.

22 
12 

Kennismakers in ARhus. Vegetarisch in een 
feestelijk jasje door EVA Roeselare

De eindejaarsfeesten zijn niet altijd de 
gemakkelijkste periode voor wie plantaardig 
wil eten. EVA Roeselare geeft tips en 
inspiratie voor iedereen die van heerlijke 
veggie feesten wil genieten en smaakvolle 
hapjes wil voorschotelen.

 Wanneer: 10.30 - 12 uur

Locatie: ARhus, De Munt 8, Roeselare 
(verdieping -1)

Prijs: 
GRATIS

Inschrijven:  
via www.arhus.be of telefonisch op het  
nr. 051 69 18 00.




