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Zoveel bespaar je door een maand vegan te eten in vergelijking met het
voedingspatroon van de gemiddelde omnivore West-Europeaan. De impact
van de vlees- en zuivelindustrie op de planeet en dieren is enorm. En dat
terwijl er een makkelijke oplossing is: plantaardige voeding.
EVA helpt iedereen om hun eetgewoonten te veranderen. Want iedere maaltijd
maakt een verschil. We hebben ook jouw steun heel hard nodig.
Help ons om de plantaardige evolutie te versnellen en doe een gift.

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.

Giften aan EVA zijn fiscaal aftrekbaar vanaf € 40. Via de belastingen recupereer je 45
procent van jouw gift (exclusief het bedrag voor lidmaatschap).
EVA vzw onderschrijft de Ethische Code van de VEF. Je beschikt over een recht op informatie.
Dit houdt in dat schenkers, vrijwilligers en personeelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte
gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd. Wil je meer weten over
onze inkomsten en uitgaven in 2018? Check: www.evavzw.be/over-ons/inkomsten-uitgaven.
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NOOIT MEER SLACHTEN
EVA’s ideale wereld is er één waarin we onszelf overbodig gemaakt hebben.
We zeggen het hier bij EVA soms al lachend, maar eigenlijk komt het daarop neer.
Een wereld waarin geen dieren meer voor menselijke consumptie geslacht worden.
Hoe ver staan we daar op dit moment vanaf?
In het boek ‘Nooit meer slachten’ schetst Paul Shapiro een beeld van de
toekomst mét vlees, zonder slachten. Producenten van het zogenaamde ‘clean
meat’ (kweekvlees) verwachten tegen 2021 het eerste slachtvrije vlees in de
winkelrekken (p. 30). Dit vlees gebruikt dierlijke cellen die in een labo tot vlees
opgekweekt worden. Honderd procent plantaardig is het dus niet, maar het
dierenleed dat op die manier vermeden wordt, is zó groot dat je het onmogelijk
kan negeren als oplossing voor een diervriendelijkere wereld.
Ook de ontwikkeling van plantaardige vleesalternatieven is een miljardenbusiness
geworden met topinvesteerders als Bill Gates en Leonardo DiCaprio. Toen
Beyond Meat, de Amerikaanse producent van vleesloze hamburgers, begin
mei zijn beursdebuut maakte, leidde dat tot historische resultaten met een
koersexplosie van 163 procent.
Ook België springt mee op de kar. Greenway Foods ontwikkelde zijn eigen ‘vlees’burger die niet onder hoeft te doen voor het veel grotere Beyond Meat. De Greenwayburger ligt in de supermarkt tussen het vlees om daar te doen waarvoor hij
gemaakt is: ethisch en ecologisch bewuste vleeseters verleiden met kwalitatieve
plantaardige alternatieven die amper van het origineel te onderscheiden vallen.
En ook Imperial Meat Products, het Belgische bedrijf achter Aoste, vaart voortaan
een veggie koers (p. 6). Op 5 à 7 jaar tijd hopen ze 50 % van hun omzet uit
vegetarische producten te halen. Tobias Leenaert sprak met CEO Remco Kok en
Marketing Manager Innovatie Thomas De Boes over hun investeringen, de rol van
veggie op de markt en hun visie op de lange termijn: “wij willen vleeseters naar
onze vegetarische producten lokken.”
Binnenkort zal het voor vleeseters misschien makkelijker zijn om een veggie in
plaats van een vleeshamburger te eten. Zal ik dan toch maar al een nieuwe job
beginnen te zoeken?

Ulrike Verdonck
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interview met Aoste
Hoe vleesbedrijven mee de plantaardige revolutie versnellen
Tekst Tobias Leenaert

Een paar jaar geleden was het nog ondenkbaar,
maar vandaag zetten steeds meer vleesbedrijven
in op plantaardige alternatieven. Een daarvan is
Imperial Meat Products, producent van het merk
Aoste, met hoofdkwartier in Lovendegem bij
Gent. IMP maakt deel uit van de groep Campofrio,
en is met achttien procent marktaandeel een
van de grootste spelers op het gebied van
verwerkte vleesproducten in Europa. We hadden
een gesprek met CEO Remco Kok en Marketing
Manager Innovatie Thomas De Boes, over waar
ze met hun bedrijf naartoe willen.
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“

Ons doel is om de consument
die onze vleesproducten
koopt naar de vegetarische
producten te lokken.
Thomas De Boes

LEG ONS EVEN UIT WAT JULLIE PLANNEN ZIJN OP HET
GEBIED VAN MEAT FREE.

Ons streefdoel is om binnen vijf tot zeven jaar slechts
de helft van onze omzet uit vlees te halen en de andere
helft uit vegetarisch. Ons bedrijf is er een van slagers
en ambachtsmensen, dat valt niet te ontkennen. Het
vlees dat we produceren, daar willen we helemaal
kunnen achterstaan. Maar onze ambacht hoeven we niet
noodzakelijk uit te oefenen met vlees als ingrediënt. En
dus zijn we naar alternatieven op zoek gegaan.

WAT LIGT ER AL IN DE REKKEN?

We hebben vegetarische sneetjes en vegan spreads
gelanceerd, en binnenkort komen er ook maaltijdcomponenten
(burgers). Daarnaast experimenteren we ook met hybride
producten. Kookworsten zijn een grote categorie voor ons,
en het is perfect mogelijk om zo’n kookworst voor zeventig
procent uit vlees en dertig procent uit groenten te maken.
Maar ook met andere vleesproducten proberen we dat. We
hebben bijvoorbeeld een kipfilet met meer dan dertig procent
groenten. Het is nog wat zoeken: communiceren we dat als
een troef, of communiceren we daar niet over? Maak je de
stukjes groenten zichtbaar, of verberg je ze? Het hangt samen
met wat de klant apprecieert of niet, uiteraard.
HOE IS HET PLAN ONTSTAAN OM TE INVESTEREN IN
PLANTAARDIGE PRODUCTEN?

Remco Kok

Twee jaar geleden hebben we, met de Benelux-collega’s,
een denkoefening gedaan over waar we stonden als bedrijf.
We zijn in België al zestig jaar bezig, en ons Nederlandse
brand Stegeman zelfs al honderdzestig jaar. Onze leuze
is “meer aandacht, meer genieten” – dus aandacht
stoppen in alles wat we doen zodat de consument meer
kan genieten. Maar vandaag gaat het niet enkel meer om
producten. Je kan niet gewoon lekkere dingen maken ten
koste van de planeet. Er moet niet alleen aandacht zijn
voor de producten en de consument, maar ook voor de
wereld om ons heen. Vandaar zijn we gekomen tot een
doelstelling die we noemen 0 – 50 –100. Die 50 slaat op
vijftig procent vlees en vijftig procent groenten. De 0 % slaat
op verspilling. We willen niets verspillen, geen voedsel,
maar ook bijvoorbeeld geen energie – zo hebben we
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geïnvesteerd in een zonnepanelenpark.
En het gaat uiteraard ook om respectvol
met onze medewerkers omgaan. De 100
%, ten slotte, slaat op transparantie. In
onze sector gebeurt er veel te veel achter
de schermen. Dat past niet bij onze visie of
bij de wereld van vandaag. Dus we willen
helemaal transparant zijn in wat we doen.
WAT ZIJN DE VERKOOPRESULTATEN TOT
NU TOE?

Die zijn positief. We blijven in de rekken
liggen, en de supermarkten willen ons
zelfs nog meer ruimte bieden. Maar het
is nog niet de grote massa die ze koopt.
En dus is het zoeken naar nog meer
visibiliteit voor de producten.
WAT DOEN JULLIE DAARVOOR?

Mensen kennen ons merk al, en we
kunnen daar gebruik van maken.
We moeten de consument die
onze vleesproducten koopt naar de
vegetarische producten lokken. We
hebben bijvoorbeeld een actie waarbij je
als je een vleesproduct koopt, je er een
gratis veggie product bij krijgt. Of een
kortingsbon voor een veggie product op
de verpakking van een vleesproduct. Ook
niet onbelangrijk is dat wij ons veggie
assortiment kunnen leveren aan slagers.
En we zijn uiteraard meer in staat dan
kleine bedrijfjes om er wat geld in te
stoppen. Zo zijn er al meerdere Aoste
veggie tv-spots geweest. En we hebben
een foodtruck die enkel meat free
producten laat samplen. Zo hebben we
onlangs op een studentenbijeenkomst
3500 stalen uitgedeeld.
WILLEN JULLIE DE MEAT FREE
PRODUCTEN UITEINDELIJK VERKOPEN
BIJ HET VLEES,
IN PLAATS VAN APART?

Dat zou goed zijn, en ik denk dat dat
vanzelf komt. Het is een kwestie van tijd.
Daarvoor moeten er gewoon voldoende
mensen zijn die deze producten willen.
Kijk naar bio: vroeger stonden al de
verschillende bioproducten samen op
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een aparte plaats in de supermarkt, nu
staan ze tussen de rest.
VLEESPRODUCENTEN DIE ZICH WAGEN
AAN VEGGIE PRODUCTEN KRIJGEN NOGAL
EENS AF TE REKENEN MET ARGWAAN
VAN VEGETARIËRS EN VEGANISTEN. EEN
VAN HUN ARGUMENTEN IS DAT ZO’N
BEDRIJF DE OPBRENGSTEN VAN DE
VEGGIE PRODUCTEN MOGELIJKS DEELS
INVESTEERT IN DE VLEESAFDELING, EN
DAT JE DUS ALS VEGETARIËR EN VEGANIST
ONRECHTSTREEKS BIJDRAAGT AAN MEER
DIERENLEED. HOE ZIT DAT BIJ JULLIE?

Momenteel wordt er meer geïnvesteerd
in vegetarisch dan we erop verdienen,
dus een deel van de investering komt
van de winst van de vleesverkoop.
Uiteraard gaan we er in de toekomst
aan moeten verdienen, want anders
kunnen we het ook niet blijven doen.
Maar we zijn niet verknocht aan vlees.
We zijn geen vleeswarenbedrijf meer, we
zijn een foodbedrijf. De naam Imperial
Meat Products zal daarom wellicht ook
gewijzigd worden. In de toekomst moet het
zo zijn dat als je onze producten koopt, je
investeert in een verdere popularisering
van vegetarische producten.
MAAR EEN JAAR OF VIER GELEDEN
HADDEN JULLIE EEN TV-ADVERTENTIE
DIE DE SPOT DREEF MET VEGETARIËRS.
HOE KIJKEN JULLIE DAAR NU NAARTOE?

Wel, het klinkt misschien als een
goedkoop excuus, maar ik was niet de
CEO toen, en ik stond er niet achter. In
elk geval, als ik zie wat er nu gebeurt
in ons bedrijf ... De verandering is echt
structureel, fundamenteel en ik ben
er zeker van dat de persoon die na mij
komt niet opnieuw die weg zal kunnen
ingaan. Er is geen weg terug.
HEBBEN JULLIE TROEVEN OM
PLANTAARDIGE PRODUCTEN TE
MAKEN? TROEVEN DIE EEN KLASSIEK
VEGETARISCH BEDRIJF NIET HEEFT?

Dat geloof ik wel. Alleen al door onze
grootte. We kunnen investeren in
research & development op grote schaal.

We kunnen ons bestaand machinepark
inzetten voor het maken van veggie
producten. Het is makkelijk om heel veel
test runs te doen. Sowieso hebben we
een heel uitgebreide expertise in het
bewerken van ingrediënten, of die nu van
dierlijke of plantaardige oorsprong zijn.
Dat gaat van expertise met machines
tot bacteriologische kennis.
KUNNEN MEAT FREE PRODUCTEN OP
TERMIJN WINSTGEVENDER ZIJN?

Vlees wordt momenteel te goedkoop
verkocht. Het is een commodity geworden
– ook al zou voedsel, en zeker voedsel
afkomstig van levende dieren, nooit een
commodity mogen worden. Als je kijkt naar
wat vlees kost in termen van dierenleed,
milieu-impact ... is het veel te goedkoop.
Het is moeilijk om te zeggen hoe het zal
lopen. We hebben nu nog veel kosten en
investeringen. We moeten de categorie nog
beter bekendmaken. Maar als we grotere
volumes kunnen produceren, zou het een
stuk winstgevender kunnen worden. Zeker
ook als de prijzen van vlees blijven stijgen.
WAT IS DE VOORNAAMSTE UITDAGING?

Dat blijft de vraag van de consument. Die
is altijd wel verontwaardigd over vanalles,
maar blijft vaak bij hetzelfde koopgedrag.
Er zijn veel verhalen over de stijging van
de vegetarische verkoop, maar je hoort
ook andere zaken. Bijvoorbeeld dat tijdens
de pas recente “Week zonder Vlees” in
Nederland de verkoop van vleeswaren
naar omhoog ging. De organisatie Wakker
Dier in Nederland zendt spotjes uit
tegen de zogenaamde kiloknallers (vlees
aan dumpingprijzen), maar het is niet
duidelijk of dat werkt. Wellicht horen vele
consumenten die spotjes en denken ze: ah,
is daar iets goedkoop? Daar moet ik bij zijn!
Natuurlijk zijn er ook veel regionale
verschillen onder de consumenten. Zo
verkopen onze producten heel goed in
Gent, maar veel moeilijker in Brussel.
Eigenlijk moeten we samen met onze
collega’s en andere stakeholders aan ▸
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▸ hetzelfde zeel trekken, want alleen zullen we de consument
niet in een andere richting kunnen duwen.
GESTELD DAT DIERLIJKE PRODUCTEN OP EEN BEPAALD
MOMENT ECHT DUIDELIJK HELEMAAL OP DE RETOUR ZIJN,
KAN JULLIE BEDRIJF ZICH DAN AANPASSEN?

GAIA informeren we ons over hoe we het dierenwelzijn bij onze
leveranciers kunnen verbeteren. Met EVA zitten we in de Next
Food Chain, een initiatief dat producenten bij elkaar brengt om
de transitie naar meer plantaardige voeding te versnellen.
WAT DENKT U DAT DE VERDERE TOEKOMST BRENGT?

Sowieso moeten we ons continu aanpassen – je moet
De maatschappij is duidelijk toe aan verandering. We gaan
bijvoorbeeld altijd je machines updaten. En ja, we moeten
weg uit die wereld van de hele tijd vlees. Hoe ver en hoe snel
waakzaam zijn en nieuwe ontwikkelingen in het oog houden
het allemaal zal gaan, hangt af van de consument. Ik denk
en tijdig op de kar springen. Maar ik ben vrij gerust dat we mee
niet dat vlees zal verdwijnen, maar we hopen dat de trend naar
zijn met de plantaardige trend. Voor een vleesverwerkend “beter” vlees met meer respect voor dierenwelzijn en milieu
bedrijf is het uiteindelijk niet zo moeilijk. Wij zijn tot op grote
een sterke doorbraak kent. De trend van kweekvlees kan daar
hoogte grondstofonafhankelijk: de dingen die we doen, zeker ook de toekomst bepalen en is uiteraard een evolutie die
kunnen we ook met plantaardige ingrediënten doen. Voor
we goed in de gaten houden.
bijvoorbeeld slachthuizen is het een stuk moeilijker om zich
aan te passen.
DUS VOOR JULLIE MAAKT ’T NIETS UIT, VLEES OF VEGGIE?
NIEMAND HEEFT HIER EEN EMOTIONELE BAND MET VLEES?

Nee, het maakt geen verschil, bij mij toch niet. In de fabriek
zitten wellicht wel medewerkers die specifiek iets met vlees
hebben. Maar toch, uiteindelijk willen onze mensen mooie
producten maken. En we hebben gezien dat de reacties
ook intern zeer positief zijn. Onze productontwikkelaars zijn
apetrots dat ze iets lekkers kunnen maken op basis van
groenten. Ze zien dat als een extra uitdaging.
CONCREET DAN: ONLANGS BLEEK DAT TWEE NEDERLANDSE
VLEESPRODUCENTEN BOBELDIJK EN ENKCO HUN
VLEESPRODUCTIE STOPZETTEN OF AFSTOTEN EN ZICH ENKEL
OP VEGETARISCH ZULLEN FOCUSSEN. KUNNEN JULLIE ZICH
DIE KANT ZIEN OPGAAN?

Ik denk dat het momenteel beter is om zowel vlees als vegetarisch
te doen. Stel dat we nu vlees afstoten dan worden we een veel
kleinere speler met een kleinere invloed. Bedrijven zoals Enkco
en Bobeldijk hebben veel minder impact op de markt dan wij.
Als we zouden afslanken, zouden we vanalles laten liggen
dat bruikbaar kan zijn. We verminderen dan onze financiële
kracht, merkkracht, communicatiekracht, logistiek, expertise
... En momenteel kunnen we, doordat we vlees verkopen, de
vleesminnende consument naar vegetarisch lokken met onze
vleesproducten. En ook: als vleesbedrijf kunnen we praten met
de rest van de vleessector. We zitten in overlegorganen waar we
invloed kunnen uitoefenen, en het zou niet goed zijn om die op
dit moment te moeten verlaten.
JULLIE WERKEN OOK SAMEN MET EVA EN ANDERE NGO’S.
WAT IS HUN ROL?

We zoeken inderdaad samenwerkingen op, om een zo breed
mogelijk publiek te bereiken. We willen echt actief meewerken
aan de transitie. En we hebben andere spelers nodig. Bij

“

wij willen actief
meewerken aan
de plantaardige
transitie
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KORTE KNIPSELS
Tekst: Babs Carpentier

Vrijwilligersdag: gezellig thuiskomen
De EVA-vrijwilligers zorgen er mee voor dat we mooie
resultaten behalen. Om hen te bedanken, organiseren
we elk jaar een vrijwilligersdag, die dit jaar op 6 april in
Kortrijk plaatsvond. Het werd een goedgevulde dag van
eten, inspiratie opdoen en ideeën uitwisselen, gezellig
babbelen en c/mocktails drinken.
We leerden elkaar beter kennen met een leuk quizje
(‘Welke groente ben jij?’). Dan waren er workshops: elke
vrijwilliger koos drie activiteiten uit het programma.
Natuurlijk werd er gekookt, maar er werd ook gepraat in ‘talk
sessions’. In de namiddag leerden we hoe we mooie food
foto’s kunnen trekken en stelden de vrijwilligers al hun

vragen over hun eigen voeding en die van hun kinderen
aan EVA-diëtiste Evelyne Mertens.
Om de dag in stijl af te ronden, genoten we samen
nog van cocktails en mocktails in de lentezon. Het was
weer geweldig om al die enthousiastelingen samen te
zien en samen na te denken over onze toekomst! Wil
je er volgend jaar ook bij zijn? Geef je dan op als EVAvrijwilliger op onze website.
Bekijk de foto’s hier: www.evavzw.be/nieuws/dit-wasde-vrijwilligersdag-201
Vrijwilliger worden? www.evavzw.be/vrijwilligers

T RY VEGA N G E SL A AG D !

10

In april werd alweer een succesvolle editie van Try
Vegan georganiseerd. Samen met BE Vegan spoorde EVA
zoveel mogelijk mensen aan een maand lang plantaardig
te eten. En dat waren er inderdaad veel: 5350 mensen
schreven zich in. Samen bespaarden we in totaal 160
500 dierenlevens, 321 ton CO₂, 160 500 000 liter
water en 112,35 km² land!

We danken alle deelnemers voor hun enthousiasme,
maar hier stopt het natuurlijk niet… Voor meer inspiratie
om verder te gaan, neem een kijkje op www.tryvegan.be,
waar je onder andere een gids vindt met ‘het beste van Try
Vegan’ en ook op de Facebookgroep ‘Try Vegan april 2019’
waar volop recepten en tips worden uitgewisseld. ÒOok de
EVA-diëtiste blijft altijd paraat om vragen te beantwoorden.

Voor het eerst deden aan deze campagne ook een
dertigtal restaurants mee, die de hele maand april
minstens één plantaardig gerecht op de kaart zetten.
En dankzij de wedstrijd waarbij mensen op hun favoriete
Try Vegan-deelnemer konden stemmen, bereikten we
een nieuw publiek. De gelukkige winnares Wendy mag
dankzij haar fanbase op luxediner bij het beste vegan
restaurant 2019 HumusxHortense.

In november organiseren we alweer de volgende editie.
Alle hens aan dek! Alle info op www.tryvegan.be
Campagne met de steun van Lima, SoFine en Céréal:

W IST JE DAT ?
•

op 23 mei de nieuwe keuken van het Veggiehuis feestelijk
ingehuldigd werd? Bekijk de foto’s op onze website.

•

je tijdens de Gentse Feesten in het Veggiehuis terechtkan voor
een pop-up van sociaal restaurant Eetcafé Toreke. Ze palmen
10 dagen lang van 11u30 tot 21u30 de keuken en het gezellige
terras van het veggiehuis in. Elke dag worden er drie verschillende
vegan maaltijden bereid die je ook kan afhalen.

•

je in onze reizen-special op de website tips krijgt over vegan
vakantiebestemmingen, hotels, B&B’s, groepsreizen en zoveel
meer vegan vakantiefun! Surf naar www.evavzw.be/nieuws

•

je in oktober trams zal zien rondrijden met een vegan
boodschap? Om de Try Vegan-campagne meer zichtbaarheid te
geven, zamelen we 120 keer 40 euro in. Daarmee kunnen we in
oktober 5 trams een maand laten rondrijden in Gent. Doe een
gift via www.tryvegan.be/#try-vegan-op-de-tram

•

Donderdag Veggiedag het tot in Ierland geschopt heeft? De
Belgische Katrijn emigreerde met haar familie naar Ierland. Daar
vertelde ze op de school van haar kinderen over Donderdag
Veggiedag en overtuigde hen om een plantaardige dag in te
voeren. Inspirerend! Lees het volledige verhaal op de website.

•

De bake sale op 26 april in het Veggiehuis in Gent 328,80 euro in
het laatje bracht voor EVA? Bedankt aan alle bakkers en proevers!
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eva
beveelt aan!
Tekst: Eline Bouckaert

Funky
vegan
bakboek

Als muziek en zoete
zonden elkaar
ontmoeten...
Comfort mood? Check. Muziek?
Check. Smullen van zoete
dessertjes? Dubbel check!
Dankzij het Funky Vegan
Bakboek mag het allemaal
wat zoeter, zondiger en voller.

EVA-leden krijgen 10 % korting
en gratis verzending bij hun
bestelling van het boek via
www.lannoo.be/nl/eva.
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Emma
Herngreen,
een
jonge
Amsterdamse zoetekauw, combineert
in haar Funky Vegan Bakboek haar twee
passies: bakken en muziek. Het boek is
opgedeeld in een zevental hoofdstukken
en bevat zo’n 160 pagina’s aan vooral
zoete gerechtjes. Elk hoofdstuk focust
op een bepaalde gemoedstoestand
waarbij de gerechtjes en de afspeellijst
op Spotify je als lezer/bakker direct in
de juiste stemming brengen. Het is even
zoeken naar de afspeellijst als je geen
frequente gebruiker van Spotify bent,
maar een leuke extra is het zeker. Onder
andere het hoofdstuk ‘Latin vibes’,
met frisse en fruitige desserts zoals
de cheesecake en kokos-citroentaart,
slaagt erin een exotische sfeer in je
keuken te creëren. Ben je meer op zoek
naar een troostend taartje of zit je in
een ‘rocky vibe’? Het boek biedt voor
elke stemming een passend gerecht.
Ook als je liever zout dan zoet eet, vind
je in dit boek je gading in het hoofdstuk
met hartige recepten. De gefrituurde
guacamole staat alvast op mijn lijstje
om uit te proberen.
De gerechten in het boek zijn niet
bijster vernieuwend, maar dat is net de
bedoeling. Je hoeft geen volleerd bakker
te zijn om met de recepten aan de slag te
gaan. De basis is de basis, maar dan met
plantaardige ingrediënten. Emma wil
bewijzen dat plantaardige desserts even
gemakkelijk én even zondig kunnen zijn
als hun klassieke versie. Chocomousse
wordt gewoon met (véél) chocolade
gemaakt en suiker is gewoon suiker. En
dat is zeker een welkome afwisseling
naast al die gezonde vegan bakboeken
(denk: dadels, agavesiroop en noten)

die de markt de laatste tijd overspoelen.
Het enige ingrediënt dat iets meer uitleg
en moeite vraagt, is egg replacer. Maar
eens je dit in huis hebt, is je dessert al
zo goed als klaar. Lekker makkelijk dus!
Elk recept wordt bovendien begeleid
door prachtige afbeeldingen. De foto’s
van de witte chocolademousse met
rode vruchten, de chocoladetaart of de
(typisch Nederlandse) roze koeken doen
alvast het water in de mond lopen.
Dit bakboek is perfect voor iedereen
die graag (plantaardige) zoetigheid
eet. Simpel, zondig en met de juiste
achtergrondmuziek, dat zijn de sleutelwoorden. Hoog tijd om eens je vrienden
of familie uit te nodigen voor een
plantaardig dessertenbuffet, lijkt me.

Funky Vegan
Bakboek
Emma Herngreen
ISBN 9789000364558
€ 20,99
Spectrum

eva

beveelt aan!

VEGANO CUCINO ITALIANO
Tekst: Maaike Marchand

Italiaans én vegan? Dat kan alleen maar lekker
zijn! In ‘Vegano cucino italiano’ van Alberto
Musacchio en Malu Simões krijgen enkele
Italiaanse klassiekers een plantaardige twist.
Schenk alvast een glaasje wijn in, want je waant

De stijl van het boek en de fotografie zijn, net als de
gerechten, eerder klassiek. Daardoor zou ik er zelf niet
meteen naar grijpen voor inspiratie, maar het kan wel een
goed vegan basisboek worden in de keuken.
Ik ga alvast de Pesto di Pomodori Secchi en Bucatini Aglio e
Olio uitproberen. Puur genieten!

je zo op een terrasje in het zwoele Italië.

Wie denkt aan klassiek Italiaans, ziet waarschijnlijk meteen
een pizza met veel kaas en een apéroschotel met charcuterie
voor zich. Vegano cucino italiano bewijst met tachtig
smaakvolle recepten dat het ook anders kan.
Hoewel de auteurs van het boek het befaamde veggie hotel
Montali in Umbrië uitbaten, houden ze het in dit boek bewust
eenvoudig. Het staat vol recepten die een thuiskok in dertig
minuten op tafel kan toveren. Je vindt er zowel hapjes, als
voorgerechten, hoofdgerechten en desserts.

Vegano Cucino Italiano
Alberto Musacchio en Malu Simões
ISBN : 978 90 452 1953 0
19,99 EUR
Karakter Uitgers B.V.

De recepten zijn niet te ingewikkeld en erg haalbaar, zelfs op
een doordeweekse dag.
Alle gerechten zijn volledig plantaardig én heel toegankelijk
voor iedereen. Ook wie nog af en toe vlees of vis eet, zal
zeker van deze maaltijden genieten. Heel wat recepten
in het boek zijn ook glutenvrij en dat wordt duidelijk
vermeld. Bij niet-glutenvrije recepten wordt er vaak ook
een glutenvrije optie gegeven.
Naast de Italiaanse klassiekers vind je er ook enkele
verrassende recepten, zoals veggie sushi en couscous. Voor
mij niet echt een meerwaarde, in een kookboek dat rond
Italië lijkt te draaien, maar wel leuk voor wie eens een ander
plantaardig recept wil testen. Tussen de recepten door vind
je af en toe een pagina met een verhaal over Italië, de cultuur
en enkele mensen die de auteurs nauw aan het hart liggen.
Dat zorgt voor een persoonlijke toets.
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eva

beveelt aan!

Oats Day Long
Tekst & foto’s:
Servaes Seifi

Een excuus om lekker te gaan eten
heb je eigenlijk nooit nodig. Maar het
zonnige weer, vakantie én een te vieren
verjaardag, gaven mij extra veel zin
om de haverbar te gaan uittesten. Een
volledige menukaart opgebouwd rond
haver, hoe ziet dat eruit? Havermoutpap,
vegan pancakes, overnight oats, oatmeal,
toasts, desserts ... You name it, they serve
it. Het menu is grotendeels plantaardig,
de gerechten die dat niet zijn, kunnen
makkelijk geveganized worden. Gewoon
even vragen bij je bestelling, en je
krijgt met de glimlach een aangepaste
versie van het gerecht voorgeschoteld.

Koffiebars, salad bars en juice
bars kennen we al langer.
Maar nu komt Oats Day Long
in Gent als eerste in de Benelux
met een nieuw concept: een
haverbar. Een volwaardige
eetbar rond het magische,
veelzijdige ingrediënt: haver-

Wat kun je verder nog verwachten?
Een hartelijke verwelkoming, een hip,
fris en gezellig interieur, veel zitplaats,
een vlotte bediening en mooie porties.
Wie van al dat lekkere eten niet genoeg
krijgt, kan ook havermelk, havervlokken
en havergrutten kopen om mee te nemen
naar huis. Want zoals de naam het zegt:
haver kun je de hele dag door eten! Oats
Day Long is een aanwinst, voor Gent,
voor Vlaanderen én de Benelux. Wat mij
betreft, zien ze me hier nog vaak terug!

mout. Voor dit initiatief
sloegen Anse en Ewout, twee
jonge ondernemers en tevens
zus en broer, in november
2018 de handen in elkaar.
Tijd om Oats Day Long een
bezoekje te brengen!
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Oats Day Long
Standaard Lekker
Nederkouter 55
9000 Gent
www.oatsdaylong.com

Veg’ger
Brussel
Waterloosesteenweg 287
1060 Sint-Gillis
www.facebook.com/
veggerbrussels

VEG’GER
Brussel
Tekst::
Alissa De Ceuninck

Honderd procent Brussels vegan
fastfood. Dat is de belofte
van VEG’GER in Elsene. Sinds
februari 2019 kan je er terecht
voor burgers, onion rings en
frieten, maar ook voor kikti’s
(meer daarover later). Ideaal
voor wie zin heeft in een vette
hap en graag een lokale zaak
steunt. VEG’GER is dan ook
een mooie toevoeging aan het
steeds groeiende aanbod vegan
(friendly) restaurants in de
hoofdstad en omstreken. Amper
vijf jaar geleden kon vegan
eten in Brussel nog een echte
beproeving zijn. Vandaag is dat
gelukkig niet langer het geval.

VEG’GER staan gelijk aan vegan
junkfood, maar verwacht je niet aan de
klassieke snackbar. De zaak is klein en
het aantal zitplaatsen is beperkt, maar
het interieur is uitnodigend en gezellig.
Geen tl-verlichting te bespeuren hier.
De menukaart is voldoende uitgebreid:
je zal niet overweldigd raken door de
verschillende keuzes, maar er is zeker
voor ieder wat wils.
We besloten een kikti gyros en chick’n
te bestellen. Dat is een variant van
het klassieke kapsalon: frieten met
daarop sojastukjes, groenten en saus.
Als bijgerecht een portie onion rings
en extra frieten. Achteraf gezien was
dat laatste zeker niet nodig, want de
porties zijn groot genoeg. Er is keuze
uit zeven sauzen waaronder ook de
huisgemaakte VEG’GER-saus.

Het personeel is heel vriendelijk en
legt je met plezier uit wat er in de
verschillende gerechten zit. Ten slotte
is het een pluspunt dat VEG’GER zo veel
mogelijk lokaal aankoopt om andere
vegan ondernemers te ondersteunen.
Zo komen de hamburgerbroodjes van
bij bakkerij Succulente uit Anderlecht
en de faux-mage van bij Vegasme uit
Elsene. Alsof je nog een extra reden
nodig had om bij VEG’GER te gaan eten!

Alles wordt voor je neus klaargemaakt
en de bediening is heel vlot. Minder
dan 10 minuten na het plaatsen van
onze bestelling waren we al aan het
eten. Het eten is simpel, maar vers en
vooral ook heel lekker. Een echt plezier
voor wie graag eens een vette hap eet.
Vrienden probeerden eerder al de Elmo
burger en waren ook enthousiast. Toch
liever een gezonde optie? Er staan ook
salades op het menu.
VEG’GER biedt geen alcoholische
dranken aan maar wie graag een
verfrissend pintje drinkt, kan wel
kiezen voor non-alcoholisch bier. Ook
geen klassieke frisdranken op de kaart,
maar biologische limonades en ijsthee.
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Elke dag · Tous les jours
Wie kiest voor 2bio, kiest voor de natuur.
Wij werken met natuurlijke, pure maar bovenal
gezonde ingrediënten. Ook aan het welzijn van
de natuur hechten wij belang. En om de sociale
economie een boost te geven, dragen wij ons
steentje bij aan enkele sociale projecten.
WWW.2BIO.BE
Onze site geeft je heel wat kookinspiratie. Lekker biologisch, veggie
of glutenvrij koken? Met de originele
recepten van 2bio kan je creatief aan
de slag in de keuken. Van voorgerecht
tot dessert. Van dressing tot
aperitiefhapje… Je vindt het allemaal
terug op 2bio.be. Bovendien vind je
er meer info terug over de winkels
waar je onze producten kan kopen.

ours
EAT BIO EVERY DAY

YOU WILL

IT THIS WAY!

Elke dag · Tous les jours
WWW.2BIO.BE

CULINAIR - MADAM BAKSTER

VEGAN

Prijs
€ 24.99

Uitgever Borgerhoff & Lamberigts
Auteur

Laura Verhulst

Foto’s

Bram Debaenst

Titel

Madam Bakster.
Guilt-free klassiekers.

Drie jaar geleden besloot Madam Bakster om van gezonde patisserie
haar beroep te maken. Vol goeie moed, idealisme en dromen zette ze
haar studies stop en stortte zich volledig op haar nieuwe avontuur.
Foto’s & styling:Desserts
Eveline Boone
French Beanstot een vreugdevollere wereld, waar warmte en
als -bouwsteen
Recepten: Barbara
Geeroms
verbondenheid
centraal staan. Drie jaar na datum geeft Laura Verhulst haar
tweede boek uit. De inspiratiebron werd daarbij haar zorgeloze jeugd en de
vele desserts die haar kindertijden een gouden randje gaven.
De recepten zijn stuk voor stuk desserts en ontbijtjes vol herinneringen,
nostalgie en smaak, maar dan nét iets anders. Laura leert je hoe je die klassiekers
helemaal vegan kan maken
eengemaakt
aantal slimme,
plantaardige vervangers.
Mede door
mogelijk
door:

HAVERMOUTPAP,
maar dan eens met quinoa

Havermout is al sterk ingeburgerd en staat bij ons wekelijks op het menu ’s morgens. Om af en toe voor afwisseling te zorgen,
maak ik zo nu en dan graag quinoapap. Heel eenvoudig en te combineren op duizend-en-een manieren! Dit recept is bijvoorbeeld
ook heerlijk te combineren met wat geraspte wortel.

{

ingrediënten

150 g

quinoa

300 g

amandelmelk

1

handvol pecannoten

1

appel

snufje
1

}
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20 min.

MOEILIJKHEID

gemakkelijk

2.

Rooster ondertussen de pecannoten in de oven gedurende 10 minuten
op 170°C of in een droge koekenpan. Hou de noten goed in de gaten
zodat ze niet verbranden. Haal uit de oven of van het vuur zodra ze goed
geroosterd zijn, maar laat ze niet zwart worden.

3.

Schil de appel en snijd in kleine blokjes. Bak ze kort op een hoog vuur
met een flinke dosis kaneel over.

4.

Pimp de quinoapap met bijvoorbeeld rozijnen, een flinke dosis kaneel,
vers fruit, vers geroosterde pecannoten, gepofte quinoa, appelblokjes
met kaneel… Zoet eventueel met enkele druppels stevia of een
theelepel kokosnectar.

wat zoetstof (stevia of
kokosnectar) (optioneel)

BEREIDINGSTIJD

ontbijt

Verhit de melk tot op het kookpunt, voeg dan de quinoa toe. Laat daarna
op een zacht vuurtje verder sudderen tot de quinoa gekookt is. Voeg
eventueel nog wat melk toe als je je quinoa extra romig wenst.

vers fruit
gepofte quinoa of rijst

TYPE

2

1.

kaneel
handvol rozijnen

#PERSONEN

Met een drukke agenda is het geen
evidentie, maar toch probeer ik
voldoende vrije tijd in te plannen om te
herbronnen. Na een drukke werkweek
duiken we op zondagavond liefst de
zetel in met ons favoriete comfort
food op schoot. Als alternatief op onze
relaxmomenten op zondagavonden,
maakte ik deze ontbijtpizza. Op
maandagochtend slapen we dan uit en
blijven de hele ochtend in ons bed, dat
we voor de gelegenheid omtoverden in
een tentenkamp, films kijken. De avond
voordien maak ik dan deze pizza, zo
hoeven we ons bed niet meer uit.

ONTBIJTPIZZA
{

ingrediënten

}

sappige medjouldadels

8
50 g

havermout

85 g

amandelen

50 g

walnoten

3 el

kokosolie

Maal de havermout, de amandelen en de walnoten tot meel. Voeg daaraan de
kokosolie toe en kneed goed tot er geen klontertjes kokosolie meer overblijven.

zout

4.

Voeg de kokosschilfers, de pitten, het zout en de kaneel toe en meng opnieuw goed.

kaneel

5.

Haal de dadels uit het water en pureer met een staafmixer. Voeg de dadelpuree toe
aan de rest van de ingrediënten en kneed goed met je handen tot een flinke deegbol.

6.

Vet je pizzavorm in en/of bekleed met bakpapier. Druk het deeg aan in de vorm en
bak 12 minuten in de voorverwarmde oven.

7.

Laat de bodem afkoelen en werk de ontbijtpizza vlak voor het serveren af met een
laagje dadelkaramel en vers fruit naar keuze.

pompoenpitten

voor de dadelkaramel

snufje

water

Voor de dadelkaramel
1.

Doe de dadels, 80 ml water, het zout, de vanille en de kokosroom in de blender
en blend op een lage stand voor 10 à 15 seconden. Schakel over naar de
hoogste stand en blend nog eens gedurende 30 à 90 seconden.

2.

Voeg extra water toe indien nodig. De karamel moet een kleverige, vrij dikke
consistentie hebben, te vergelijken met appelmoes.

zout
vanille (optioneel)

1 el

}

sappige medjouldadels,
ontpit

80 à 180 ml

gemiddeld

3.

15 g

6

MOEILIJKHEID

Indien de medjouldadels nog wat hard zijn, week ze dan kort in kokend water.

allerlei vers fruit

{

30 min.

2.

zonnebloempitten

1 tl

BEREIDINGSTIJD

ontbijt

Verwarm de oven voor op 175°C.

15 g

snufje

TYPE

4

1.

kokosschilfers
(niet geroosterd)

75 g

#PERSONEN

kokosroom(optioneel )

19

CULINAIR - MADAM BAKSTER

NUTELLA,
maar dan zonder
toegevoegde suikers
{

ingrediënten

}

#PERSONEN

TYPE

BEREIDINGSTIJD

1 potje

broodbeleg

10 min.

MOEILIJKHEID

gemakkelijk

Dit huisgemaakte beleg voor op de boterham is een leuk cadeau voor
een speciale gelegenheid. Ik scoorde er alvast punten mee bij mijn

300 g

hazelnoten

schoonpapa op kerst een paar jaar geleden. Als extra attentie stak ik

150 g

pure chocolade

er ook een bon bij voor een gratis refill. Zo kan de gelukkige ook nadat

2 el
1
3 el

20

ongezoet cacaopoeder
snufje zout
zonnebloemolie

alles op is, verder genieten.

1.

Verwarm de oven voor op 180°C en rooster daarin de hazelnoten
tot ze goudbruin zijn. Indien je geen geblancheerde hazelnoten hebt,
kan je ze na het roosteren in een handdoek wrijven en zo de vliesjes
gemakkelijk verwijderen.

2.

Smelt intussen de chocolade au bain-marie. Maal de hazelnoten tot
een pasta in de foodprocessor en voeg er het cacaopoeder, het zout, de
zonnebloemolie en de gesmolten chocolade toe.

BAVAROISETAART
MET KRIEKEN

#PERSONEN

TYPE

BEREIDINGSTIJD

6

dessert

45 min.

MOEILIJKHEID

moeilijk

met agaragar in plaats van gelatine
Als kind was mijn favoriete taart bij de bakker een

Voor de bodem

kriekentaart. In ons gezin ging er geen verjaardag

1.

Blend de zonnebloem- en pompoenpitten eerst kort in de
foodprocessor tot de pitten gebroken zijn, zonder ze tot meel te
malen. Bewaar de gebroken pitten even in een kom apart.

2.

Blend de dadels kort in de foodprocessor tot een smeuïge massa.
Voeg daaraan de zonnebloempitten en het zout toe en blend
opnieuw kort tot je een kleverig deeg krijgt. Als je keukenrobot niet
stevig genoeg is, kan je deze stap ook met je handen doen. Kneed
de grof gehakte zaden stevig met je handen onder de dadelpuree
tot een kleverige massa.

3.

Druk de bol deeg aan in een springvorm. Druk het deeg mooi
aan in de randjes en op de bodem van de vorm.
Zet even in de diepvries.

voorbij die niet met kriekentaart gevierd werd. Sinds
ik geen suiker meer eet, werd de kriekentaart van de
bakker me veel te zoet, maar dit recept is een waardige
vervanger voor mijn favoriete taart van toen.

{ Voor de taar tbodem }
100 g

zonnebloempitten

75 g

pompoenpitten

80 g

medjouldadels
notenboter
snufje zout

Voor de vulling
4.

Ontdooi de zoete krieken voor de vulling indien je
diepvriesvruchten gebruikt. Klop de sojaroom stevig op.

5.

Warm de krieken zachtjes op en doe er de agaragar bij tot
de krieken zacht zijn. Mix de krieken vervolgens met een
staafmixer tot puree.

6.

Voeg de yoghurt toe en kook verder op een zacht vuurtje tot
de yoghurt licht kookt.

7.

Doe het yoghurtmengsel in een pot en laat zachtjes afkoelen.
Wanneer het mengsel niet meer kokend warm is, meng je er
met een spatel de opgeklopte room voorzichtig onder. Zoet de
vulling met de stevia indien nodig (of esdoornsiroop).

8.

Giet de vulling over de bodem en plaats in de koelkast (of
diepvries, als je ongeduldig bent).

9.

Maak de topping wanneer de vulling opgesteven is. Verhit
het appelsap met de esdoornsiroop en de agaragar tot het
kookpunt. Voeg de arrowroot toe en klop op tot de arrowroot
helemaal opgelost is. Voeg de krieken toe aan het opgekookte
appelsap. Giet het geheel over de opgesteven vulling van de
taart. Laat opnieuw helemaal afkoelen.

{ Voor de vulling }
200 g

zoete krieken (eventueel diepgevroren)

250 g

sojaroom, opklopbaar

5g
500 g

agaragarpoeder
kokosyoghurt (of sojayoghurt)
Pure Via Kristalkorrel* (optioneel)

{ Voor de topping }
125 g
25 g

appelsap
Pure Via Kristalkorrel*

2 tl

agaragar

1 tl

arrowroot

275 g

zoete krieken

* suikervervanger op basis van stevia,
te koop in de meeste supermarkten

10. Haal de taart uit de vorm en serveer.
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{

ingrediënten

750 g

kokosyoghurt

25 cl

TYPE

BEREIDINGSTIJD

4

dessert

30 min.

}

sojaroom (opklopbaar)

1el

cacaopoeder

1 el

Pure Via Kristalkorrel*

1

#PERSONEN

kop sterke koffie
wat amaretto (optioneel)

100 g

* suikervervanger op basis van stevia,
te koop in de meeste supermarkten

Controleer je kokosyoghurt. Is die heel lopend? Klop je yoghurt dan op met wat
arrowroot totdat je yoghurt steviger is. Heb je tijd? Dan kan je de yoghurt ook in een
neteldoek een avondje laten uitlekken zodat het overtollige vocht eruit is. Bij dit recept
is het belangrijk dat de yoghurt zeker stevig genoeg is zodat de vulling niet uitloopt.

2.

Klop de sojaroom lang op in je keukenrobot. Meng vervolgens de opgeklopte
sojaroom voorzichtig onder de yoghurt. Voeg eventueel wat steviadruppels toe om
de vulling te zoeten.

3.

Verdeel de yoghurtvulling in twee. Meng onder de ene vulling het pure cacaopoeder
zodat je een donkere vulling krijgt.

4.

Zet een kop sterke koffie. Voeg daar eventueel wat amaretto aan toe. Smelt wat
chocolade op een zacht vuurtje.

5.

Dompel daarin kort de speculoos. Bedek de bodem van je dessertglaasjes met
speculooskoekjes. Lepel er een laagje van de witte vulling over. Voeg daarbovenop
opnieuw een laagje koekjes en doe daarop een laagje van de gesmolten chocolade.
Werk af met een laagje van de donkere vulling. Blijf herhalen tot de glaasjes
helemaal vol zijn. Werk af met wat speculooskruimels of cacaopoeder.

EASY PEASY TIRAMISU
1-2-3-versie van tiramisu op basis
van kokosyoghurt

Mijn vader is geen keukenprins, dat is
een feit (hoewel je spaghettisaus de
ALLERLEKKERSTE is, hoor, papa).
Maar toch waagde hij zich vroeger
van tijd tot tijd in de keuken om met
mij desserts te maken. Zo maakten
we samen onze eigen versie van
tiramisu. De koekjes lieten we weken in
rodevruchtenthee en de glaasjes werkten
we af met frambozen. Genieten…

22

gemiddeld

1.

pure chocolade
speculoos

MOEILIJKHEID

Zomers on the go!
Weer of geen weer? Met deze recepten krijg je wel goesting om erop uit te trekken. Een
picknick in het park, een lekker hapje op het einde van een stranduitwaaiwandeling, een
hongerstiller na de zwempartij in de vijver, … Omdat het wel eens wat anders mag zijn dan
de zoveelste pastasalade brengen wij je alvast zomerse inspiratie, inclusief een lekker
drankje en dessertje!

Foto’s & styling Eveline Boone - French Beans
Recepten Marie-Pierre Gris @Miepstersfood @miepstersfood
Tekst: Maureen Vande Cappelle

Gember &
frambozenlimonade
8 personen

BEREIDING
1.

Was de gember, je hoeft hem niet te schillen.

2.

Maal de gember fijn in een hakmolentje.

3.

Schil de zeste van 1 limoen.

4.

Doe de ahornsiroop samen met het water in een
steelpannetje.

5.

Voeg de gember en zeste van limoen toe en breng
langzaam aan de kook. Laat een 5-tal minuten koken.
Indien je rietsuiker gebruikt: laten doorkoken tot de
rietsuiker is opgelost.

6.

Laat afkoelen en giet de siroop daarna door een zeef.

7.

Mix de frambozen met een een derde van de siroop tot
een gladde massa.

AFWERKING
8.

Snijd 1 limoen met schil in dunne plakjes

9.

Giet een scheutje gembersiroop in de glazen, samen
met het frambozensap, een derde limoensap, eventueel
wat crushed ice. Voeg vervolgens fris spuitwater of
mineraalwater toe.

10. Werk af met een takje munt en een schijfje limoen.

TIP:
Maak de gembersiroop gerust op voorhand. Je kan hem tot
een maand in de koelkast bewaren. Of vries de siroop in als
ijsblokjes, zo kan je steeds een frisse mocktail tevoorschijn
toveren. Gewoon vers citroen- of limoensap toevoegen en
wat (spuit-)water en klaar!
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INGREDIËNTEN
4 bio limoenen
200 g frambozen
1 l spuitwater of mineraal water
4 kleine takjes munt (optioneel)

VOOR DE GEMBERSIROOP
150 g verse gember
200 ml ahornsiroop (agavesiroop of 200 g rietsuiker
kan ook)
250 ml water

Crispy maïsmuffin
met frisse twist
4 personen

INGREDIËNTEN
120 g crispy maïs (uit de diepvries of uit blik)
1 grote wortel
1/2 prei (enkel het wit gedeelte)
handvol peterselie
handvol koriander
1 pijpajuin

BEREIDING
1.

Verwarm de oven op 190°C.

2.

Was en rasp de wortel.

3.

Snijd de prei, pijpajuin, look en verse kruiden redelijk fijn.

4.

Laat de maïs goed uitlekken.

5.

Vet een muffinblik in met olie en bestrooi met wat bloem of gebruik
siliconenvormpjes.

6.

Doe meel, bakpoeder, paprikapoeder, kurkuma, kruidenzout en
peper in een kom. Roer goed door elkaar.

7.

Meng de zonnebloemolie samen met de sojamelk, het hennepzaad,
de mosterd en het citroenrasp in een andere kom.

8.

Roer het sojamengsel door het meelmengsel. Blijf roeren tot eventuele
klontjes grotendeels verdwenen zijn (let op dat je niet overmixt). Giet er
de fijngesneden groenten en verse kruiden bij en roer nog eens om.

9.

Verdeel het beslag over vier muffinvormpjes en plaats in de oven.

4 teentjes look
1 tl zwarte peper
1 tl kurkuma
125 g gezeefd tarwemeel
1/2 zakje bakpoeder
2 tl paprikapoeder
snufje kruidenzout (of gewoon zout)
1 tl mosterd

10. Bak de muffins in ongeveer 25 minuten goudbruin en gaar.

50 ml zonnebloemolie
3 el hennepzaad of sesamzaad (optioneel)
125 ml sojamelk
Rasp van ¼ citroen

TIP:
Serveer met een fris rucolaslaatje met een ahorn-limoendressing.
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Arepas met
amandelspread
4 personen
Voor dit gerecht gebruiken we voorgekookt maismeel.
Dit is niet hetzelfde als polenta of maisgriesmeel.
Je vindt voorgekookt maismeel in de biowinkel en
tegenwoordig ook vaak in de supermarkt, bijvoorbeeld
van het merk Pan.

INGREDIËNTEN AREPAS
150 g voorgekookt maïsmeel
225 ml warm water
snuifje zout
(olijf)olie om in te bakken

INGREDIËNTEN VEGANAISE

BEREIDING VEGANAISE
Doe alle ingrediënten in een hoge mengkom en mix met de staafmixer.

BEREIDING AREPAS
1.

Verwarm de oven voor op 180°C.

2.

Schenk het warme water in een grote kom. Voeg het zout toe en
roer geleidelijk het maïsmeel erdoor. Kneed het geheel nog even
door met de hand en laat het ongeveer 3 minuten rusten.

3.

Verhit ondertussen een scheut olie in een koekenpan. Vet je
handen in met een beetje olijfolie om het plakken tegen te gaan
en rol vier balletjes van het deeg.

4.

Vorm vier platte broodjes van ongeveer 10 centimeter. Dit kan
met een deegroller of met de hand door het gewoon even plat te
slaan en er een mooi rondje van te vormen.

5.

Bak de broodjes zo’n 2 tot 3 minuten per kant in de koekenpan
op medium vuur, of tot ze mooi goudbruin zijn. Leg ze daarna op
het rooster in de oven en bak de broodjes in tien minuten gaar.

50 ml ongezoete sojamelk
90-125 ml olijf- of zonnebloemolie
1/2 el (appel-)azijn
1/2 tl mosterd
1/2 - 1 tl zout
1/2 - 1 tl agavesiroop (optioneel)

BEREIDING AMANDELSPREAD
INGREDIËNTEN AMANDELSPREAD

1.

Week de amandelnoten gedurende 5 minuten in kokend water.

2.

Giet het weekwater weg. Doe de uitgelekte amandelnoten in
een hakmolen en hak ze fijn tot ze ongeveer de structuur van
couscouskorreltjes krijgen. Doe ze in een mengkom.

3.

Snijd de selderij en pijpajuintjes fijn en pers de knoflook.

4.

Voeg de selderij, pijpajuin, knoflook, veganaise, mosterd en het
citroensap toe en meng goed door. Kruid af met zeezout en
zwarte peper.

5.

Vul de arepas met de amandelspread.

150 g gepelde amandelen
80 g bleekselder
30 g pijpajuintjes
3 teentjes look
4 el veganaise
1 tl dijonmosterd
3 tl citroensap
snufje zeezout
snufje zwarte peper
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TIP:
De amandelspread is ook lekker op je boterham of vermengd in een
slaatje met kiemgroentjes. Je kan de amandelnoten ook een nacht op
voorhand in water laten weken.

Samosa’s met
mangochutney
4 personen

INGREDIËNTEN SAMOSAS

BEREIDING SAMOSA’S
1.

Kook de aardappelen in hun schil tot ze gaar zijn. Giet af en zet
opzij om af te koelen. Eenmaal afgekoeld, verwijder je de schil en
snijd je ze in kleine dobbelstenen.

2.

Snijd de chili en gember in blokjes.

1,5 cm gember, fijngesneden

3.

Verwarm 1 eetlepel olie in een grote pan op middelhoog vuur.

2 el olijfolie, verdeeld

4.

Voeg de komijnzaadjes toe en bak tot ze hun aroma afgeven en
een paar tinten donkerder van kleur worden.

5.

Voeg de chili en gember toe en bak ongeveer 30 seconden tot
1 minuut door tot ze geurig zijn.

6.

Verlaag het vuur en voeg de garam masala, chilipoeder,
venkel en koriander toe. Laat het 1 tot 2 minuten bakken tot
de kruiden hun geur afgeven. Voeg de in blokjes gesneden
aardappelen, de erwten en het mangopoeder (of de citroen)
toe, meng goed en breng op smaak met zout. Meng er de
gehakte korianderblaadjes door.

7.

Verwarm de oven voor op 180°C.

8.

Neem een vel filodeeg (dek de resterende vellen af met een
vochtige handdoek om uitdroging te voorkomen) en plaats deze
voor je met de lange zijden horizontaal en de korte zijden verticaal.
Vouw en vul de flapjes zoals hieronder aangegeven. Blijf vouwen
over zichzelf totdat je het einde van je strip bereikt. Borstel de
randen lichtjes met olie of water om af te dichten.

9.

Herhaal met de overgebleven filodeegflarden en bak de samosa’s
vervolgens 20 minuten op een bakblik tot ze goudbruin zijn of
zoals aangegeven op het filodeegpakket.

1 pak filodeeg (4 vellen)
3 middelgrote vastkokende aardappelen
1 groene chili

3/4 tl hele komijnzaad
1/2 tl garam masala
1/2 tl chilipoeder (aanpassen aan smaak)
1 tl mangopoeder / amchur of een scheutje citroensap
1 tl venkelzaad
1 tl korianderpoeder
1 kop doperwtjes
Zout naar smaak
2 el verse koriander, gehakt

INGREDIËNTEN MANGOCHUTNEY
2 rijpe mango's, geschild en in blokjes gesneden
1/2 rode ui, fijngesneden
1/3 kop rozijnen
1/3 kop kokosbloesemsuiker of rietsuiker
5 teentjes knoflook, gehakt

BEREIDING MANGOCHUTNEY
1.

Sudder alle ingrediënten van de chutney gedurende 30 minuten
in een kleine pan op middelhoog vuur, af en toe roeren, tot het
geheel verdikt is.

2.

Serveer de samosa’s met de mangochutney als dipsaus.

1 el fijngehakte gember
3 el rode wijnazijn
snufje zout

ZO VOUW JE SAMOSA’S:
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Try Vegan : ZOMERS ON THE GO!

Raw vegan kokoslimoentaartjes
met aardbeien
4 personen

INGREDIËNTEN BODEM (diameter 15 cm)
120 g havermout
100 g dadels, ontpit
schil van 1 limoen, geraspt
snufje zout

INGREDIËNTEN VULLING
2 zachte, rijpe avocado’s
150 g cashewnoten, geweekt voor 4 uur of 15 min
in heet water
3 dadels, ontpit
50 ml kokosroom
1 el gesmolten kokosolie
sap van 1 limoen

INGREDIËNTEN TOPPING
6 aardbeien
geraspte kokos (optioneel)

BEREIDING
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1.

Bekleed 4 kleine taartvormen of 1 grote taartvorm met bakpapier.

2.

Vermaal de havermout, ontpitte dadels, limoenschil en een snufje zout
in een keukenmachine tot een plakkerig deeg.

3.

Maak je handen vochtig en bekleed de bodem van de taartvorm met het
deeg. Zet even weg.

4.

Pel de avocado’s en snij in grove stukken. Maak de vulling door
de avocado, geweekte cashewnoten, ontpitte dadels, kokosroom,
gesmolten kokosolie en het limoensap te blenden in een
keukenmachine tot een gladde massa. Proef en voeg naar smaak
extra limoensap of kokosmelk toe.

5.

Giet de vulling in de taartvorm. Zet de taartjes minstens 1 uur
in de vriezer om stijf te laten worden.

6.

Haal de taartjes ongeveer 15 minuten voor serveren uit de vriezer en
garneer met verse aardbeien, extra limoenschil en geraspte kokos.

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

BI OSOLI S - SPORT MILK SPF 50 + & GE Z ICHTSCRÈME
De Biosolis Sport Milk SPF50+ is speciaal ontworpen voor atleten. Deze sportzonnemelk
beschermt met zijn SPF50+ tegen UVA en UVB. Met zijn aangename textuur is hij
bestand tegen water en transpiratie. De Biosolis gezichtscrème SPF50+ beschermt
dankzij de minerale filters tegen UV-stralen. De crème is eenvoudig aan te brengen,
waterbestendig en geschikt voor alle huidtypes.
Te koop bij de drogisterij, apotheek en online.

ALP RO - BA RISTA DRIN KS
Laat de innerlijke barista in je los en maak jouw eigen latte of cappuccino met
Alpro Barista. Je zal versteld staan van je eigen creaties. Kies voor een heerlijke
haversmaak of laat je verleiden door de milde smaak van soja.
Exclusief verkrijgbaar bij Delhaize.

AOSTE - S PREA DS
Aoste lanceert 3 lekkere vegan spreads voor op de boterham: Aubergine, Ratatouille
& Butternut met Ras El Hanout. De spreads bevatten tot 60 % groenten en zijn
lekker smeuïg dankzij de zonnebloempitjes & -olie. De spreads zijn een bron van
vezels, hebben een erg laag zout- & vetgehalte en zijn volledig vrij van E-nummers.
Ze zijn bovendien vrij van allergenen zoals soja, gluten of lactose. Je kan deze Aoste
groentespreads gebruiken als boterhambeleg of op een aperitieftoastje, maar ze
kunnen ook handig opgewarmd worden in een pizza, quiche of pastasaus.
Te koop bij Delhaize, Colruyt en Albert Heijn.

BOER I NN EK E MA RIN O - B IO PUUR CHOCOPASTA
Goed nieuws voor de liefhebbers van de klassieke Belgische Boerinneke’s choco. De
Bio Puur Chocopasta is naast bio, lactosevrij en glutenvrij ook 100 % plantaardig! Voor
de productie van hun chocopasta’s selecteert Boerinneke enkel eerlijke boeren. Op
die manier geniet je op elk moment van (h)eerlijke chocopasta!
Te koop in de supermarkt en biowinkel.

www.v-label.eu/nl-be
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ACTUEEL - VLEES ZONDER SLACHTEN

Tekst: Femke Gebruers

VLEES ZONDER
SLACHTEN

De smaak, textuur en sappigheid van vlees, maar dan zonder dierenleed,
gezondheidsrisico’s en klimaatkost. Dat is in een notendop wat dé
voedselrevolutie van de eeuw belooft: kweekvlees.
HOE MAAK JE HET?

STRIJD OM DUURZAAMHEID

Kweekvlees is écht vlees, met net dezelfde

Met een biopt van één koe kun je in theorie

Maar er is ook nog werk aan de winkel.

samenstelling als het vlees dat je verkrijgt

220 miljoen hamburgers kweken. En dat

Cellen kweken in laboratoria gebeurt tra-

door een koe, varken of kip te slachten. Al-

op slechts enkele maanden tijd, terwijl de

ditioneel met voedingsstoffen uit foetaal

leen hoef je er geen dier voor te doden.

slachtleeftijd van een doorsnee koe 14

kalfsserum, een goedje dat gehaald wordt

tot 24 maanden bedraagt. Bovendien

uit het bloed van ongeboren kalveren (een

levert het productieproces van kweekvlees

restproduct van runderslachterijen in lan-

enkel hoogwaardig spiervlees op, zonder

den waar koeien en stieren vrij op het land

de minder populaire restproducten zoals

grazen). Kweekvleesproducenten zoeken

de kop, poten en ingewanden.

daarom volop naar plantaardige alterna-

Het volstaat om enkele stamcellen te verzamelen van een levend dier, bijvoorbeeld
via een spierbiopt. Die spierstamcellen
worden gestimuleerd om zich veelvuldig
te delen, door ze de nodige voedingsstof-
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fen te geven en ze met elektrische pulsen

En er is nog meer goed nieuws. Om 1 ca-

te trainen tot echte spieren. Dat gebeurt in

lorie regulier rundvlees te maken heb je 23

grote bioreactoren, vergelijkbaar met de

calorieën aan veevoeder nodig, bij kweek-

ketels in bierbrouwerijen.

vlees streven onderzoekers naar een ratio

De gekweekte spiervezels worden geoogst
als losse rafels. Om een echte vleessensatie te krijgen, moeten de cellen nog enkele
structuurbewerkingen ondergaan en worden er onder andere vet en smaakstoffen
aan toegevoegd.

van 3 op 1. De enorme oppervlakte aan
landbouwgrond die vrijkomt bij een mondiale omschakeling naar kweekvlees, zal
broodnodig zijn om de alsmaar groeiende
wereldbevolking te kunnen voeden.

tieven, een belangrijke voorwaarde om
duurzaam (en veggie-proof) kweekvlees
te kunnen produceren. Die alternatieven
zijn voorlopig nog erg duur, maar daar zal
verandering in komen wanneer het productieproces geoptimaliseerd wordt.

ACTUEEL - VLEES ZONDER SLACHTEN

WIE WIL HET ETEN?

‘EET VLEES, GEEN DIEREN’

Wie nu al grotendeels plantaardig eet, zit

Die leuze van Paul Shapiro in zijn boek

misschien niet te wachten op vlees waar-

‘Nooit meer slachten’ vat de voedsel-

voor geen dieren geslacht moeten worden.

revolutie van de toekomst mooi samen.

Maar voor de miljoenen mensen die vlees

Producenten verwachten in 2021 het eer-

niet kunnen laten en toch bezorgd zijn om

ste slachtvrije vlees in onze winkelrekken.

dierenleed, hun gezondheid en de planeet,

Tot die tijd kun je in onze supermarkten

kan kweekvlees een welkome oplossing

al proeven van net echte, plantaardige

bieden. Al klinkt dit eenvoudiger dan het

alternatieven, zoals de ‘bloedende’ ham-

is. Een aantal vroege peilingen die in de

burgers van Beyond Meat en Greenway.

VS werden georganiseerd wezen uit dat
slechts 20 procent van de Amerikanen

WAT KOST HET?

Nog een paar jaar en er is écht geen
reden meer om dieren te slachten.

bereid is om vlees uit een laboratorium te

Aan de allereerste hamburger van kweek-

eten. Een andere studie die werd gehouden

vlees hing een kostenplaatje van meer

onder Belgische consumenten uit 2014,

dan € 300.000. Daar was dan ook heel

wees uit dat een kwart van hen bereid was

duur pioniersonderzoek aan voorafgegaan.

om kweekvlees te proeven. Dit cijfer steeg

Ondertussen is het productieproces al

tot 43 procent wanneer de respondenten

een pak goedkoper, het eerste vermarkte

geïnformeerd werden over de voordelen

kweekvlees zal vermoedelijk rond de € 60

voor het milieu, en nog eens 51 procent zei

per kilo kosten. Hoe groter de schaal waar-

Meer lezen

dat ze het in dat geval misschien zouden

op het geproduceerd wordt, hoe goedkoper

proberen. Oftewel: hoe meer informatie de

het slachtvrije vlees zal worden.

Boek: Nooit meer slachten (Paul
Shapiro, 2018)

bereidheid om ervan te proeven. Sowieso

NEXT LEVEL EIWITPRODUCTIE

Artikel: De race om kweekvlees
(Wim Swinnen, EOS Special voeding 2018)

bewijzen deze cijfers dat er een markt

Een ander veelbelovend alternatief voor

voor is. Zelfs als maar 20 procent van

dierlijke producten wordt geproduceerd

de vleeseters de switch wil maken, wordt

via gemodificeerde gist of bacteriën. Die

kweekvlees een miljardenindustrie.

eencellige organismen worden geherpro-

Een bijkomend voordeel is dat kweekvlees

grammeerd om dierlijke eiwitten aan te

respondenten hadden gekregen over de
voordelen van kweekvlees, hoe groter hun

veel veiliger is dan regulier vlees. Geslacht
vlees bevat altijd resten van fecale bacteriën, waardoor het niet lang houdbaar is en
met grote omzichtigheid behandeld moet
worden. Kweekvlees wordt in een steriele
omgeving gemaakt en heeft dat nadeel dus
niet. Strikt gezien zijn er zelfs geen antibiotica nodig om spiercellen op te kweken.

maken, die te vinden zijn in o.a. bloed,

Dit is een samenvatting van het
artikel op onze website. Lees de
volledige versie op www.evavzw.
be/nieuws/vlees-zonder-slachten

Artikel: Eet vlees, geen dieren
(Han Renard, Knack nr. 11, 2019)
Artikel: Steak van eigen kweek de grootste voedselrevolutie (Marc
Van Springel, Humo nr. 4098,
2019)

melk, eieren en gelatine. Dat productieproces is veel eenvoudiger dan dat van
kweekvlees. We gebruiken het bijvoorbeeld
al langer om microbieel stremsel te maken,
zodat er geen stremsel uit kalvermaagjes
meer nodig is om kaas te maken. Kanttekening hierbij is wel dat er (in tegenstelling tot
bij kweekvlees) GGO’s nodig zijn om zulke
producten aan te maken, hoewel die niet
meer aanwezig zijn in het eindproduct.
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E A SY PE A SY V E G A N

HAPPY VEGAN APPIE
Tekst: Angharad de Temmerman

Waar kan ik vegan eten op restaurant? Hoe pik ik er tijdens het shoppen makkelijk de vegan
producten uit? En hoe trek ik in het buitenland mijn plan? Voor ieder probleem is er tegenwoordig wel een app die het oplost. Zo ook voor al je vegan struggles! We zetten de leukste
vegan apps voor je op een rij.

VEGSAFE
E-nummers, die vreemde dingen die overal inzetten, maar waarvan niemand juist weet
wat ze nu eigenlijk zijn, bezorgen de gemiddelde vegan wel eens nachtmerries. E101 is
plantaardig, maar E120 niet. Of was het omgekeerd? Laat ons eerlijk zijn: niemand kan
het onthouden. Via Vegsafe leer je de verschillende soorten E-nummers kennen. Het toont
je welke plantaardig zijn en welke niet. Download de gratis app in de appstore, neem je
smartphone mee naar de supermarkt en scan er maar op los!

VEGAHOLIC
Veel wijnen en andere alcoholische dranken zijn niet vegan omdat ze geklaard worden met
gelatine, (melk-)eiwit en vislijm. Labels zijn er zelden, dus achterhalen welke wijn vegan
is, is vaak al een studie op zich. Maar niet getreurd! Met de gratis app Vegaholic kom je
in een toetsomdraai te weten welk glaasje je met een gerust gevoel kunt drinken. Santé!
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EASY PEASY VEGAN

VEGAN PASSPORT
In eigen land kun je je vegan eetgewoontes meestal nog wel aan de man brengen, maar in het buitenland
kan dat een pak lastiger zijn. Daar komt Vegan Passport to the rescue! Deze app leert je hoe je in maar
liefst 79 talen duidelijk kunt maken welke ingrediënten je vermijdt en hoe traditionele gerechten aangepast
kunnen worden naar jouw wensen. Zo hoef je zeker niets van de lokale delicatessen te missen. Zelfs als
je niet zo’n talenknobbel hebt, is Vegan Passport het downloaden waard, want de app zorgt ook voor foto’s
van de verschillende gerechten, zodat je zeker begrepen wordt.

HAPPY COW
Dé vegan klassieker van formaat. Met Happy Cow vind je in een mum van tijd alle vegan-friendly restaurants in je omgeving. App downloaden, locatie instellen en zoeken maar. De reviews van andere
gebruikers leiden je naar de beste verborgen parels. En het allerbeste is: je kan de app in meer dan
180 landen ter wereld gebruiken! Met de gratis app kom je al een heel eind ver. Als je er een kleine
4 euro voor over hebt, krijg je de advertentievrije full version met o.a. de mogelijkheid om uitgebreid
te zoeken, je voorkeuren op te slaan en meerdere reviews tegelijk te bekijken. Gewoon surfen naar
de website kan natuurlijk ook: www.happycow.com

CRUELTY FREE / CRUELTY CUTTER
Vegan zijn gaat verder dan het eten op je bord. Ook op vlak van kledij en make-up kun je je steentje
bijdragen. Of je nu op zoek bent naar mascara, lippenstift of deodorant, de Cruelty Free-app komt
zeker van pas. Geef je product in de zoekbalk van de app in en kom te weten of het product getest
is op dieren. Mag het nog sneller? Download dan Cruelty Cutter. Scan de barcode van je favoriete
product… en klaar! Simpeler kan niet.

VEGANIFIC
Vergeet Tinder, Badoo en Bumble. Echt ethisch verantwoorde liefde vind je met Veganific. Het concept is simpel: maak een profiel aan, vertel iets over jezelf en swipen maar! Alle kandidaten op
de app zijn veggie of vegan, dus dat vergroot de kans om je soulmate tegen te komen. Snelle
beslissers kunnen de app nog even gratis downloaden. En dat is toch aan te raden, want met een
prijskaartje van 20 euro per maand wordt de liefde er niet goedkoper op. Maar misschien is dat het
wel waard. Want zoals de slogan het zegt: being vegan together is more fun than alone!
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SHOPPEN

Shoppen
Tekst Sofie Bogaerts

In de keuken

SOYA MILK MAKER AND MORE
Verse plantaardige melk maken? Dat kan makkelijk met de Soya Milk
Maker And More van Espressions, de allereerste keukenmachine
waarmee je naast plantaardige melk ook soepen of rijstpasta’s bereidt.
Ga aan de slag met je eigen recepten of gebruik een van de negen
voorgeprogrammeerde functies: sojamelk, amandelmelk, fijne soep,
snelle sojamelk, granenmelk, pap, smoothie, notenmelk en rijstpasta.
Dankzij het RVS-mes worden de ingrediënten heel fijn gemalen en
de geïntegreerde thermostaat zorgt voor de juiste temperatuur en
bereidingstijd per melktype. Rep je naar International Home of Cooking
Brussel of International Home of Cooking Saint-Gilles als jij graag een
Soya Milk Maker And More in huis wil halen.

Fashion & beauty
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B.A.E. BY HEMA

EPIPHANIE

Jezelf bewust en betaalbaar opsmukken kan
nu ook met de vegan cosmetics B.A.E. by Ann
Estrella, te koop bij Hema. Je hebt keuze uit
een uitgebreid assortiment van concealers,
mascara, foundation, parfum, lipgloss en zo
veel meer. Je kan de producten zowel online
bestellen als afhalen in een winkelpunt. Prijzen
variëren tussen € 3,50 en € 12,50.

Allen daarheen! Sinds 19 april kan je ook bij het makeupwinkeltje Epiphanie in Mechelen terecht voor vegan en
cruelty free schoonheidsproducten. Achter Epiphanie schuilt
de jonge Stephanie, die met haar nieuwe winkel vol unieke
en mooie merken graag de wereld een tikkeltje mooier en
diervriendelijker wil maken. Afspraak aan de Vleeshalle in
Mechelen! Neem ook zeker een kijkje op het instagramaccount
van Epiphanie, gewoon al voor de leuke foto’s. Facebook &
Instagram: @epiphanie.beauty

SHOPPEN

Food & drinks

VEGAN KAAS

VEGAN SWEETS

Ben je op zoek naar plantaardig lekkers voor jouw kaas- (en wijn)
avond? Maak dan nu kennis met YoSoGreen of Petit Veganne! Josefien
Smets heeft tijdens haar kookcursus bij PlantLab in LA haar eigen
label van vegan kazen bedacht: YoSoGreen. Op basis van een mix
van cashew- en amandelnoten maak je een plantaardige kaas die
de smaak van ‘echte’ kaas evenaart. Krijg jij al zin in kaas met rode
bietensmaak, truffel, roze peper of gerookte paprika? Een ding is
zeker: deze kleurrijke combinatie is een streling voor het oog! Bestellen
kan via het formulier op www.yosogreen.com.

Goed nieuws voor grote en kleine snoepers!
Snoepdoos.be lanceert een gepersonaliseerde
én vegan snoepdoos die aan huis geleverd
wordt. Jouw snoepervaring start met een
proefpakket gevuld met 9 soorten snoep.
Na je bestelling kan je feedback geven zodat
snoepdoos jouw profiel nog beter op jezelf
of je kind kan afstemmen. Je kan ook kiezen
of je deze snoepdoos slechts eenmalig wil
ontvangen of gedurende 3, 6 of 12 maanden.
En je krijgt er telkens een vegan surprise
bovenop! Prijzen vanaf € 22,95 per maand voor
één jaar snoepplezier. EVA-leden krijgen 5 %
korting op hun bestelling. www.snoepdoos.be/
vegan-snoepdoos

Ook bij Petit Veganne, een van oorsprong Frans bedrijf, kan je lekkere
kaasjes bestellen vanaf € 9,90: petit lorrain, petit bleu, petit alba, …
Enkele verkooppunten in België zijn Zonder Meer in Kortrijk, Vegasme
in Brussel of La Petite Ethicerie in Wezembeek-Oppem. Laat het alvast
smaken! www.petit-veganne.com

VEGAN IN DE SUPERMARKT
Keuze van Evelyne
EVA-diëtiste Evelyne Mertens deelt haar
favoriete vegan ontdekkingen. Deze keer: de
sausjes van VeggieBel.
VeggieBel werd uit de grond gestampt door
Pascal, een ex-slager die sinds enkele jaren
overgeschakeld is op een plantaardige en
biologische producten met respect voor
de natuur. Vooral de VeggieBel sausjes
zijn een schot in de roos. De veggie-naises
zijn 100 % vegan, gluten- en suikervrij en
bevatten minder vet dan andere mayonaises,
zonder aan smaak in te boeten. Je koopt de
sausjes in de biowinkel.
www.veggiebel.com

Propercorn
lightly sea salted, peanut butter
& almond, sweet & salty (Delhaize & Albert Heijn)

Nutridia
spreads: aubergine, curry-linzen, kruiden,
mediterraans en tomaat (Delhaize)

King Monty Chocopasta
hazelnut cocoa spread (Delhaize)

SoFish Fillets Salmon Style
plantaardig alternatief voor zalm
(Delhaize, Colruyt, Carrefour)

Incredible burger (Garden Gourmet)
(Delhaize)

Greenway burger
(Delhaize)

Beyond burger
(Delhaize)
Het aanbod kan verschillen per supermarkt. Vind je
het product niet in jouw supermarkt? Vraag ernaar
zodat ze weten dat er interesse in is.
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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.

Sepppe
Vandeweerdt
•

36 jaar jong

•

Uitbater Hostel Uppelink
en Kajaks Korenlei

•

Afkomstig uit Asse

•

Getrouwd met Tine

•

Papa van 2 kindjes die
ook veggie eten

Tekst: Hanne Volckaert
Foto’s: Wouter Van Besien
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“Ik ben optimistisch over
de toekomst. Er komt een
tijd waarin het niet meer
loont om dieren te kweken
en doden voor hun vlees.”
Mijn verhaal is behoorlijk klassiek.
Mijn vrouw Tine, die ik tijdens mijn
studies leerde kennen, at al veggie.
Een jaar nadat we elkaar tegen het lijf
liepen, heb ik ook de stap gezet naar
een veggie levensstijl. Ik las het boek
Dieren Eten van Jonathan Safran Foer
en ben vegetariër geworden. Vlees
eten was een gewoonte, en de kunst
is om af en toe een gewoonte te laten
varen en een nieuwe aan te leren.
Stoppen met vlees te eten is een gemakkelijke en efficiënte manier om als
individu een verschil te maken.
Mijn vrouw en ik baten sinds 2012
Hostel Uppelink uit in Gent. Tot enkele
jaren geleden waren we een volledig
veggie hostel, maar momenteel hebben
we een beperkt aanbod vlees bij het
ontbijt. Hier in Vlaanderen, en zeker in
Gent, is er absoluut begrip voor een
100% veggie aanbod, maar niet overal

in de wereld is vegetarisme ingeburgerd. We maakten deze beslissing
omdat het ontbijt niet langer in de prijs
was inbegrepen en dan durven mensen
sneller hun mening te zeggen. Voorlopig
is er ook geen veggie beleg dat genoeg
lijkt op het ‘echte’ beleg en betaalbaar
is. Onze gasten zijn hier op vakantie of
komen zich ontspannen en dat vinden
wij geen goed moment om hen een
geweten aan te praten.
Tine en ik voeden onze twee jonge
kindjes veggie op, maar we zijn daar
niet radicaal in. Thuis serveren we geen
vlees of vis, waardoor ze het niet lusten.
Maar als ze het later willen proeven,
gaan we hen niet tegenhouden. We
willen hen dan uitleggen waarom wij
het niet eten. Ik zou het trouwens
raar vinden om mijn kinderen vlees
te leren eten en hun tegelijkertijd een
boekje voor te lezen dat vol staat met
gelukkige boerderijdieren.
Ik ben optimistisch wat de toekomst
betreft. Het duurt wel nog even, maar
volgens mij komt er een tijd dat plantaardig namaakvlees niet meer van het
echte te onderscheiden is, waardoor
het niet meer loont om dieren te kweken en te doden voor van hun vlees.

IN DE (ACHTER)BAN VAN EVA

Tine
Van Herck
•

25 jaar

•

2 jaar vegan

•

studente dieetleer

•

blogt op www.opgroengeluk.be

•

kookt meestal zelf en haar
vriend vindt het altijd lekker

“Respect voor mens,
dier en natuur”
Tijdens mijn studies werd ik geprikkeld
door een andere studente die vegan
is. Ik verdiepte me in dit onderwerp
en niet veel later maakte ik zelf
de overstap naar een plantaardige
levensstijl. Een keuze die ik me nog
geen moment beklaagd heb!
Ik doe mijn best om ecologisch en
bewust door het leven te gaan, met
respect voor mens, dier en natuur.
Als bijna afgestudeerde diëtiste hecht
ik veel belang aan een gebalanceerd
voedingspatroon. Een vegetarische
of veganistische levensstijl mag dan
niet zo vanzelfsprekend lijken, toch
wil ik mensen geruststellen dat het
wel perfect mogelijk is met de nodige
aandachtspunten. Ik wil me als diëtiste
dan ook verder specialiseren in
vegetarisme en veganisme.
Een nieuwe levensstijl starten is ook
zoeken. Naar nieuwe producten en
alternatieven. Met vallen en opstaan.
Ik ben dus zeker niet perfect. Dat
hoeft ook niet. In mijn zoektocht
naar een duurzamer leven heb ik de
blog Op Groen Geluk opgericht. Hier
probeer ik mensen te inspireren en
laat ik zien hoe het ook op andere,
milieuvriendelijkere manieren kan.

Wanneer ik vertel dat ik vegan eet,
krijg ik vaak te horen: “ik zou het toch
niet kunnen, geen vlees meer eten”.
Ikzelf ben nooit een echte vleeseter
geweest, maar kaas vond ik wel de
hemel op aarde. Vooral Parmezaanse
kaas dan. Op een spaghetti, jammie!
Maar ook hiervoor zijn alternatieven:
edelgistvlokken met noten zijn een
echte ontdekking.
Zonder het van elkaar te weten, is
ook mijn zus vegan geworden! En mijn
ouders en vriend staan er ook voor

open. Ik vind het belangrijk om anderen
de vele voordelen van plantaardige
voeding te laten zien, maar op een
positieve, niet dwingende manier.
Iedereen doet uiteraard waar hij zich
goed bij voelt. Zelf probeer ik altijd een
plantaardige keuze te maken, maar ik
zal niet met mijn vinger staan zwaaien
als iemand anders daar niet voor kiest.

Tekst: Magali Michaux
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Vegan in India
Tekst & foto’s: Lisa Wuyts van Nom Eat
www.nomliving.blog

India, het land waar de koe en pauw heilig
zijn en sommige goden een olifanten- of
apenhoofd dragen. Het hindoeïsme is er de
grootste religie en het vegetarisme zit er
echt ingebakken in de traditie. Plantaardig
eten is dat echter niet. In de hippe zaken
vind je vegan opties, maar hoe zit het dan
met de authentieke keuken? Die bevat
zeker genoeg accidentally vegan gerechten,
maar wie 100 % plantaardig wil eten, moet
wat moeite doen en vooral vragen stellen.
Veel gerechten bevatten melk, room,
paneer en ghee. Tofu en soja zijn dan weer
minder gebruikelijk in de Indische keuken.

•

CHAI is het Indische woord voor thee. Niet enkel de
theemengeling met kardemom en gember (chai masala)
dus. Het chai-melkpoeder dat we hier vaak vinden, is
een ver afgeleide van een klassieke chai masala.

•

MASALA zijn kruidenmixen. Er zijn verschillende soorten
masala verkrijgbaar, allemaal voor specifieke bereidingen:
garam masala, chaat masala, tikka masala…

•

ROTI is Indisch platbrood, gemaakt van tarwe en water.

•

PAPADUM en PURI zijn twee vormen van gefrituurd brood.

•

THALI is een gerecht waarbij op een grote metalen
schotel allerlei kleine kommetjes met verschillende
gerechten als dal, curry, chutney en groentebereidingen
worden geserveerd met rijst of roti.

•

TANDOOR is een Indische oven. Tandoori betekent
‘bereid in de oven’.

•

PANEER is een halfzachte Indische kaas die van
uitzicht lijkt op tofu.

•

TIKKA is een benaming voor allerlei soorten
gemarineerd en geroosterd vlees. De veggie variant is
vaak gemaakt met paneer of soms ook groenten.

De rijke indische keuken
in een notendop
Gezien de grootte van het land is de Indische keuken heel
uiteenlopend. Noord-Indische kruidige curry’s zijn heel
verschillend van Bombay streetfood of de Zuid-Indische
lichtere gerechten als dosa en idli. In het Westen durven
we de termen wel eens op een foute manier gebruiken of
door elkaar halen, daarom even de belangrijkste woorden
uit de Indische keuken op een rijtje:

•

GHEE is Indische geklaarde boter.

•

CHUTNEY wordt gebruikt voor het benoemen van allerlei
kruidige sauzen, soms ook een droge soort crumble.

•

TAMARINDE is een vrucht die de zure toets geeft in
gerechten in de vorm van een chutney. Door gebruik
van zout, zoet, zuur en pikant krijgen de gerechten
vaak een umami-effect.

•

SEV is een typische snack in India: krokante dunne
noodles van kikkererwten- of aardappelmeel. Het
wordt vaak gebruik om gerechten te voorzien van een
krokante toets.

•

CHAAT wordt gebruikt om verschillende streetfoodgerechten te omschrijven. Wat ze gemeen hebben is
vaak iets knapperigs (gefrituurd brood zoals puri of
gepofte rijst) gecombineerd met tamarinde-dadelchutney
(zoet-zuur) en het feit dat je niet anders kan dan
smossen tijdens het eten. Dat wordt aangevuld met
verschillende toppings, zoals verse groene kruiden,
rauwe ui, gepofte rijst, aardappel, kikkererwten, sev,
yoghurt (soms) en uiteraard chaat masala. Deze umami
smaakbom moét je proberen in India.

VEGAN IN INDIA

Hindoeïsme als grondslag
voor een vegetarische cultuur
Het hindoeïsme is de grootste religie van het Indisch
subcontinent en neemt verschillende vormen aan.
De religie schrijft voor dat je als hindoe respect moet
hebben voor al wat leeft. De meeste hindoes eten dus
vegetarisch om geen dieren te moeten doden en zichzelf
zuiver te houden. In het traditionele kastensysteem, dat
lang de maatschappelijke hiërarchie in India bepaalde,
waren de Brahmanen of priesters de hoogste kaste.
Zij aten per definitie vegetarisch door hun geloof
en de reinheid die ze nastreefden. Na verloop van
tijd gingen lagere kasten de gewoontes van hogere
kasten aannemen, waardoor heel veel mensen in
India vegetariër werden. Ongeveer 30 tot 40 % van de
Indische bevolking zou vandaag vegetariër zijn, in België
is dat ongeveer 7 %. India verplicht voedselproducenten
bovendien de verpakking te labelen met een groen
vierkant met stip voor vegetarisch
voedsel en een rode variant voor nietvegetarisch voedsel.
Bij het jaïnisme, een kleinere maar belangrijke religie
in India, staat ahimsa of geweldloosheid centraal.
Deze geweldloosheid beoefenen jaïns ten opzichte van
alle levende wezens, zowel fysiek als verbaal. Ze eten
dus niet enkel vegetarisch maar laten ook eieren links
liggen. Ook eten jaïns geen wortelgroenten omdat het
oogsten ervan nieuwe groei tegengaat. Toch is jaïn niet
per definitie veganistisch, omdat melkproducten wel zijn
toegestaan. In vele restaurants zal je dus eivrije opties
vinden of een J achter een gerecht zien staan,
wat betekent dat het jaïn is.

Ziekte vermijden
De Indische keuken is stevig gekruid en vaak heel
pikant, wat de Westerse maag niet altijd (meteen) kan
verteren. Daarnaast is kraantjeswater er echt uit den
boze, aangezien het niet gezuiverd is en veel schadelijke
bacteriën bevat die je ziek kunnen maken.

Tips voor veilig eten in India:

•

Heb je een moeizame spijsvertering of snel last
van je darmen? Neem preventief probiotica om je
darmflora aan te sterken.

•

Geef je spijsverteringsstelsel enkele dagen om te
wennen aan het eten. Na verloop van tijd kan je
beter verteren en dus meer eten en proeven.

•

Let op met gesneden fruit, rauwe groenten, verse
kruiden, verse limonades en ijsthees, ijsjes en
chutneys. Dat voedsel kan besmet zijn door
kraantjeswater. In betere restaurants is het veiliger.

•

Wil je streetfood eten? Bezoek dan de kraampjes
waar veel mensen staan aan te schuiven en de koks
handschoenen dragen.
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Streetfood in India
Streetfood is big business in India. Overal zie je kraampjes die zich specialiseren in één gerecht. Ondanks dat je moet opletten
waar je juist eet, kan streetfood een ware ontdekkingsreis zijn. De taalbarrière kan echter voor verwarring zorgen. Mijn tip?
Neem deel aan een Food Tour. Je gids kent de veilige eetplekjes en kan je helpen ontdekken wat al dan niet vegan is. Veel
streetfood-gerechtjes zijn duidelijk met vlees of kaas gemaakt, maar er is ook veel (toevallig) vegan.

Streetfood dat meestal vegan is
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•

PANI PURI zijn gepofte gefrituurde
broodbolletjes, gevuld met kikkererwten,
aardappel en kruiden, geserveerd met
tamarinde-chutney en kruidenwater.

•

VADA PAV, ook wel Indian Burger genoemd,
is een zacht broodje met gefrituurde gekruide
aardappel en look-chutney.

•

BHEL PURI is een salade van gepofte rijst,
tamarinde en puri (gefrituurd brood).

•

SAMOSAS zijn driehoekjes van deeg gevuld met
aardappel, erwtjes en kruiden.

•

(ONION) BHAJI is de Indische tempura. In India
wordt het deeg om te paneren gemaakt van gram
flour (ook wel besan of kikkererwtenmeel) gemengd
met water en kruiden en dus niet met ei.

•

MASALA DOSA is een hartige krokante
pannenkoek gemaakt van gefermenteerd deeg
op basis van rijst- en linzenmeel. De dosa kan
verschillende vullingen hebben, waarvan de
masala dosa de meest simpele versie is, met
Indische gedroogde kruiden.

•

IDLI is een gestoomd rijstcakeje, vaak gemaakt
van hetzelfde deeg als dosa, geserveerd met
groene chutney.

•

JALEBI is een mierzoet dessertje van een
gefrituurd beslag in suikerstroop.

Streetfood dat veggie maar niet vegan is
•

CHAI MASALA, ofwel kruidige thee met gember
en kardemom. Deze klassieker is altijd gemaakt
met een mengeling van water en melk en dus
niet vegan. Chai is gewoon het Indische woord
voor thee, je zal dus ook chai vinden die wel
vegan is, maar dat is niet de standaard ‘chai
masala’ die je vindt op elke straathoek.

•

DAL, een stoofpotje van linzen, wordt heel vaak
gemaakt op basis van ghee.

•

LASSI is een fruitdrank op basis van yoghurt.

•

De populaire BOMBAY CLUB SANDWICH bevat kaas.

•

PARATHA is een vorm van roti waarbij vetstof
in het deeg verwerkt wordt. Soms is die vetstof
ghee, wat het platbrood niet vegan maakt.

•

Het mierzoete dessert GULAB JAMUN, sponzige
bolletjes in suikersiroop, is gemaakt met melk.

•

LADDOO en PEDA zijn rauwe zoete balletjes die
doen denken aan de hier populaire bliss balls.
Naast gedroogd fruit bevatten ze ook melk en
ghee en ze zijn dus niet vegan.

Lekkere adresjes

- Recept -

In deze restaurants kun je fantastisch lekker en veilig eten.
Vraag best even wat vegan is of geveganized kan worden.

vegan Indiase Chai Masala

Taj Mahal Tea House, Mumbai

Voor één grote mok:

Eindeloze keuze aan heerlijke thee en de beste
fusion gerechtjes op de kaart (falafel chaat, yes!)

•

3/4 mok havermelk (barista-versie voor een
romiger resultaat)

Pali Bhavan, Mumbai

•

1/4 mok water

Hier proef je verschillende authentieke Indische
gerechten en streetfood, zoals chaat en vada pav.
Topadresje!

•

3 groene kardemompeulen

•

verse gember, ter grootte van 2 duimen

Burma Burma, Mumbai

•

2 el losse zwarte thee

Fusion van allerlei Aziatische keukens, enorm
lekker en ook alles is er veilig om te eten.

•

1 el suiker

Oh Dough, Mumbai
Lekkere vegan cookies en ijs.

Birdsong Café, Mumbai
Allerlei vegan taarten en lunch, helaas niet zelf getest.

Juggernaut, Delhi
Heel lekkere Zuid-Indische streetfood in prachtig
ingericht restaurant. Een echte aanrader!

Breng de melk samen met het water aan de kook.
Stamp de kardemompeulen en gember (= masala) kort
in een vijzel en voeg ze samen met de suiker toe aan
de melk. Voeg de zwarte thee (= chai) toe als de melk
kookt en laat een drietal minuten goed doorkoken.
Schenk de thee in de mok door een heel fijn zeefje.
Variëren kan door kaneel, kruidnagel of zelfs vanille
toe te voegen. Bovenstaande versie is de meest
klassieke die je in India op elke straathoek kan krijgen.

The Arch, Jodhpur
In dit hotel geniet je op het dakterras naast het
prachtige uitzicht op de blauwe stad ook van
lekkere authentieke gerechtjes, zoals chana
masala, dal en khichdi (hét gerechtje dat wordt
aangeraden na ziekte). De behulpzame uitbater kan
je zeker helpen in het maken van een vegan keuze.

Zoals je ziet, is er niet één India en dus ook niet één Indische keuken. De uiteenlopende tradities en culturen maken het net zo
boeiend. Heb je zin gekregen in Indisch eten, maar zoek je het liever wat dichter bij huis? De meeste Indische restaurants in België
zijn Noord-Indisch, met kruidige curry’s. Bij Mission Masala in Antwerpen vind je eerder streetfood, mét vegan opties. Indische
receptjes gebaseerd op wat ik in India at vind je binnenkort op mijn blog.

Meer over deze reis en meer foto’s en andere hotspots vind je op www.nomliving.blog.
Voor dit artikel wil ik graag uitdrukkelijk enkele mensen bedanken: Rishaya, Kadambari, Ambika, Kriti en Trupti, om
mij alles te leren over de Indische keuken en mij naar de lekkerste restaurantjes mee te nemen (en mij een hele dag
alle soorten chaat te laten eten). En uiteraard ook mijn geweldige reispartner Lisa.
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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

Ik doe voor het eerst mee aan de Try Vegan campagne en ben een totale vreemde
in de wereld van plantaardige voedingsmiddelen. Ik ben wel heel gemotiveerd om
bij te leren. Zo ontdekte ik dat tofu vaak wordt gebruikt in de plantaardige keuken.
Gisteren zag ik in de winkel ‘zijden tofu’ liggen. Is dat hetzelfde als de tofu waarover
veganisten vaak spreken? Of is er een verschil?
Tofu is een goede bron van volwaardige, plantaardige eiwitten en is inderdaad populair bij vegans. De mogelijkheden om
tofu te eten en te verwerken in gerechten zijn veelzijdig. Zoals je zelf al hebt ontdekt, bestaat er zowel ‘gewone’ tofu als
‘zijden’ tofu.
Gewone tofu heeft een vrij vaste structuur, en wordt verkocht in een grote blok die je zelf kunt versnijden/verbrokkelen
of reeds in blokjes of reepjes gesneden, al dan niet gekruid. Deze tofu wordt meestal gebruikt in zowel koude als warme
gerechten als vleesvervanger. Tofu heeft een vrij neutrale smaak, dus je kan het beter niet gewoon zo in de pan gooien. Je
marineert tofu best eerst, bijvoorbeeld met sojasaus, knoflook, chili en agavesiroop. Of experimenteer met verschillende
kruiden (curry, chilipoeder, gerookt paprikapoeder, provençaalse kruiden…) die je lekker vindt. Als je een krokant korstje wil,
kun je de blokjes of reepjes daarna nog even in maïzena wentelen voor je ze bakt in de pan.
Maar je hoeft tofu niet altijd warm te gebruiken. Het is ook heel handig om ricotta, eiersalade,
scrambled tofu en spreads mee te maken.
Zijden tofu heeft een meer vloeibare structuur en wordt ook veelzijdig gebruikt, vooral
in desserts. Zo maak je er bijvoorbeeld heel lekkere chocolademousse en plantaardige
cheesecake mee. Ook voor hartige gerechten kan je deze tofu gebruiken, bijvoorbeeld
als bindmiddel in quiche ter vervanging van ei. Zijden tofu is meestal een ingrediënt in
bereidingen, en wordt niet in pure vorm gegeten.
De voedingswaarde van beide soorten tofu is hetzelfde: ze zijn laag in calorische waarde en
rijk aan volwaardige soja-eiwitten. Het enige verschil is hun structuur.
Op de website van EVA vind je allerlei recepten met zowel tofu als zijden tofu. Je kunt per
ingrediënt zoeken op www.evavzw.be/recepten.
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Ik eet al bijna 20 jaar vegetarisch en wil graag de stap zetten naar een volledig
plantaardig voedingspatroon. Ik heb ruim 40 jaar diabetes type I en mijn arts
is niet gelukkig met mijn vegetarische leefwijze. Haar om advies vragen om
plantaardig te eten, lijkt me dus geen goed idee. Gaan een diabetesdieet en een
plantaardige voeding samen? Wat is jouw mening hierover? Heb je tips?
Onderzoek toont aan dat een vegetarisch voedingspatroon rijk aan groenten, ongeraffineerde
granen, peulvruchten en noten bijdraagt tot een lager risico op insulineresistentie en het
ontwikkelen van diabetes mellitus type 2. En zo zijn er nog een aantal onderzoeken die aantonen
dat een vegetarisch voedingspatroon voordelig is bij het voorkomen en/of bestrijden van diabetes.
Een plantaardig voedingspatroon past dus perfect binnen een diabetesdieet. De koolhydraten
staan steeds duidelijk vermeld op de verpakking (ook op die van de vleesvervangers). Het principe
van koolhydraten tellen is analoog aan dat van andere voedingsmiddelen die koolhydraten
bevatten. Principes zoals regelmaat, snelle en trage suikers, blijven ook hetzelfde.
Diabetespatiënten moeten alert zijn voor de vetten die zij consumeren, omdat zij een verhoogd
risico hebben op hart- en vaatziekten. Diabetespatiënten die volledig plantaardig eten, nemen
enkel onverzadigde (gezonde) vetten op. Wie wel nog zuivel en eieren consumeert, kiest bij
voorkeur ook voor light-varianten, net zoals in een standaarddiabetesdieet.
Meer informatie over diabetes en vegetarisme is terug te vinden in dit boek:
Defeating Diabetes: A No-Nonsense Approach to Type 2 Diabetes and the Diabesity Epidemic.
Davis, Brenda/ Barnard, Tom/ Jenkins, J.A./ Bloomfield, Barb.

Ik eet al vijf jaar volledig plantaardig en mijn bloedwaarden waren tot nu toe altijd in
orde. Onlangs werd er echter een ijzertekort vastgesteld. Ik eet nog steeds veel plantaardige
ijzerbronnen zoals koolsoorten, bonen, noten, volkoren graanproducten, verrijkte sojadrinks
enzovoort. Sinds enkele maanden drink ik wel veel thee, wat ik vroeger niet deed. Kan dat een
oorzaak zijn van mijn lage ijzerwaarden?
Ja, veel thee drinken kan een negatieve invloed hebben op jouw
ijzerwaarden. Thee is rijk aan polyfenolen (in het Engels ‘tannines’), en
hoewel deze vooral voordelen bieden (het zijn namelijk antioxidanten),
bemoeilijken ze de opname van ijzer door het lichaam. De polyfenolen
zorgen ervoor dat het ijzer vanuit de darm moeilijker in het bloed en de
weefsels terechtkomt. Dit probleem is het grootst wanneer je bij een
ijzerrijke maaltijd, bv. een ontbijt met havermout, noten/zaden en verrijkte
sojamelk, een kop thee drinkt.
Thee is natuurlijk een belangrijke bron van vocht, en het lichaam heeft
dagelijks minstens 1,5 liter vocht nodig. Je kan gerust thee blijven drinken,
maar onthoud dan volgende adviezen:
1.

2.

3.
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Gezien polyfenolen (uit thee) en ijzer (bv. uit een ijzerrijke
maaltijd) meestal een halfuurtje in het maagdarmkanaal
circuleren, raad ik aan om te wachten met thee drinken tot
ongeveer een halfuur tot een uurtje na de maaltijd.
Laat de verse thee of het theezakje niet langer dan 3 minuten
in het water trekken. Tijdens de eerste minuten lossen vooral
geur- en smaakstoffen en theïne op. De polyfenolen worden pas
later opgenomen door het water.
Er bestaan ook polyfenolarme theesoorten. In dit geval staat er
‘looizuurarm’ vermeld op de verpakking.

KORTINGGEVERS VOOR EVA LEDEN

KORTINGGEVERS
IN DE KIJKER

R ESTAU R A N TS
– 10% KORTING
NIEUWE
KORTINGGEVERS
Deinze, Croissy Deinze,
www.croissydeinze.be
(restaurant 10 %)
Rotselaar, WineShare,
www.wineshare.be/vegan
(winkels 10 %)
Tomoor, www.tomoor.be
(kortingscode: tomoorpromo)
(online shop 10 %)
Snoepdoos VOF,
www.snoepdoos.be
(kortingscode: EVAsnoept!)
(online shop 5 %)

(tenzij anders vermeld)
Aalst, Bistro D’licious,
www.facebook.com/
bistrotdlicious
Aalst, BVBA Lowie,
www.bakkerijlowie.be

Antwerpen, OKOZ, www.okoz.eu
Antwerpen, Rosenobel,
www.rosenobel.be
Antwerpen, Symforosa,
www.symforosa.com
Bocholt, Zus&Zo,
www.zusenzorestaurant.be

Aalst, Het Verschil,
www.hetverschil.com

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

Aalst, In de Maeltydt,
www.indemaeltydt.be

Bornem, Groenendijk Weert,
www.groenendijkweert.be

Aalst, Qarfa, www.qarfa.be

Brugge, De Plaats, www.deplaats.be

Aalst, Sweet Mania,
www.sweetmania-aalst.be

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

Affligem, De Glazen Toren,
www.deglazentoren.be

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

Antwerpen, 22B BVBA,
www.22b.be
Antwerpen, ’t Koekebakske,
www.facebook.com/Koekebakske
Antwerpen, Aahaar,
www.aahaar.com
(enkel op buffet, ter plekke opeten)
Antwerpen, Boelens & Cole,
www.boelensencole.be
Antwerpen, Finjan, www.finjan.be
Antwerpen, Little Ethiopia,
www.little-ethiopia.be

Brussel, Be Positive,
www.be-positive.be
Brussel, Bombay Inn,
www.bombayinn.be
Brussel, Cook-Om Table d’hôtes,
www.cook-om.be
Brussel, Happy Buddha,
02/218.63.64
Brussel, La Ferme nos Pilifs ASBL,
www.fermenospilifs.be
Brussel, Ozfair, www.ozfair.be
Brussel, Recyclart,
www.recyclart.be
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KORTINGGEVERS VOOR EVA LEDEN

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

Gent, De Retraite, www.deretraite.be

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

Gent, Frituur De Papegaai,
0496/41.63.41

Gent, Falafel Punt, www.hotfalafel.be

Leuven, Loving Hut,
www.leuven.lovinghut.be
Leuven (Oud-Heverlee), Safraan,
www.safraan.be

Brussel, Toukoul, www.toukoul.be

Gent, Innerkitchen,
www.innerkitchen.be

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

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

Deinze, Croissy Deinze,
www.croissydeinze.be

Gent, Le Pain Total,
www.lepaintotal.be

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

Deurle, Markies de Salade,
www.markiesdesalade.be

Gent, Lokaal,
www.facebook.com/LokaalGent

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

Diksmuide, Water en Vuur,
www.waterenvuur.be

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

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

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

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

Gent, Afkikker, www.afkikker.be

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

Gent, Backstay bar,
http://www.backstaybar.be
Gent, BE O Versbar, www.beo-bar.be
Gent, Casa di Batavia,
www.casadibatavia.com
Gent, Cafe de Loge,
www.deloge.be
Gent, Café De Kleine Kunst,
www.cafedekleinekunst.com
Gent, De Appelier, www.deappelier.be
Gent, De Groene Waaier,
-€1 op de hoofdschotel, (bio),
www.degroenewaaier.be
Gent, De Frietketel,
www.facebook.com/pages/
de-Frietketel

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

Luik, Tasty, www.frenz-bar.be
Mechelen, La Loggia,
www.facebook.com/pages/La-Loggia

R ESTAU R A N TS
- 5% KORTING
Leuven, Vegaverso, https://www.
facebook.com/www.vegaverso.be
On the road, The Vexican,
www.thevexican.be

Gent, BE O Versbar, www.beo-bar.be
- 50 cent op slaatjes en soep
Gent, Tasty I, www.tastyworld.be
Gent, Tasty II, www.tastyworld.be
Gent, Thalia, 09/224.21.82
Hasselt, Izibiliboco,
www.mayniemalan.com
Hasselt, Preuverie, www.preuverie.be
Hombeek (Mechelen), ‘t Archief,
www.facebook.com/tarchief
Heusden, Soepkom, www.soepkom.be
Kortrijk, De KleinKeuken,
www.dekleinkeuken.be
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Ledeberg, Hot Falafel,
www.hotfalafel.be

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

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

Veggie BBQ’s
13
06

Vegan BBQ EVA Limburg
Huisgemaakte burgers, worstjes en
een saladebar, i.s.m. De Gastvrijheid

15
06

Tijd: 18.30 uur
Prijs: € 23
Inschrijven via 0473/93.59.12
Locatie: De Gastvrijheid, Koningin
Astridplein 40, 3970 Leopoldsburg

Workshop Groenten op het Vuur,
EVA Westhoek
Veggie BBQ workshop op de mooiste plek van de
Westhoek, met napraten onder de boom of in de
zwemvijver met een lokaal biertje.
Tijd: Workshop vanaf 17 uur
Inschrijven: westhoek@evavzw.be
Basisprijs: € 30 / EVA-leden: € 20
Locatie: Stek vzw, Helleketelweg 15,
8970 Poperinge.
Partners mogen mee-eten na de workshop voor
€ 20 euro, mits vermelding bij inschrijving.

29
06

BBQ EVA Aalst
We gaan weer heerlijk plantaardig BBQ-en. Schrijf
je snel in, want je wéét dat je dit niet wil missen.

03
08

Tijd: 12 tot 15 uur
Inschrijven: aalst@evavzw.be
Basisprijs: € 20 / EVA-leden: € 18
Kinderen - 12 jaar: € 10 / - 12 jaar
EVA-leden: € 9
Kansentarief voor UiTPAS Dender: € 1,5

BBQ EVA Gent met Vegamuze
Shift 1: 12 tot 13 uur
Shift 2: 13 tot 14 uur
Inschrijving: via gent@evavzw.be
Basisprijs: 28 euro / 24 euro (EVA-leden)
Locatie: Veggiehuis, Steendam 84, 9000 Gent

Locatie: Boerderij De Loods, Kerrebroekstraat
145, 9300 Aalst

Kookworkshops
25
06

Veganproof kamperen Gent
Koken zonder keuken is niet evident als je iets meer
wilt dan een pakje opgewarmde noedels. Tijdens deze
workshop gaan we creatief aan de slag met heel basic
voorzieningen. Je zult versteld staan hoe lekker je kunt
koken met een gasvuurtje en wat basisingrediënten!
Tijd: 18.30 uur
Prijs: € 30 voor niet -leden /
€ 20 voor EVA-leden
Locatie: Veggiehuis, Steendam 84, 9000 Gent

27
06

Frisse zomergerechten
Deze zomer kiezen we voor lichte, plantaardige
gerechten. Geen tarwe, geraffineerde suiker en
verzadigd vet, maar wel: een lekker smaakvolle
'pasta' pesto met zelfgemaakte (vegan) feta,
chocoladetaart met courgette, een frisse mocktail
en verse Vietnamese springrolls.
Tijd: 18.30 uur
Basisprijs: € 30 voor niet -leden /
€ 20 voor EVA-leden
Locatie: Veggiehuis, Steendam 84, 9000 Gent
Meer kookworkshops op: www.evavzw.be/kookworkshops
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Langste Veggietafels
in Limburg
Telkens van 11 tot 19 uur met 2 eetmomenten:
middagshift: 11u30 - 13u30
avondshift: 16u30 - 19u

04
07

Langste Veggietafel Pelt
Passantenhaven De Welvaart

07
08

Langste Veggietafel Leopoldsburg

22
08

Langste Veggietafel Genk

19
06

Volxkeuken EVA Aalst

Koningin Astridplein

Molenstraat

Activiteiten
16
06

Potluck EVA Sint-Niklaas
We maken een heus buffet van alle
lekkere plantaardige gerechtjes. Het
principe is eenvoudig: iedereen brengt
iets mee (hoofdgerecht, dessert,
bijgerecht) voor een 4-tal personen en
daar smullen we met z'n allen van. Drank
wordt ter plaatse afgerekend.

Lokaal en plantaardig smullen aan een
zacht prijsje
Tijd: 18 - 22 uur
Prijs: € 3 (volwassene), € 2 (kind)
Locatie: Vzw Parol, Hertshage 11-19,
9300 Aalst

Tijd: 11.30 - 14.30 uur
Locatie: cafetaria van sporthal De
Mispelaer te Nieuwkerken (Gijselstraat)
Inschrijven: via sint-niklaas@evavzw.be

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

Colofon

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

Nog geen abonnement op het
smakelijkste magazine van het land?
Wil je EVA Magazine ook ontvangen? Word dan lid bij EVA. Dan krijg je niet
alleen het driemaandelijkse magazine, maar ook een EVA-kaart waarmee je
korting krijgt op kookworkshops en in meer dan 200 restaurants en winkels.
Je vindt een overzicht van de kortinggevers op de lijst op p. 45. Lid worden kan
door € 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.

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.

Hoofdredactie
Ulrike Verdonck

Eindredactie
Joanna Mary
Nienke Robbrecht
Carmen Van Puyenbroeck
Ulrike Verdonck

Vormgeving

Werkten mee
aan dit nummer
Alissa De Ceuninck, Angharad De
Temmmerman, Anna Bernburg, Annemarie
IJkema, Babs Carpentier, Carmen Van
Puyenbroeck, Eveline Boone, Evelyne
Mertens, Femke Gebruers, Fien Louwagie,
Hanne Volckaert, Lisa Wuyts, Magali
Michaux, Marie-Pierre Gris, Maureen
Vande Capelle, Nena Baeyens, Seppe
Vandeweerdt, Servaes Seifi, Sofie
Bogaerts, Tine Van Herck, Tobias Leenaert,
Ulrike Verdonck, Wouter Van Besien.

Fotografie
Eveline Boone
Wouter Van Besien

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

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

V.U. :
Anna Bernburg
EVA vzw, Steendam 84, 9000 Gent
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BIO
VEGAN

100% PLANTAARDIG, BIOLOGISCH ÉN LEKKER!

met
linzen

met
spelt en
sesamzaad

met spelt
en ui

met
kikkererwten

Ontdek het uitgebreide assortiment !
www.cereal.be/bio-vegan
receptIdee

8-12 personen
1.

A ARDBE V EGAN
I EN CH EESECAKE
IngredIënten
| 2 verpakkingen Céréal by
Nature Rijst & Kokos koekjes
(2 x 130 g)
| ± 10 dadels
| 1 tl kaneelpoeder
| 80 g kokosolie
|1 pak biologische zijden tofu
(uitgelekt ± 350 g) bv. Céréal
Bio Tofu Zijdezacht
| 200 g plantaardig alternatief
voor ongezoete yoghurt
of kwark (bv. ongezoete
sojayoghurt)

| 200 g verse of bevroren
aardbeien (laten ontdooien)
| 1 zakje vanillesuiker (8 g)
| 40 g Céréal Bio Agavesiroop
of Céréal by Nature
kokosbloesemsiroop
| 300 ml plantaardige drink
(bv. kokosdrink, haverdrink
of amandeldrink)
| 2 zakjes agar agar (2 x 8 g)
| Topping : bessen, aardbeien
of munt (naar keuze)

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

100 mInuten

Maal de Céréal by Nature koekjes en de dadels in de keukenmachine
tot fijne kruimels, voeg kaneelpoeder
toe en meng goed.
Laat de kokosolie smelten en meng de koekjeskruimels er doorheen.
Voeg het kaneelpoeder toe.
Smeer een taartvorm in met plantaardige vetstof of bekleed ze met
bakpapier. Verdeel het koekjesmengsel over de bodem en druk goed
aan. Zet de koekjesbodem minimaal 20 minuten in de koelkast.
Mix de zijden tofu, de plantaardige yoghurt, de aardbeien en de
vanillesuiker tot een romig mengsel. Breng op smaak met agavesiroop.
Breng de plantaardige drink samen met de agar agar aan de
kook. Laat het twee minuten koken. Voeg toe aan het tofuyoghurtmengsel en meng goed.
Giet het mengsel over de bodem in de taartvorm.
Laat de taart minimaal een uur
opstijven in de koelkast en
serveer wanneer de taart
genoeg is opgestijfd.
Garneer de taart met
aardbeien en bessen
vóór het serveren.
BE-BIO-01

