Veggie voor cateraars
Een gids voor al wie wil zorgen voor een beter vegetarisch aanbod,
dat lekker, duurzaam, betaalbaar en makkelijk is.

Food-Service

Vegetarische steak

Nieuw

Tofuballetjes

Groentestrudel

Vegetarische mini gehaktballetjes

Specialist in
vegetarische
producten.

Ons ruim en gevarieerd assortiment
bestaat uit maaltijdcomponenten en
diepgevroren maaltijden, allen samengesteld uit zuiver plantaardige grondstoffen
van de beste kwaliteit. Twee nieuwesmakelijke producten werden onlangs
toegevoegd: vegetarische mini gehakt-balletjes en spinazieballetjes. Dr. Oetker
Food-Service weet met zijn vleesvervangende producten iedere chef een ruim
assortiment aan te bieden waarbij zelfs
niet-vegetariërs aan het likkebaarden
slaan. De producten worden verdeeld
via de meest courante groothandels.
Meer informatie is te verkrijgen via de website:
http://assortiment-be.oetker-food-service.be

Kwaliteit is het beste recept.
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Vegetarisch: wat is het
en wat is het niet?
We helpen voor eens en voor altijd een aantal misverstanden uit de wereld met een paar
duidelijke omschrijvingen:

Een gerecht is vegetarisch wanneer het
geen producten bevat die afkomstig zijn
van gedode dieren.

Een paar opmerkingen:
•

Wat hiernaast staat kan u gebruiken als referentie, en het
is de enige juiste informatie. In de praktijk zal u wel eens

Met andere woorden, een vegetarisch gerecht (synoniem voor

iemand tegenkomen die vis als vegetarisch beschouwt,

lacto-ovo-vegetarisch) bevat geen:

maar dat is eigenlijk niet correct.
Vele kazen zijn gestremd met lebferment, dat afkomstig is

•

vlees (inclusief gevogelte)

•

vis (inclusief week- en schaaldieren)

van kalfsmaag (een slachtproduct). Enkel kazen gestremd

•

andere ingrediënten afkomstig van gedode dieren, zoals

met microbieel stremsel zijn echt vegetarisch. Niet alle

gelatine, dierlijke bouillon, dierlijke slachtvetten, enz.

vegetariërs maken dit onderscheid.

Een vegetarisch gerecht mag dus wel zuivel (melkproducten,

•

•

Producten als suiker of alcohol hebben niets te maken

kaas, ijs...) en/of eieren bevatten, of bestanddelen van zuivel

met het al dan niet vegetariër of vegetarisch zijn (hoewel

of eieren.

sommige wijnen of bieren en andere dranken dierlijke
producten kunnen bevatten, of ermee geklaard kunnen zijn).

Een gerecht is veganistisch wanneer het
géén dierlijke producten bevat.

•

Of producten of gerechten biologisch zijn of niet, heeft

Met andere woorden, naast bovenstaande ingrediënten bevat een

in theorie ook niets te maken met het vegetarisch zijn

veganistisch of honderd procent plantaardig gerecht ook geen:

ervan. Een biologisch product is geteeld volgens een
bepaalde, milieuvriendelijke productiewijze. Maar niet

•

zuivel of zuivelbestanddelen (melkproducten, boter,

alle biologische producten zijn vegetarisch (er bestaat ook

margarine, kaas, room, ijs...)

biologisch vlees) en omgekeerd. In de praktijk is het wel zo

•

eieren of eierbestanddelen

dat er een verband bestaat: liefhebbers van vegetarische

•

honing

voeding, zullen vaker dan gemiddeld voor biologisch
opteren, en omgekeerd.
•

Macrobiotisch is niet hetzelfde als vegetarisch. Vlees en

vis zijn slechts uitzonderlijk aanwezig in de macrobiotische
keuken, maar zijn niet uitgesloten.
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Wie lust veggie?
Een groot deel van de Belgische bevolking lust heel graag af en toe vegetarisch, zonder
daarom een vegetariër te zijn. Uit onderzoek blijkt dat bovendien één op twee Vlamingen
in de nabije toekomst graag minder vlees wil eten. Zij zullen dus vaak voor vegetarisch
kiezen als ze er de kans toe krijgen. De groep ‘echte’ vegetariërs wordt geschat op zo’n
drie procent van de bevolking.
De markt voor vegetarisch eten, zowel in restaurants als in supermarkten en andere
winkels, is dus niet te onderschatten.

U zet een vegetarisch gerecht op uw kaart.
Wie mag u zien als de potentiële afnemers?

De ‘parttime vegetariër’

In principe natuurlijk iedereen die het gerecht lust. Een

vegetariër zijn. Zij lusten graag een veggie gerecht, maar

gerecht hoeft trouwens niet noodzakelijk als vegetarisch

eten ook nog vlees of vis, dus u zal hen niet horen zeuren

aangekondigd te staan, en vele gerechten zijn vegetarisch

dat ze niets vegetarisch op de kaart vinden. Toch zal u hen

zonder dat u of uw klanten er bij stilstaan. Neem nu een penne

bekoren wanneer er bij u wel creatieve gerechten zonder vlees

all’arrabbiata bijvoorbeeld. Of u maakt een exotisch gerecht

of vis geserveerd worden. Deze groep groeit snel, om diverse

en trekt de mensen aan die eens iets nieuws willen proberen,

redenen.

Daarnaast zijn er een hele hoop mensen die parttime

of die een gezonde optie willen.

Religieuze groepen

Meer specifiek mag u ervan uitgaan dat u
volgende doelgroepen aanspreekt:

Vegetarische, en meer nog veganistische maaltijden zijn
bijzonder

geschikt

voor

bepaalde

religieuze

groepen.

Bijvoorbeeld de Indische bevolkingsgroep in Antwerpen,

De ‘echte’ vegetariër

bestaande uit mensen van vooral de hindoe- en jainreligies,

Er zijn twee à drie procent ‘echte’ vegetariërs in België. Deze

eet doorgaans vegetarisch. Ook voor moslims, die geen

mensen vormen een van de meest overtuigde en kritische

varkensvlees eten, is een vegetarische schotel een ‘veilige’

groepen onder het potentiële restaurantcliënteel. Ze zijn

optie. Orthodoxe joden mogen dan weer geen zuivel en vlees

beperkt in aantal, maar ze zijn wel opiniemakers geworden.

vermengen of in één maaltijd eten, en een maaltijd zonder

Pers en media besteden aandacht aan hun activiteiten en

vlees of zuivel is dan voor hen een goede keuze.

uitspraken. Bovendien bepalen ze in belangrijke mate mee

Wanneer mensen van andere culturen of religies zich buiten

waar een groep gaat eten.

de eigen gemeenschap begeven (vrijwillig of onvrijwillig,
bijvoorbeeld bij opname in een ziekenhuis), schakelen ze

De ‘voorkeurvegetariër’ of flexitariër

vaak over op vegetarische voeding omdat het risico om iets

De ‘bijna-vegetariër’ is zo goed als vegetariër maar durft wel

‘verkeerds’ te eten dan kleiner is.

eens een uitzondering maken, misschien omdat hij of zij geen
lekkere veggie optie op het menu vindt. Vaak gaat zo iemand

Mensen met allergieën

dan voor een visgerecht. Volgens een enquête die iVOX in

De bekendste allergieën in verband met dierlijke producten

2011 uitvoerde in opdracht van EVA vzw en de stad Gent zijn

zijn koemelkallergie en lactose-intolerantie. Puur plantaardige

er meer dan 350.000 flexitariërs in Vlaanderen.  

(veganistische) producten zijn voor deze mensen dus ‘safe’.
Daarnaast is er ook sprake van een stijgende intolerantie aan
verwerkte dierlijke producten zoals vleeswaren of vispaté,
waarbij mensen allergisch reageren op de hulpstoffen zoals
MSG, kleurstoffen, smaakstoffen, enz.
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De voordelen van
een veggie aanbod
Of u nu een contractcateraar bent of in een bedrijfsrestaurant, rust- en verzorgingstehuis,
ziekenhuis of school kookt, iedere kok wil graag meer klanten aantrekken en de trouwe klanten
behouden. We geven u daarom een aantal redenen om vegetarische gerechten op de kaart te
zetten…

1. Een nieuw cliënteel aanboren

3. Meer marge

Er is een grote vraag naar een kwalitatief en gevarieerd

De foodcost nauwlettend bewaken is vooral in de sociale

vegetarisch aanbod. Die vraag komt zeker niet alleen van

catering van groot belang. Alhoewel het hardnekkige

vegetariërs en parttime-vegetariërs, maar ook van veel

vooroordeel dat vegetarische gerechten duurder zijn dan

gewone klanten die eens ‘iets anders’ willen. Een of

gangbare gerechten nog steeds leeft, is het goed om te weten

meerdere vegetarische gerechten op het menu zorgen dus

dat meer vegetarische gerechten in het weekmenu een

voor een welkome variatie. Andere motivaties om voor een

positieve invloed kan hebben op de foodcost.

vegetarisch gerecht te kiezen zijn een groeiende bekommernis

Het klopt dat enkele populaire kant-en-klare vleesvervangers

om het milieu en de dieren en vooral om de eigen gezondheid.

duurder zijn, maar er zijn ook vele goedkopere mogelijkheden
om een lekkere en volwaardige veggie maaltijd samen te

2. Uzelf onderscheiden

stellen. Sojabrokken en peulvruchten bijvoorbeeld. Die zijn

Bedrijven en instellingen werken graag aan een positief, een

niet alleen goedkoper en praktischer in aanschaf dan vlees,

duurzaam, een gezond imago. Ze willen zich hiermee niet

hun rendement ligt ook hoger. Daarnaast kan u uw eigen

alleen onderscheiden van de concurrentie, maar ook inspelen

‘vleesvervangers’ maken of uiteraard de portie groenten

op de vragen van de klanten, het personeel of de investeerders.

vergroten.

Logischerwijze volgt de interne bedrijfscultuur het duurzame
imago van het bedrijf. De keuken kan hier perfect op inspelen

4. Het veggie-effect

door vegetarische maaltijden in de kijker te zetten of door

Misschien is dit een verrassing voor u, maar ook de ‘echte’

mee te doen aan Donderdag Veggiedag. De gezondheids-,

vegetariër vindt lekker eten heel erg belangrijk. En -

milieu-, of duurzaamheidscoördinator van het bedrijf kan

misschien minder verrassend - hij kan er nogal op staan dat

de veggie actie van de keuken dan weer opnemen in zijn

hij zijn zin krijgt. Wanneer vegetariërs uit eten gaan met een

of haar beleidsplan, waardoor het makkelijker wordt om

groep niet-vegetariërs, dan zullen zij vaak de keuze van de rest

bepaalde doelstellingen inzake Maatschappelijk Verantwoord

van de groep bepalen, of, de rest van de groep zal rekening

Ondernemen (MVO) te behalen.

houden met de vegetariër-in-het-gezelschap. En als u de
‘echte’ vegetariër tevreden stelt, zal hij bij u terugkomen en
uw trouwste klant worden. Niet alleen dat, hij zal gratis
reclame maken voor uw zaak.
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Wat verwacht de klant?
Verschillende mensen hebben verschillende verwachtingen wanneer ze een vlees- of
visloos gerecht bestellen. Veel hangt af van ‘hoe vegetarisch’ ze wel zijn.

Correctheid

en groenten. Daarnaast hoeft u niet steeds op een

In de allereerste plaats wil de klant natuurlijk krijgen wat hij

vleesvervanger terug te vallen. Zorg voor een aantrekkelijk

vraagt. Vraagt hij vegetarisch, dan geeft u hem geen vis. Waagt

element op het bord, zoals ravioli, gefrituurde hapjes, gevulde

hij het voorwaar om iets veganistisch te vragen, dan serveert

groente, een stukje groentetaart, iets met een korstje, … en

u hem een gerecht zonder dierlijke producten. Handig is om

geen mens die het vlees mist!

in het menu de vegetarische gerechten aan te duiden met een
symbooltje. Op die manier zien de klanten in één oogopslag

Prijs

wat ze bestellen of wat ze aan de saladbar opscheppen. Als u

De klant verwacht dat de vegetarische versie van een gerecht

toont dat u weet wat vegetarisch (en veganistisch) inhoudt,

niet duurder is dan de vleesversie (bijvoorbeeld een veggie

krijgt u het respect van de klant.

spaghetti vergeleken met deze met vlees). Daarentegen lijkt het
fair om een lagere prijs te vragen wanneer een veggie gerecht

Smaak

een flauwe versie is van het vlees-/visgerecht (een versie waarbij

Vegetarisch eten staat niet voor ascese en zelfverloochening.

bijvoorbeeld het vlees of de vis is weggelaten, maar waar niets in

Wie vegetarisch bestelt in uw bedrijfsrestaurant, kan best

de plaats kwam - iets wat bij u natuurlijk niet gebeurt…).

een bon-vivant zijn of een vleeseter die gewoon eens wil
variëren. Er is trouwens een grote kans dat zo’n klant het een

Vullend gevoel

en ander van eten en koken afweet, en thuis een uitgebreid

Wanneer een klant betaalt voor een maaltijd, wil hij liefst

ingrediëntenarsenaal gebruikt. Zorg er dus voor dat uw

voldaan zijn. Salades zonder vlees of vis kunnen mogelijk

aanbod uit meer bestaat dan enkel een salade, een omelet,

geen voldaan gevoel geven. Er kunnen dan eiwitrijke (bonen,

of een kaaskroket. Creativiteit wordt beloond, en wie uw

tofureepjes, noten) of vetrijke (noten, avocado…) ingrediënten

originaliteit ontdekt, vertelt het door.

worden toegevoegd. Volkoren of volwaardige producten
(bruine rijst, volkorenpasta of –brood) vullen meer en zijn

Gezondheid

gezonder dan geraffineerde producten.

Lang niet iedereen bestelt vegetarisch om gezondheidsredenen.
Ga er dus niet van uit dat wie veggie bestelt noodzakelijkerwijs

Keuze

hypergezond wil eten. Aan de andere kant eten sommige

Uiteraard is het leuk als een klant die vegetarisch wil eten, kan

klanten bijna dagelijks bij u, dus een evenwichtig menu is voor

kiezen uit diverse opties. Maar we willen het u ook niet te moeilijk

cateraars belangrijker dan voor restaurants. Zorg daarom

maken: één goed gerecht (dat af en toe wisselt) is al heel wat en

voor een creatief aanbod aan gerechten. Klanten waarderen

de kwaliteit is belangrijker dan de kwantiteit! Voor restaurants die

het als er een variatie is in granen, groenten, peulvruchten en

meedoen met Donderdag Veggiedag is het zeker voldoende om

andere vleesvervangers, noten en pitten.

acht tot twaalf echt goede veggie maaltijden te ontwikkelen. Door
die maaltijden afwisselend in te zetten en de groenten te variëren

Samenstelling

naargelang het seizoen, bent u al snel een jaar verder zonder dat

Er zijn geen algemene regels voor de samenstelling van een

de klanten het idee hebben telkens hetzelfde te eten. Vergeet niet

vegetarisch gerecht. De vegetarische keuken is namelijk even

op uw menuplanning aan te duiden welke (voor-, hoofd-, na)

uitgebreid en gevarieerd als de klassieke. U kan dus zowel

gerechten vegetarisch of zelfs veganistisch zijn (bijvoorbeeld met

eenpansgerechten serveren als de klassieke tripartite: een

een V). Dat wordt zeker bijzonder geapprecieerd!

zetmeelbron, een vegetarische eiwitbron (de vleesvervanger)
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Gezond
vegetarisch koken
Over gezond eten zijn al duizenden boeken geschreven. Hier volstaat de basis.

Net zoals je gezonde en ongezonde vlees- of visgerechten hebt,

Niet alles uit deze driehoek hoeft in één maaltijd te

heb je ook gezonde en ongezonde vegetarische gerechten.

worden geconsumeerd, maar een gezonde en evenwichtige

Uitspraken zoals ‘vegetarisch is gezond’ of ‘vegetarisch is

maaltijd bestaat doorgaans uit een zetmeelbron (granen of

ongezond’ zijn eigenlijk niet meer dan loze veralgemeningen,

aardappelen), een eiwitbron (vlees of een vleesvervanger) en

net zoals ‘vegetarisch is lekker’ of ‘vegetarisch is niet lekker’.

groenten (bron van vitaminen en mineralen, en ook vezels).
Wanneer uw maaltijden bestaan uit granen/aardappelen,

Net zoals gezond eten in het algemeen, betekent gezond

groenten, peulvruchten en eventueel fruit (inclusief noten en

vegetarisch eten aandacht hebben voor producten uit de

zaden), zijn ze in de meeste gevallen gezond. Het is daarbij

diverse onderdelen van de voedingsdriehoek. Hieronder

goed om zoveel mogelijk te kiezen voor verse groenten en

vindt u EVA’s vegetarische voedingsdriehoek, opgesteld naar

volwaardige, ’volkoren’ producten.

analogie van de gangbare voedingsdriehoek van het Vlaams

Een

Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie.

peulvruchten) hoeft niet in elke maaltijd aanwezig te zijn, maar

vleesvervanger

(sojaproducten,

veggieburgers

of

vormt wel een goede eiwitbron, die het hongergevoel tegengaat.
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Waarom vegetarisch?
We sommen hier de voornaamste redenen op die mensen hebben om geen of minder
vlees te eten .

voor de smaak:

voor de dieren

Vegetarisch eten kan erg lekker zijn. En het is eens iets nieuws:

In België worden jaarlijks zo’n 285 miljoen dieren gedood voor

nieuwe producten, nieuwe smaken, nieuwe bereidingswijzen,

voeding. Een gemiddelde Belg eet tijdens zijn leven een derde

nieuwe recepten. Uit alle delen van de wereld, in alle geuren

van een paard, 5 runderen en kalveren, 7 schapen en geiten,

en kleuren.

24 konijnen en wild, 42 varkens, 43 kalkoenen en ander
gevogelte, 789 vissen en 891 kippen. Deze dieren worden voor
het grootste deel gekweekt in intensieve omstandigheden,
met de grote vleesschandalen (BSE, varkenspest, dioxine,
vogelgriep…) tot gevolg.

voor de gezondheid:
Belgen eten te weinig groenten en fruit en te veel vlees
en andere dierlijke producten. Gezond vegetarisch eten
betekent minder dierlijke vetten en cholesterol, meer vezels,
meer groenten en fruit. Een overmatige vleesconsumptie

voor andere mensen

verhoogt de kans op hart- en vaatziekten, sommige kankers,

Ook de honger in de wereld en de stijgende voedselprijzen

overgewicht en diabetes type 2.

zijn voor veel bewuste consumenten een argument om

Sommige mensen zijn bovendien allergisch aan vlees, vis of

minder vlees te eten. Een groot deel van de mondiale graan-

andere dierlijke producten.

en sojaproductie wordt immers gebruikt voor diervoeder,
terwijl het efficiënter zou zijn om deze gewassen rechtstreeks
te gebruiken voor menselijke consumptie.

voor het milieu
Veeteelt is verantwoordelijk voor heel wat negatieve gevolgen
voor het milieu. Zo valt tien tot achttien procent van de
mondiale broeikasuitstoot toe te schrijven aan de veeteelt.
Meer en meer mensen worden zich bewust van die link, en
gaan om het milieu te sparen niet alleen papier recycleren
en meer het openbaar vervoer nemen, maar ook wat minder
vlees eten.
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Beginnen met
vegetarisch koken
Waarom zou u als cateraar met vegetarische gerechten starten? In de eerste plaats
natuurlijk omdat er vraag naar is. We merken dat cateraars steeds vaker de vraag krijgen
om veggie gerechten op de kaart te zetten. Het gaat dan dikwijls om een afname van vijf
tot tien procent van het totale aanbod. Daarnaast kan u zelfs in keukens waar er quasi
geen vraag is naar vegetarische gerechten de afname toch flink doen stijgen!
Gewoon door met Donderdag Veggiedag mee te doen bijvoorbeeld. Door die dag extra
lekker vegetarisch te koken en aan sensibilisering te doen in de instelling of het bedrijf,
kan de afname van veggie gerechten stijgen tot zestig à zeventig procent van het totaal!
De veggie grootkeuken heeft natuurlijk haar eigen specifieke uitdagingen. Zo zijn
bijvoorbeeld nog niet alle vegetarische producten in grootverpakking verkrijgbaar. Maar
u kan alvast met deze drie eenvoudige stappen beginnen:

1. Bekijk wat u al aanbiedt.
Misschien hoeft u het niet zo ver te zoeken en biedt u al vegetarische

2. ‘Vegetariseer’: maak een plantaardige
versie van vleesgerechten

gerechten aan zonder dat u er bij stil stond. Een vegetarische

Zowat elk vlees- of visgerecht kan u omtoveren tot een

pasta, kaaskroketten, rijstbereidingen, een groentelasagne,

heerlijke, vegetarische versie. Vegetarisch koken hoeft zeker

groentetaarten, pizza’s zonder vlees, vegetarische soepen, rijke

niet speciaal te zijn. Met een minimale verandering zijn

salades, … Dergelijke gerechten kunt u soms op een makkelijke

uw oude, vertrouwde recepten vegetarisch. Vervang het

manier verbeteren en ‘veredelen’. Evalueer in dat opzicht ook

gehakt in spaghettisaus door tofu-, seitan- of Quorngehakt,

eens uw aanbod belegde broodjes (zie pagina 38 voor meer

roerbakvlees door vegetarische wokstrips, of de hamburger

inspiratie) en de saladbar (zie pagina 40).

door een vegetarische variant. Redelijk wat groothandels
hebben een degelijk assortiment aan vegetarische producten.
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Een paar tips die je helpen ‘vegetariseren’:
•

Laat het vlees weg waar het niet nodig is: tomatensoep
zonder

balletjes,

erwtensoep

zonder

•

spekjes,

Voorzie een plantaardige melk, zoals sojamelk of rijstmelk,
voor bij ontbijtgranen, warme dranken enz. Meer en meer

aardappelsalade zonder ham, ...

mensen hebben deze alternatieven ondertussen leren

•

Gebruik plantaardig in plaats van dierlijk vet om te bakken.

kennen en ze hebben als voordeel dat ze ook voor klanten

•

Gebruik in de handel verkrijgbare plantaardige bouillon

die niet zo goed koemelk verdragen uiterst geschikt

voor soepen, sauzen en andere gerechten in plaats van

zijn. Ook plantaardige room (sojaroom, haverroom) in

rund- of kippenbouillon en zet iedere dag een vegetarische

desserten en sauzen vormt een gezonder alternatief.

•

•

soep op de kaart. Met een volwaardige salade en brood biedt

•

Bied dagelijks een vleesloze salademix aan die toch goed vult.

u de klanten op die manier een voedzame en verzadigende

•

Vermijd gelatine. Dat wordt gemaakt van dierenhuiden

maaltijd. Durf eens afwijken van de tomatensoep, en

en beendermeel van vooral varkens en koeien. Het wordt

overweeg linzensoep, een vichyssoise, een soep van zoete

op grote schaal gebruikt als bindmiddel in snoepjes,

aardappel, een ajuin-appelsoep, enzovoort.

gebak, geleien, sorbets, yoghurts, enz. In principe moet

Maak een vleesloze variant van uw pastasauzen en

gelatine opgenomen worden in elke ingrediëntenlijst.

stoofpotten.

sojabrokjes,

Een plantaardige vervanger voor gelatine (met nog meer

Quorn-, tofu- of seitangehakt en kip door bijvoorbeeld

Vervang

het

gehakt

door

bindkracht) is het zeewier agar agar. Het is te vinden in

tofureepjes. Ook bonen, kikkererwten of linzen zijn goede

de vorm van staafjes, vlokken, en poeder. Agar agar is

vleesvervangers die u kunt gebruiken in dergelijke schotels.

smaakloos, bevat geen calorieën, maar is rijk aan calcium,

Er zijn heel veel kant-en-klare veggieburgers en andere

ijzer en jodium. Agar agar moet meegekookt worden in het

vleesvervangers verkrijgbaar. Let wel op: kant-en-klare

product dat u wil binden.

producten, ook de veggie versies, bevatten vaak veel
natrium, iets om rekening mee te houden in de keuken van
een rust- en verzorgingstehuis of ziekenhuis.

3. Wees creatief
Als derde stap kan u de klassieke concepten loslaten en totaal nieuwe gerechten uitvinden: met nieuwe ingrediënten, nieuwe
kooktechnieken, nieuwe combinaties… De vegetarische keuken biedt heel wat recepten en mogelijkheden voor onder meer terrines,
groentetaarten, beignets en ‘tempura’, gevulde groenten, rolletjes, flapjes, pakketjes, gevulde flensjes, koekjes, groenteragouts, woks,
puree, gratins, enzovoort. Welke gerechten in uw keuken mogelijk zijn, is erg afhankelijk van het aantal maaltijden dat de deur uitgaat
en het personeelsbestand van de keuken. Maar een ding is zeker: als u vlees of vis niet langer centraal stelt in een maaltijd ontstaat
er een zee aan nieuwe mogelijkheden! Deze publicatie biedt alvast een goed startpunt. Op de volgende pagina’s ontdekt u nieuwe
ingrediënten en een hele hoop recepten. Een vegetarisch kookboek kan u natuurlijk nog een eind verder op weg helpen (zie pag. 48).
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Vleesvervangers
Vleesvervangers zijn producten die gebruikt kunnen worden in de plaats van vlees.
Omdat hun smaak, textuur of vorm gelijkaardig is aan vlees of omdat de voedingswaarde
gelijkaardig is. Op dat gebied noemen we een product een vleesvervanger als het eiwitrijk
is. Ook peulvruchten en noten kunnen in die zin dienst doen als vleesvervanger.

We onderscheiden:
•

traditionele vleesvervangers zoals tofu, tempeh en seitan. Dat zijn eeuwenoude en weinig bewerkte producten. Ze

zijn gezonder (minder vet en minder zout) en zijn ook meer bruikbaar voor verwerking in allerlei gerechten, want het zijn
basisproducten waarmee u alle kanten uit kan.
•

nieuwe vleesvervangers: meer bewerkte producten als veggie burgers, worsten… en Quorn. Vaak gaat het hier om kant-

en-klare producten. Dat gamma vleesvervangers breidt constant uit en de nieuwste vleesvervangers maken zich sterk dat ze
niet van echt vlees te onderscheiden zijn. Hou dus het aanbod van uw leveranciers in de gaten! Vraag stalen en overtuig hen
de producten op te nemen in hun assortiment.

Tofu

Tempeh

Is gemaakt van gestremde sojamelk (net zoals kaas van

Wordt bereid uit gefermenteerde sojabonen. Tempeh heeft

koemelk komt). In grote delen van Oost-Azië eten niet enkel

een meer uitgesproken smaak dan tofu. Met een goede mari-

vegetariërs maar ook omnivoren dit product. Tofu heeft

nade of de juiste kruidenmix maakt u er heel lekkere dingen

een zachte, vrij neutrale smaak en wordt daarom op smaak

mee. U kunt tempeh in de pan bakken, frituren, in wok- of

gebracht met kruiden, groenten of sauzen, door hem te roken

stoofschotels gebruiken… U vindt tempeh terug in verschil-

of vooral door te marineren. Tofu is een erg flexibel ingrediënt.

lende vormen, en ook in een gerookte versie. Tempeh is he-

U kunt het koud eten of warm, u kunt het verwerken in sauzen,

laas nog niet zo eenvoudig te vinden in grootverpakkingen.

broodbeleg of zelfs nagerechten. Hiervoor wordt vaak de veel

Tempeh is ook geschikt voor veganistische gerechten.

zachtere ‘zijden’ (‘silken’) tofu gebruikt.
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Seitan

TVP (sojabrokken)

Wordt gemaakt van de eiwitten in tarwe. Seitan heeft een op vlees

TVP of ‘textured vegetable protein’ is helemaal gemaakt van soja,

gelijkende vezelstructuur en een hartige smaak. U kunt het bak-

die door een bepaald proces een andere textuur heeft gekregen.

ken, braden, grillen of frituren. U vindt seitan in sneden, een blok-

U vindt TVP in fijne korrels en meer grove korrels. TVP kan op

je of gehakt. De kwaliteit van seitan verschilt heel sterk van merk

een makkelijke manier verwerkt worden in diverse schotels, door

tot merk. De prijs van seitan varieert naargelang de kwaliteit en is

de brokjes bijvoorbeeld mee te laten koken in een saus. Sommige

vergelijkbaar met die van biefstuk. Het loont zeker ook de moeite

grootkeukens verwerken TVP zelf tot balletjes, nuggets, burgers of

om seitan zelf te maken (zie p. 37). Seitan is ook geschikt voor

wokstrips. Het voordeel van deze gedroogde sojabrokken is dat u

veganistische gerechten.

ze heel lang kan bewaren. Zo heeft u altijd een vleesvervanger in
huis. Daarnaast neemt het tot drie keer toe in volume. De prijs van
TVP is een laatste groot voordeel. Voor minder dan de helft van de
prijs van de goedkoopste vleessoorten heeft u al een volwaardige
vleesvervanger op het menu. TVP is ook geschikt voor veganistische gerechten.

Quorn
Quorn is zowat het meest bekende voorbeeld van een nieuwe
generatie vleesvervangers. Het is samengesteld op basis van een
schimmel die rijk is aan eiwitten, voedingsvezels, magnesium en
zink. De smaak is een beetje vergelijkbaar met kip. De meeste
groothandels hebben Quorn in hun assortiment opgenomen. U
vindt het in de basisvorm (kleine blokjes), maar ook in de vorm
van gehakt, in bereide schotels en sauzen, als burger, enzovoort.
De kostprijs van Quorn is vergelijkbaar met die van vlees. Quorn
is niet geschikt voor veganistische gerechten, aangezien kippeneieiwit gebruikt wordt als bindmiddel.
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Peulvruchten
Aangezien peulvruchten veel eiwitten bevatten, zijn ze ook inzetbaar als vleesvervanger. Ze
bewaren lang (hou ze op een koele droge plaats uit het licht) en zijn zowel gedroogd of in blik
verkrijgbaar. Peulvruchten zijn goedkoper dan vlees en zorgen voor een langer verzadigd
gevoel na de maaltijd. We sommen een paar interessante producten op…

Bonen

Humus

Bonen bestaan in ontelbare varianten, waarmee u voor

Humus is een smeuïge bereiding van kikkererwten, heerlijk

afwisseling op het bord kan zorgen: kidneybonen (rode

als dipsaus maar vooral als broodbeleg en bovendien erg

nierbonen),

voedzaam.

witte

bonen,

limabonen,

zwarte

bonen,

azukibonen, zwartoogbonen, kievitsbonen, enzovoort. Bonen
zijn ideaal om te verwerken in stoofpotten, wokschotels,

Linzen

ovenschotels, kroketjes, burgers, salades, enz.

Linzen zijn een vast onderdeel in onder andere de Indische,
Turkse en Marokkaanse keuken. Ze bestaan in vele soorten

Kikkererwten

en kleuren. Linzen bevatten veel eiwitten, vitamines en

De kikkererwt is een bijzonder veelzijdige boon. Deze gelige,

mineralen. U hoeft ze niet te weken want ze absorberen een

ronde peulvrucht met een nootachtige smaak is rijk aan vezels

grote hoeveelheid water. De rode linzen koken trouwens gaar

en eiwitten. Kikkererwten dienen als basisingrediënt voor

in tien minuten. Van linzen kunt u onder andere mousse, soep,

vegetarische specialiteiten als falafel en humus:

saus of broodbeleg maken. Ze zijn ook goed om te verwerken
in diverse eenpansgerechten.

Falafel
Falafel is een populaire vegetarische snack uit het MiddenOosten, die bereid wordt met onder meer geplette geweekte
kikkererwten, koriander en knoflook. Verderop in deze gids
vindt u een recept, maar bij sommige groothandels vindt u
ook kant-en-klare falafel.
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Groenten
Er zijn heel wat groenten die geen introductie behoeven en die u al dagelijks gebruikt.
Onderstaande soorten zijn echter minder bekend, terwijl ze uw aandacht zeker verdienen. Al
is het maar omdat het kwaliteitsvolle, lokale producten zijn of groenten waarmee u ook tijdens
de wintermaanden kan toveren.

Aardpeer (topinamboer)

Pastinaak

Een vrij onbekende groente, die u kunt gebruiken zoals

De pastinaak is de voorganger van onze winterwortel, die

aardappelen, maar met een licht nootachtige smaak. De meest

tijdens de zomer niet te verkrijgen is. Pastinaak is een lange,

gebruikelijke manier om aardperen klaar te maken, is door

witte wortel met een zoete, op anijs lijkende smaak. De wortel

ze 15 à 20 minuten te koken in de schil en zo te serveren als

is iets minder stevig dan de winterwortel en dus wordt er best

groente. Maar er wordt ook soep, chips, wijn of zelfs sterke

met een dunschiller gewerkt. De pastinaak kunt u zowel rauw

drank van gemaakt. Aardperen zijn licht verteerbaar en

als gekookt eten maar hij is op zijn best als u plakjes stooft in

bevatten een heleboel voedzame bestanddelen, waaronder

een beetje margarine of olie. Pastinaak moet u koud bewaren

calcium, silicium en ijzer. Bovendien bevatten de knollen zeer

en beschermen tegen uitdroging. Hij is vanaf september tot

weinig glucose (suikers), wat deze groente – net als de zoete

ongeveer januari verkrijgbaar.

aardappel - bijzonder geschikt maakt voor diabetespatiënten
in een RVT of ziekenhuis.

Zoete aardappel (bataat)
De bataat ziet eruit als een oranje of witte aardappel maar

Paksoi

is geen familie van de gewone aardappel. Er bestaan vele

Paksoi is een knapperige, lichte koolsoort die familie is van

soorten die allen langwerpig zijn met een puntig uiteinde.

de Chinese kool. De plant heeft dikke, brede, witte bladstelen,

De smaak is zacht zoet. In Amerika is de zoete aardappel een

witte nerven en grote, groene bladeren. De groente kan zowel

geliefd ingrediënt in taarten. In Indonesië wordt hij in blokjes

rauw als gekookt worden bereid, maar blijft rauw of zeer kort

gesneden en met suiker en kokosmelk gekookt. U kunt bataat

gebakken op zijn best. Paksoi heeft een heerlijk aroma.

ook frituren, bakken of koken zoals de gewone aardappel.
Ook de moeite om wat meer in uw keuken te integreren zijn
aubergine, pompoen, postelein, rucola, venkel en nog veel meer.
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Granen
In plaats van aardappelen of rijst kunt u ook eens gebruik maken van een van onderstaande
graanproducten. U kan ze apart bereiden of als onderdeel van bijvoorbeeld eenpansgerechten.

Bulgur

Voorgekookte tarwekorrels

Bulgur is een Arabisch woord dat gestoomde, gedroogde en

Tarwekorrels zijn al vrij bekend bij het grote publiek, mede

gebroken tarwe betekent. Het is een basisingrediënt in de

dankzij de kant-en-klare verpakkingen in de supermarkt.

Turkse, Noord-Afrikaanse en Midden-Oosterse keuken en

Ook in de catering is het een leuk product om mee te werken,

lijkt een beetje op couscous. Tabouleh en pilaf zijn enkele van

vooral door de snelle gaartijd. De basis voor de tarwekorrels is

de typische gerechten waarin bulgur verwerkt wordt. Bulgur

gekookte en gepelde harde tarwe.

wordt gekookt zoals rijst en heeft een erg korte kooktijd.

Couscous

Quinoa
Quinoa is eigenlijk een zaad dat gebruikt wordt als een graan.

Couscous wordt net als Italiaanse pasta van tarwegriesmeel

Het is afkomstig van een aan de spinazie verwante plant

gemaakt, maar dan van de gestoomde en gerolde zachte

uit de Andes in Zuid-Amerika. Quinoa bevat uitzonderlijk

tarwekorrel. Het wordt vooral gegeten in landen rond de

veel eiwitten, mineralen, vitaminen en plantaardige vetten.

Middellandse Zee. Couscous is bliksemsnel klaar. Hij kan

Daarom krijgt ze wel eens de naam ‘superzaad’. Ze heeft een

gestoomd worden of gewoon overgoten worden met warm of

korte kooktijd van tien tot vijftien minuten.

koud vocht.
Proef ook eens kamut, maisgriesmeel, parelgerst, rogge,
spelt…
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Noten, pitten en zaden
Noten, pitten en zaden kunnen dienen als lekkere en voedzame toevoegingen aan gerechten.
En niet alleen als toevoeging: u kan er terrines van maken (cashewnotenterrine), of balletjes
(zonnebloem-, cashew-, pinda-, pompoenpit-…). Ze bevatten veel eiwitten en zullen de klant
met een voller gevoel achterlaten. U kunt er ook sauzen, crèmes en nagerechten van maken.
Amandelen, walnoten en pindanoten hoeven we u niet te leren kennen, maar er zijn ook…

Cashewnoten

Sesamzaad

De cashewnoot heeft een typische vorm (denk aan een halve

Sesamzaad komt uit de peulen van een tropisch kruid. Het

maan) en is zoet en olieachtig. De meeste cashews komen uit

kan wit, geel, rood, bruin of zwart van kleur zijn. Naast

India, Mozambique, Tanzania en Brazilië en zijn onder andere

calcium bevat sesamzaad ook vele andere mineralen, eiwitten

familie van de mango en de pistachenoot. Cashewnoten zitten

en vetzuren. Sesamzaad wordt best geroosterd en is lekker in

boordevol vitaminen en mineralen. Ze zijn zacht van smaak

vullingen, als afwerking van bereidingen zoals groentetaarten,

en textuur en laten zich gemakkelijk verwerken in tal van

of om over rauwe of gestoomde groenten te strooien. Het

gerechten, bijvoorbeeld in groentetaarten en terrines of als

wordt ook verwerkt in brood en op broodjes. Tahin is een

onderdeel van een vulling of groenteragout.

pasta van sesamzaad die je kan gebruiken in sauzen of als
broodbeleg. Sesamolie is rijk aan meervoudige onverzadigde

Hazelnoten

vetzuren en wordt best niet opgewarmd.

Gemalen hazelnoten zorgen voor een lossere textuur in gebak
en graanschotels. Hazelnoten worden vaak gebruikt als

Pompoenpitten

extraatje in salades. En dan is er nog hazelnootolie, die voor

Pompoenpitten of pepita zijn de eetbare zaadjes van de

een subtiel aroma zorgt. Geroosterd hebben hazelnoten – net

pompoen. Ze worden gedroogd verkocht. Pompoenpitten

zoals vele noten – een veel intensere smaak.

hebben een hele fijne smaak en geroosterd komen ze heel goed
tot hun recht. Gezouten kunt u ze toevoegen aan rijstschotels

Pecannoten

en salades. De pompoenpitten geven iets extra aan deze

Pecannoten zijn afkomstig uit Amerika. Qua uitzicht lijkt de

gerechten.

pecannoot een beetje op de walnoot, maar hij is langwerpiger
en z’n smaak is zoeter. U kunt de noten gebruiken in gebak,

Zonnebloempitten

in salades,… De noten zijn vooral bekend van de naar hen

Gezouten zonnebloempitten worden vooral gegeten als snack

genoemde pecannotentaart.

in de landen rond de Middellandse Zee. Daarnaast zijn ze ook
gepeld, ongezouten en eventueel geroosterd verkrijgbaar.
Net als pompoenpitten kunnen ze over rijstschotels en
salades gestrooid worden. Ze kunnen fijngemalen met
andere ingrediënten ook een mooie basis vormen voor
boterhamspreads of gefrituurde balletjes.
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Plantaardige
smaakmakers
Als we één tip mogen geven voor heerlijke veggie gerechten dan is het vooral deze: breid uw
assortiment smaakmakers uit én wees niet bang om ze rijkelijk te gebruiken! Niet alleen blijven
deze producten heel lang goed, ze geven ook een enorme meerwaarde aan uw gerechten. U kan
terugvallen op kant-en-klare marinades, kruidenpasta’s en specerijenmengelingen. Geef extra pit
aan uw gerechten door gebruik te maken van de volgende aan te raden smaakmakers.

De umamifactor: sojasaus

Look

Vlees geeft vooral een umamismaak, een zoutige hartige smaak,

De meest bekende telg van de lookfamilie is knoflook, maar er

aan gerechten. De umamifactor kunt u ook bereiken door

is ook bieslook, sjalot, prei, ui, bosui, daslook, … allemaal met

gebruik te maken van gefermenteerde producten zoals sojasaus

een zeer eigen karakter en vooral variërend in sterkte.

of miso. Sojasaus wordt niet alleen gebruikt als zoutmiddel,
maar ook om de natuurlijke smaak van ingrediënten te

Kokosmelk

versterken. Er bestaan verschillende soorten sojasaus zoals

De enorme populariteit van de Thaise keuken heeft er mee

Soyu, Tamari, of Ketjap Manis. Die laatste wordt vooral

voor gezorgd dat kokosmelk steeds vaker wordt toegepast als

gebruikt in Indonesische gerechten en is sterk gezoet.

romige smaakmaker. Gebruik de melk als basis voor curry’s
en wokschotels, maar ook in desserts als gezonde vervanger

Een frisse toets: citrusvruchten en gember

voor dierlijke room. Bent u op zoek naar een ander alternatief

Net als azijn kunnen citrusvruchten helpen om smaken beter

voor dierlijke room, gebruik dan sojaroom (in literpakken bij

naar boven te brengen. Bovendien bevorderen ze de vertering,

de groothandel verkrijbaar) of haverroom.

zeker van vetrijke gerechten. In de Aziatische keuken wordt
gember meestal gebruikt in combinatie met knoflook of

Andere interessante smaakmakers zijn verse kruiden

bosuitjes – die smaken zijn namelijk complementair.

(koriander, dragon), verschillende soorten azijn (Xeres azijn,
appelazijn, rijstazijn), …
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Tempeh-Tofu-Seitan
Tempeh is een ambachtelijk product op basis van biologische sojabonen.
Deze vetarme vleesvervanger kan men marineren, wokken, bakken
en in stoofschotels verwerken.
Varianten: rooktempeh, tempeh bacon, tempeh pesto en tempeh provençaals

Tofu, een reeds eeuwenlang populair product in het Oosten, is een gele
sojabonen vervanger, die wordt gemaakt van gestremde sojamelk.
Eén van de beste eigenschappen van tofu is zijn veelzijdigheid. Het is
een culinaire cameleon die alle smaken kan aannemen die je maar wenst!
Varianten: tofu gehakt, rooktofu, licht gekruide tofureepjes, oosters gekruide
tofureepjes

Seitan is een hartig eiwitproduct op basis van tarwegluten. Seitan is licht
verteerbaar en calorie arm. Seitan gelijkt qua uitzicht erg veel op vlees en
is ideaal om te verwerken in stoofschotels.
Varianten: seitan gehakt, seitan suprême (seitan blokjes)

De Hobbit nv*Nijverheidslaan 7-9*B-9990 Maldegem
Tel.: +32/50 71 70 20 * Fax: +32/50 71 72 12
www.hobbit.be * info@hobbit.be

In plaats van…
Hieronder vindt u een handige tabel, die u toont waardoor u dierlijke producten kan
vervangen. (g) achter het ingrediënt betekent dat het makkelijk verkrijgbaar is bij de reguliere
groothandel. (b) betekent dat u het product vooral terugvindt bij de biologische groothandel.
Vrijwel alle producten die verkrijgbaar zijn bij de reguliere groothandel (g) vindt u ook in een
duurzamere versie terug bij de biologische groothandel. De biologische groothandel heeft
vaak ook een veel groter vegetarisch assortiment.

In de plaats van…

Kunt u gebruiken…

Opmerkingen

Hoe vervang je niet-vegetarische producten?
Gehakt

Tofugehakt (g)
Seitangehakt (b)
Quorngehakt (g)
TVP (fijne versie) (b)

Quorngehakt bevat net zoals alle Quornproducten eieren en is dus wel vegetarisch maar niet
volledig plantaardig (veganistisch).

Vleesballetjes

Veggieballetjes (g)
Falafel (g)

Falafel of andere veggieballetjes kunt u makkelijk zelf maken.
Verderop in deze gids vindt u recepten.

Vlees in
stoofpotjes

Tofureepjes (g) Quornblokjes (g)
Seitan (g)
Peulen (g)

Seitan leent zich heel goed als vleesvervanger in donkere, winterse gerechten zoals stoverij.
Tofu naturel is smaakloos. U kunt het dus best goed kruiden of marineren.
In stoofpotjes met peulen, zoals chili sin carne, moet er geen vleesvervanger meer toegevoegd
worden

Gelatine

Agar-agar (g)

Sterk en smaakloos bindmiddel, laat zich makkelijker verwerken dan gelatine.

Worstjes en burgers

Veggie worstjes en burgers (g).

Er zijn verschillende soorten worstjes en burgers verkrijgbaar de ene al smakelijker dan de
andere, vraag stalen aan uw leverancier!

Vis

veggie fishsticks (b)

Bij het ter perse gaan van deze gids levert enkel het merk Red Wood smakelijke veggie fish
sticks in België. Deze fish sticks zijn helaas niet bij alle biogroothandels te vinden.

Hoe vervang je niet-veganistische producten?
Melk

Sojamelk (g)
Havermelk (b)
Rijstmelk (b)
Amandelmelk (b)

Voor hartige gerechten gebruikt u de ongezoete varianten.

Boter

Plantaardige margarine (g)
Plantaardige olie (g)

Sommige margarines zijn volledig plantaardig, andere bevatten melkproducten of zelfs visolie.
Kijk het label na!

Room

Sojaroom (g)
Haverroom (b)
Kokosmelk/room (g)

Deze producten zijn lichter verteerbaar dan koemelkroom en zijn cholesterolvrij. In de koffie
gaan ze wel sneller ‘schiften’, voorkom dit door de room even op te warmen.

Slagroom

Sojaslagroom (g)

Verkrijgbaar in tetrapak in supermarkten en in sommige biogroothandels.

Yoghurt

Sojayoghurt (g)

Verkrijgbaar in naturel en in verschillende fruitsmaken.

Ei (binden)

Kikkererwtenmeel (b)
Maïszetmeel (g)
Arrowroot (b)

Voor het maken van een beslag om te paneren kan je een papje van water met kikkererwtenmeel
of maïszetmeel gebruiken. Voor het binden van sauzen kunt u arrowroot of maïszetmeel
gebruiken. Arrowroot geeft een fijner en smakelijker resultaat en is vooral geschikt voor lichte
sausjes en desserts. Ei vervangen in quiches en fritata’s vergt een totaal ander recept waarbij
gebruik gemaakt wordt van tofu.

Ei (in gebak)

‘Egg-replacer’ (b)
Bakpoeder (g)
Appelazijn/citroensap (g)
Natriumbicarbonaat (g)

Bij gebak waarbij het aandeel hele eieren beperkt blijft (bijvoorbeeld in cake) kunt u ei makkelijk
vervangen door ‘Egg-replacer’ (kant-en-klaar poeder) of een combi van maïzena, bakpoeder en
natriumbicarbonaat met een zuur zoals appelazijn of citroen.

Kaas (harde)

sojakaas (b)

Kaas is moeilijker te vervangen. In sommige biogroothandels zijn enkele plantaardige
alternatieven verkrijgbaar.

Kaas (smeerkaas,
‘Philadelphiaachtige’
kazen)

sojasmeerkaas (b)

Bij sommige biogroothandels vindt u smakelijke zachte sojakaas in verschillende variaties (met
mierikswortel, met provencaalse kruiden, naturel, ..).

Honing

Ahorn(esdoorn)stroop,
maïsstroop, agavestroop,
rijststroop, tarwestroop

Vooral agavestroop benadert het meest de smaak van honing.
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Praktisch

Zo verleidt u vleeseters!
Hierna volgt een bundel recepten. Zowel soepen, hoofdgerechten, snacks, broodjes als de saladbar
komen aan bod. Welke vegetarische gerechten u ook maakt, hier geven we nog eens een korte
samenvatting van de tips die u helpen om vleeseters te verleiden.

1. Zorg voor een smakelijke naam
voor uw gerecht.

6. Zorgt voor wat bite!

Een ‘Thaise curry met wokreepjes en gestoomde rijst’ verleidt

en saus bestaat, is zonde. Verwerk er iets met een korstje in

meer mensen dan ‘Curry met tofu’. Vervang ‘Vegetarische

en u zorgt meteen voor wat structuur: gebakken aardappelen,

couscous’ door ‘Rijke groentecouscous met falafelballetjes en

een loempia, een groentetaartje, wat rauwkost of kort

zuidvruchten’. Sommige exotische namen zoals tofu of seitan

geblancheerde groenten, gehakte noten en pitten, …

Een gerecht dat alleen maar uit zachte groenten met puree

schrikken de meer conservatieve eters af. In dat geval kan u
Tenslotte is het niet nodig om bij elk vegetarisch gerecht

7. Zorg ervoor dat de borden er
verleidelijk uitzien.

het voorvoegsel: ‘veggie’ of ‘vegetarische’ te gebruiken. Een

Zeker bij stoofpotjes let u er best op dat er geen ‘kwak’ eten

logo in de vorm van een groene V, een groen blaadje, of het

op het bord komt te liggen. Werk de stoofpot af met een

Donderdag Veggiedaglogo duidt net zo goed op een subtiele

vegetarisch balletje of een groentebeignet, verse kruiden, wat

manier de aard van het gerecht aan.

nootjes en serveer er een fris kleurig slaatje bij, of een aparte

voor benamingen als wokreepjes en veggie balletjes kiezen.

groente. Denk bij de keuze van de groenten ook na over het

2. Zorg ervoor dat uw gerecht voldoende
vult.
Gebruik

een

eiwitrijk

product

zoals

kleurenpallet op het bord.

vleesvervangers,

peulvruchten, noten, … of vul uw gerecht aan met wat
rauwkost. Vegetarische gerechten hoeven ook niet altijd light
te zijn, gebruik dus voldoende vetten.

3. Vertrek vanuit de groenten in plaats
van het vlees.
Bedenk voor het vleesgerecht daarna een variant op het veggie
gerecht, en spaar uzelf op die manier tijd en moeite uit. Gebruik
standaard groentebouillon en vegetarische sauzen zodat uw
gerechten voor iedereen toegankelijk zijn.

4. Let op de umamifactor.
Maak verder rijkelijk gebruik van smaakmakers zoals kruiden
en marinades, en gebruik voldoende zout.

5. Bak, rooster en bruin uw ingrediënten.
Omnivoren missen eigenlijk vaak de smaak van gebakken
voedsel. Rooster een deel van de groenten, bak de rijst
aan, gratineer uw gerechten, verwerk iets gefrituurds
(falafelballetjes, kroketjes, groentebeignets) in uw gerecht en
u lost dat probleem meteen op.
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soepen

Soepen
Vegetarisch koken in 30 minuten, Miki Duerinck en Kristin Leybaert

Tomatensoep met ‘balletjes’
5 kg ui

Dit eenpansgerecht is een van de favoriete vegetarische gerechten van het

10 teentjes knoflook

zelfbedieningsrestaurant van de Hotelschool Gent. De geraspte emmentaler

200 g verse, gehakte gember

zorgt dat de frittata mooi bij elkaar blijft. De kaas bevat bovendien geen dierlijk

5 rode chilipepertjes (optioneel)

stremsel en is dus geschikt voor vegetarische gerechten. De paprikasaus geeft

5 kg gare kikkererwten

extra smaak aan het gerecht en zorgt voor een mooie presentatie. Een frisse

olie

groene sla past perfect bij dit gerecht en zorgt voor de extra portie groenten.

1 groot blik tomatenconcassé (2,5 l)

Beboter de ovenplaten (GR) met de vloeibare margarine, schik er de

30 g kerrie
30 g komijn

100 pers.

gespoelde aardappelschijfjes in en overgiet dit met de helft melk en de

30 g paprikapoeder

helft room (hou 5 l melk over voor het quichebeslag), tot net onder de

10 onbehandelde sinaasappels

bovenste laag aardappelen. Kruid met peper, zout en nootmuskaat en

zout

plaats de platen onder gesloten deksel een uur in de oven op 160°C.

12 l water

Laat hierna de aardappelen zonder deksel nog een tiental minuten in
de oven staan op 180°C om ervoor te zorgen dat alles goed ingekookt is.
Gaar de groenten al dente en verdeel ze over de aardappelen. Maak een
quichebeslag van de eieren, overige melk en maïzena en meng dat tot
een vloeibare massa. Kruid goed af met peper, zout en nootmuskaat. Giet
het beslag over de aardappelen en groenten, bestrooi alles met geraspte
emmentaler en plaats ongeveer 40 minuten in de oven op 180°C.
Maak nu de saus. Gaar de in stukken gesneden rode paprika in de
groentebouillon en mix zeer fijn. Breng op smaak met peper en zout. Bind
eventueel lichtjes met blanke roux.
Nappeer een bord met een beetje paprikasaus en plaats daar een mooie
portie van de frittata op.
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soepen

EVA vzw

Pistou maaltijdsoep
10 kg courgette

Laat de bonen elk apart 6 tot 8 uur weken. Giet ze af en kook ze

1,5 kg rode bonen

afzonderlijk gaar (geen zout toevoegen!). Snijd ondertussen de

1,5 kg witte bonen

groenten. Giet de bonen af wanneer ze bijna gaar zijn. Kook de groenten

3 kg macaroni

samen met de bonen in een lichte groentebouillon. Kook ondertussen

3 kg aardappelen

de macaroni, giet af en roer op het laatste moment door de soep, samen

10 kg groene boontjes

met de pesto. Breng verder op smaak.

2 kg wortelen
5 kg tomaten
Voor de pesto:

100 pers.

1,5 kg knoflook
1 kg basilicum
3 l olijfolie
zout en peper naar smaak
EVA vzw

Linzensoep
6 kg bruine linzen

Rode linzen koken vanzelf kapot en combineren goed met oosterse specerijen.

20 l water

Bruine linzen (boerenlinzen) moet u langer koken en mixen. Zij zijn lekker in

360 g groentebouillon

traditionele (maaltijd)soepen. De grijsgroene Du Puy linzen zijn minder geschikt

2 kg selder

om soep van te maken, maar zijn des te lekkerder in salades of warme gerechten.

3 kg wortelen
4 kg champignons

Stoof de groenten aan. Meng de linzen eronder en giet de groentebouillon

3 kg ui

erbij. Laat de soep 30 min sudderen, tot de linzen volledig gaar zijn. Pureer

30 g knoflookpoeder

de soep, breng ze op smaak met de kruiden en laat de soep nog 10 min

2 el piment (kan je vervangen door

doorkoken. Roer de peterselie en peper vlak voor het opdienen door de soep.

1 el kaneel, 1/2 el
gemalen kruidnagel

100 pers.

en 1/2 el nootmuskaat)
60 g gedroogde dragon
verse gehakte peterselie
1 el zwarte peper
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soepen

Eddy Van Den Langenbergh

Prei-aardpeersoep met tapenadecrostini
2 kg ui

Deze soep is een mooi voorbeeld van wat u met seizoensgebonden en

3 kg wit van prei

lokale producten kan doen. Aardperen zijn verkrijgbaar van november tot

3 kg aardpeer

februari. U hoeft ze niet te schillen, maar geschild geven ze wel een veel

2 l (soja)room

mooiere, witte soep.

Peper en zout

Tip: Was de aardperen en kook ze in de schil. Wanneer ze boven komen

360 g groentebouillon

drijven, zijn ze gaar. Laat even afkoelen en u kan de schil er zo afhalen.

18 l water

Stoof het wit van de prei en de uien aan. Bestrooi met bloem en
Voor de tapenade:

bevochtig met de groentebouillon. Voeg de aardperen toe en laat 20

100 pers.

1200 g olijven

min. koken. Mix, passeer en smaak af. De soep kan eventueel verder

3 teentjes look

afgewerkt worden met een scheutje (soja)room.

5 dl olijfolie

Maak nu de tapenade. Cutter alle ingrediënten. Bestrijk een crostini

150 g kappertjes

met de tapenade en werk eventueel verder af met gebakken artisjok,
een zongedroogd tomaatje en verse basilicum.

EVA VZW

Vietnamese noedelsoep
20 l water

Maak van deze noedelsoep een lichte maaltijdsoep door er op het einde

360 g groentebouillon

mild gekruide tofureepjes onder te roeren.

1l sojasaus
100 g verse geraspte gember

Kook de noedels gaar in 3 tot 5 minuten, giet af en laat ze afkoelen

5 chilipepers

onder koud water. Verdeel de noedels over de kommen.

400 g verse basilicum

Zet de bouillon op met de smaakmakers en de ui. Breng aan de kook en

200 g verse koriander

laat de soep ongeveer 15 min. trekken. Breng de bouillon op smaak met

2,5 kg sojascheuten

de kruiden, chilisaus en champignonsaus, haal ze van het vuur en roer

4 kg witte uien, in fijne plakjes

er de sojascheuten onder. Giet de hete bouillon over de noedels en werk

100 partjes limoen

af met limoenpartjes, gehakte pindanootjes en verse kruiden.

chilisaus (optioneel)
champignonsaus
(optioneel, Aziatische supermarkt)
2,5 kg rijstnoedels
geroosterde en gehakte pindanoten
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100 pers.
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Biofresh S.A.
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Er gaat een wereld voor u open bij ISPC. Zodra u een voet over de drempel zet, begint een verrassende tocht langs de meest smaakvolle specialiteiten.
Om ervoor te zorgen dat u onderweg niet verdwaalt, sturen we u op pad met één van onze specialisten. Als een volleerd gids, navigeert hij u langs de
lekkerste kazen, de beste wijnen, het meest malse vlees en de fijnste verse vis. Vanzelfsprekend voor u geselecteerd van over de hele wereld. Uit de verste
uithoeken of juist van onverwacht dichtbij. En passant vertelt hij nog even alles over onze ambachtelijke streekproducten. De herkomst, de lekkerste
smaakcombinaties, de beste tijd van het jaar om te nuttigen, het aantal variaties en de smaaknuances. Ook voorziet hij u van een advies op maat.
ISPC Gent, Ottergemsesteenweg Zuid 720, 9000 Gent, Tel: +32 (0)9 - 241 51 11. / Info-gent@ispc-int.com
ISPC Luik, Route deLiers 125, 4042 Herstal-Liers, Tél: +32 (0)4 - 278 92 92. / Info-liege@ispc-int.com

Ga ook op ontdekkingsreis op onze
website www.ispc.be

hoofdgerechten

Hoofdgerechten
Hotelschool Gent

Groentefrittata
met aardappelen en een sausje van rode paprika

40 kg aardappelschijfjes

Dit eenpansgerecht is een van de favoriete vegetarische gerechten van het

20 kg broccoli

zelfbedieningsrestaurant van de Hotelschool Gent. De geraspte emmentaler

3 bakken prei

zorgt dat de frittata mooi bij elkaar blijft. De kaas bevat bovendien geen dierlijk

10 kg diepvrieserwten

stremsel en is dus geschikt voor vegetarische gerechten. De paprikasaus geeft

10 kg gemengde paprikareepjes

extra smaak aan het gerecht en zorgt voor een mooie presentatie. Een frisse

10 kg rode paprika (voor de saus)

groene sla past perfect bij dit gerecht en zorgt voor de extra portie groenten.

360 eieren
15 l (soja)melk

Beboter de ovenplaten (GR) met de vloeibare margarine, schik er de

10 l (soja)room

gespoelde aardappelschijfjes in en overgiet dit met de helft melk en de

2 kg maïzena

helft room (hou 5 l melk over voor het quichebeslag), tot net onder de

peper, zout,

250 pers.

bovenste laag aardappelen. Kruid met peper, zout en nootmuskaat en

gemalen muskaatnoot

plaats de platen onder gesloten deksel een uur in de oven op 160°C.

1 fles vloeibare margarine

Laat hierna de aardappelen zonder deksel nog een tiental minuten in

3 kg geraspte emmentaler

de oven staan op 180°C om ervoor te zorgen dat alles goed ingekookt is.

1 l groentebouillon

Gaar de groenten al dente en verdeel ze over de aardappelen. Maak een
quichebeslag van de eieren, overige melk en maïzena en meng dat tot
een vloeibare massa. Kruid goed af met peper, zout en nootmuskaat. Giet
het beslag over de aardappelen en groenten, bestrooi alles met geraspte
emmentaler en plaats ongeveer 40 minuten in de oven op 180°C.
Maak nu de saus. Gaar de in stukken gesneden rode paprika in de
groentebouillon en mix zeer fijn. Breng op smaak met peper en zout. Bind
eventueel lichtjes met blanke roux.
Nappeer een bord met een beetje paprikasaus en plaats daar een mooie
portie van de frittata op.
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hoofdgerechten
Hotel- en Bakkerijschool Colomaplus

Winterstoofpot
10 kg seitan

Verhit de boter en bak de seitanblokjes aan. Bereid de groenten voor: ui

1 kg (soja)boter

snijden, groenten in stukjes, kool in reepjes. Stoof de groenten (behalve

2 kg uien

de aardappelen) enkele minuten aan. Giet hier groentebouillon bij

2 kg wortelen

zodat de groenten half onder staan. Roer er de kruiden en de helft van

3 kg prei

de peterselie door. Doe het deksel op de pan en laat alles 10 min garen.

3 kg pastinaak

Meng de aardappelen onder de stoofpot en laat nog 10 min garen.

2 kg knolselder (of de helft selder en de helft raapjes)

Verwijder het kruidenboeket en kruid af. Schep alles in een ovenschotel

2 kg witte kool

en dek af met bladerdeeg. Laat ongeveer 10 min verder garen in de

15 kg aardappelen

oven. Serveer met de rest van de peterselie.

100 pers.

1 kruidenboeket
3 bussels gehakte peterselie
bladerdeeg
Peper en zout
FOD Financiën, Resto North Galaxy

Veggie balletjes met risotto
van feta en zongedroogde tomaten in een roomsaus
van boschampignons, licht gearomatiseerd met pesto

Voor de risotto:

Voor de roomsaus:

De personeelsrestaurants van de FOD Financiën hielden in september

7,5 kg risottorijst

7,5 l (soja)room

2011 een wedstrijd met als doel het smaakvolste, duurzame vegetarische

3 kg feta

125 g pesto

gerecht te vinden. Ons sprak het gerecht van de koks van de North Galaxy

1 kg gemalen

1,25 l boschampignon-

keuken in Brussel het meest aan.

Parmezaanse kaas

bouillon

2 kg zongedroogde

125 g (soja)boter

Doe de olijfolie in een grote pan en voeg de rijst, de basilicum en

tomaten

2,5 kg in dunne plakjes

de gedroogde oregano toe. Laat een beetje uitzweten en giet hier

1 kg pijnboompitten

gesneden champignons

de groentebouillon bij. Laat koken tot de rijst gaar is. Roer er nu de

15 liter groentebouillon

2,5 kg oesterzwammen

fijngesneden zongedroogde tomaten, de blokjes feta, de gemalen

250 g verse basilicum

peper en zout

Parmezaanse kaas, de boter en de pijnboompitten bij.

30 g gedroogde oregano

nootmuskaat

U kan in plaats van met een pan ook met een combisteamer werken.

375 ml olijfolie

375 ml rode porto

Maak nu de roomsaus. Laat de gesneden champignons in een beetje boter

2 kg (soja)boter

sauteren. Voeg de oesterzwammen toe. Voeg nadien de bouillon en de room

2 kg Parmezaanse kaas

Voor de balletjes:

in schilfers

15 kg vegetarische

toe. Laat dit inkoken tot u een lichte en homogene crème krijgt. Voeg zout,

miniballetjes

peper en nootmuskaat toe. Voeg op het einde de pesto en de porto toe.

5 l bouillon van

Warm de bouillon op. Voeg de balletjes toe, laat 5 minuten sudderen en giet af.

boschampignons

Serveer de champignonroomsaus rond de risotto en werk af met de

100 pers.

veggie balletjes.
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hoofdgerechten
Daniel Van Bossche

Veggieblokjes in zoetzure saus
met ananas, groenten en rijst
6 kg kant-en-klare

Voor de saus:

De tofublokjes kan u gerust vervangen door een kant-en-klare vegetarische

tofureepjes

5 kg tomatenconcassé

loempia. Dien op met gekookte rijst.

(of kruid en bak

1 kg uiblokjes

natuurtofu of

350 g kristalsuiker

Bereid eerst de saus. Stoof de uiblokjes aan in de sesamolie. Bevochtig

wokreepjes op naar

3,5 dl azijn

met de tomaten en kruid met groentebouillonpoeder. Breng naar het

eigen smaak)

150 g aardappelzetmeel

kookpunt en laat op een zacht vuur even verder sudderen.

2,5 kg rode

sesamolie

Voeg suiker en azijn toe naar smaak. Meng het sap van de ananas met

paprikareepjes

sap van de ananas

aardappelzetmeel en breng hiermee de saus op dikte. Controleer de

10 kg wok groentemix

groentebouillonpoeder

kruiding.

(wortelschijfjes, bam-

Doe een beetje sesamolie in de warme braadslede en bak hier vervolgens

boescheuten, stukjes

eerst de paprikareepjes en daarna de wokgroenten. Voeg de tofureepjes

babymaïs, suikererwt)

100 pers.

en de ananas toe als de groenten gaar zijn. Controleer de kruiding en

1 groot blik

kruid eventueel bij met groentebouillonpoeder. Werk het gerecht af met

ananasstukjes, uitgelekt

fijngesneden verse koriander.

sesamolie
1 bussel verse koriander
Donderdag Veggiedag Kookboek, Miki Duerinck en Kristin Leybaert

Ovenschotel met prei,
champignons en wortelpuree
15 kg aardappelen

Deze ovenschotel is altijd een enorm succes! U kan de verschillende

5 kg wortelen

maaltijdcomponenten ook gewoon naast elkaar op het bord serveren.

2 kg ui

Vergezel eventueel met een slaatje van witte kool.

15 teentjes knoflook
4 kg champignons

Snijd de aardappelen en de prei in stukken en de champignons in

8 kg vegetarisch gehakt

schijfjes, pers de knoflook en versnipper de ui.

1 dl sojasaus

Kook de aardappelen en wortelen afzonderlijk gaar. Pureer ze samen met

6 kg prei

100 pers.

ongeveer de helft van de (soja)room, de nootmuskaat, peper en zout.

2,5 l (soja)room

Stoof de ui, knoflook en champignons aan. Roer hier het vegetarisch gehakt,

2 el Provençaalse kruiden

de sojasaus en de Provençaalse kruiden onder. Kruid bij naar smaak.

nootmuskaat

Stoof de prei afzonderlijk aan in wat olie en roer er de resterende (soja)

peper en zout

room onder.
Verdeel het champignon-gehaktmengsel over de bodem van een ingevette
ovenschaal. Leg de prei in roomsaus erop en bedek met de aardappelwortelpuree. Zet de ovenschotel nog een veertigtal min. in de oven.
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hoofdgerechten
Geert Groffen

Broccolitaart met lentesla
Voor de taart:

Voor de lentesla:

Broccoli- of andere groentetaarten zijn hele eenvoudige en klassieke

quichedeeg

1 kg verse

gerechten. Ze zijn populair bij iedereen. Serveer altijd een licht slaatje bij

6 kg broccoliroosjes

kleinbladige spinazie

een groentetaart. Dat zorgt zowel voor een mooier bord als voor de extra

40 eieren

4 grote radiccio’s

peper en zout

4 bussels rucola

500 g gemalen kaas

fijn zeezout en peper

3 kg plattekaas

1 dl olie

Stoom de broccoli. Leg de bladerdeeg in een gastronorm met bakpapier.

5 g tijm

½ dl azijn

Schik de broccoliroosjes hierop. Meng de eieren met de plattekaas en

100 pers.

portie groenten. Vergezel deze taart van een portie geroosterde aardappelen
en u hebt een flink vullende maaltijd.

de kruiden. Giet het mengsel over de broccoliroosjes en strooi hier de
gemalen kaas over. Bak de taart ongeveer een uur in de oven.
Snijd de radiccio fijn en meng de spinazie en rucola eronder. Maak een
dressing van de olie en de azijn en meng die onder de sla. Breng op
smaak met peper en zout.

Miki Duerinck en Kristin Leybaert

Thaise kokoskerrie met rijst
15 stengels citroengras of het

Thaise gerechten zijn vaak al van oorsprong vegetarisch. Ideaal om uw klanten eens

sap van 5 citroenen

te verrassen met een origineel exotisch gerecht. Vervang de groenten in dit recept

6 kg licht gekruide tofureepjes (of

gerust door Chinese kool, aubergine, sojascheuten of broccoli. U kan zoals hieronder

6 kg tofu, in stukjes gesneden,

zelf een currypasta maken of uw toevlucht zoeken tot kant-en-klare pasta’s. Let wel

op smaak gebracht met curry en

op, want die bevatten soms vis- of garnaalextracten. Serveer met gestoomde rijst.

zout en licht opgebakken)
2 bosjes verse koriander

Bereid de groenten voor: versnipper de ui, pers de knoflook, kook de boontjes

5 kg snijboontjes

beetgaar in gezouten water, snijd de wortelen in blokjes, de bloemkool in roosje

2 kg rode paprika

en de paprika in reepjes.

4 kg wortelen

Maak eerst de currypasta: schil de gember en snijd hem in grove stukken. Halveer

4 bloemkolen

de pepertjes en verwijder de zaadjes. Doe dat samen met de ui, knoflook en 200 ml

2 kg uien

olie, wat peper en zout in een keukenrobot en maal het glad.

10 teentjes knoflook

Verwarm olie in een wokpan en voeg de gemixte pasta, het citroengras (of

10 rode chilipepertjes

citroensap) en het komijnzaad toe. Laat een tiental minuten zachtjes aanstoven.

200 g verse gember

100 pers.

Voeg de wortelen toe aan het kruidenmengsel en giet de kokosmelk erbij. Laat een

olie

tiental minuten sudderen. Voeg de paprika en de losgesneden bloemkoolroosjes

20 g komijnzaad

toe en laat alles stoven tot de groenten beetgaar zijn.

4 l kokosmelk

Roer nu de tofureepjes toe en meng de gare boontjes onder de groenten. Haal

zout

het citroengras uit de pan en bestrooi het gerecht net voor het serveren met
gehakte koriander.
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hoofdgerechten
personeelsresto ’t Zuid Gent

Gegratineerde groenteschotel
Stoom de groenten beetgaar. Bak het vegetarisch gehakt aan. Beleg een

25 kg aardappelpuree
20 kg gemengde groenten

ovenschotel met een laag aardappelpuree, de groenten en als bovenste

100 pers.

(broccoli, bloemkool of spinazie)

laag het vegetarisch gehakt. Overgiet met de mornaysaus en werk af

5 kg vegetarisch gehakt

met de amandelschilfers. Gratineer de schotel in de oven.

15 l mornaysaus
amandelschilfers
Miki Duerinck en Kristin Leybaert

Marokkaanse tajine
met couscous en falafelballetjes

Voor de tajine:

Voor de couscous:

Deze stoofpot zit vol lekkere groenten die u makkelijk kan aanpassen

4 kg ui

olijfolie

naargelang het seizoen. U kan kiezen voor een eigen kruiding – zoals

20 teentjes knoflook

5 kg couscous

in dit recept – of een kant-en-klare droge kruidenmix gebruiken zoals

4 kg aubergine

500 g rozijnen

medina of ras el hanout. We geven u hierbij een recept voor zelfgemaakte

4 kg zoete aardappel

500 g abrikozen,

falafelballetjes, maar ook hier kan u voor kant-en-klare balletjes kiezen.

of wortelen

in stukjes gesneden

Zet de kikkererwten de avond voordien in vijf maal het volume water in

3 l tomatenconcassé
(uit blik)

Voor de falafelballetjes:

de week. Giet het water van de kikkererwten weg, zet ze op het vuur in

2 gekonfijte

3 kg kikkererwten

gezouten water en kook ze gaar.

gembernootjes

2 kg uien

Pel de ui en snijd hem in grote stukken. Stoof de ui glazig met de knoflook.

500 g ontpitte groene

20 teentjes knoflook

Roer hier de in stukken gesneden groenten, de kruiden, de olijven en de

olijven

12 eitjes of 600 g

tomatenconcassé onder en laat alles zachtjes gaar sudderen. Bevochtig even-

1,5 kg kikkererwten

kikkererwtenmeel

tueel met wat water of groentebouillon als de stoofpot te droog dreigt te wor-

5 onbehandelde

3 bosjes peterselie

den. Meng de kikkererwten en de cashewnoten onder de stoofpot. Rasp de

citroenen

peper en zout

citroenschil en breng het gerecht op smaak met citroenschil, honing en zout.

1 kg cashewnoten

gemalen koriander- ,

Breng per kg couscous 1,5 liter water met 50 ml olijfolie aan de kook. Voeg

1 dl honing

venkel- , anijs- en

5 kaneelstokjes

karwijzaad

100 pers.

ook 10 g zout toe. Giet de couscous in het kokende water en roer goed om.
Laat een vijftal minuten zwellen en roer regelmatig. Voeg op het einde de

20 g komijnpoeder

rozijnen en abrikozenstukjes toe en roer nog een laatste maal om.

2 g chilipoeder

Maak nu de falafelballetjes. Als u de kikkererwten niet op voorhand

Zout

hebt laten weken, laat ze dan een kwartiertje koken in gezouten water.
Giet ze af, spoel ze even in koud water en maal ze fijn.
Pel en snipper de ui en de knoflook. Hak de peterselie fijn. Vermeng
de ui, de knoflook en alle kruiden met de kikkererwten. Kneed het ei of
het kikkererwtenmeel erdoor om de massa te binden. Vorm koekjes en
frituur ze goudbruin in olie.
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hoofdgerechten
Kurt De Bilde, CAS vzw

Stoofpotje van seitan
met Orval, gebakken aardappelblokjes en witloofsalade

12,5 kg seitan

De keuken van het personeelsrestaurant Den Bell in Antwerpen neemt al

4 kg ajuin

een tijdje met succes deel aan Donderdag Veggiedag en heeft daarnaast ook

20 kg geschilde aardappelen

alle andere aspecten van duurzame voeding onder de loep genomen. De

1 kg margarine

nieuwe gerechten op het menu werden voor de klanten zelfs uitgeschreven

1 kg bloem

in een receptenboekje: The Green Discovery! Dit stoofpotje is een van de

10 flesjes Orval (of een ander keukenbier)

recepten uit het boekje.

20 l water
360 g groentebouillon

Snijd de aardappelen in kleine blokjes van 1,5 cm en zet ze op het vuur

800 g tomatenconcentraat

in koud water en zout. Op het moment dat het water kookt, zijn de

22% of 28% (blik)

100 pers.

blokjes al gaar en mogen ze afgegoten worden. Laat ze afkoelen in de

150 popjes witloof

koeling tot ze een korstje hebben. Kruid met peper, zout, rozemarijn en

50 eitjes

paprika en bak ze krokant.

peper, zout, laurier,

Stoof de ui aan in de margarine. Laat de tomatenpuree even meebakken,

rozemarijn, paprika, peterselie

bestrooi met de bloem en bevochtig met de opgeloste groentebouillon.
Giet de helft van de Orval bij de stoverij, samen met de laurierblaadjes
en de gesneden seitan. Laat alles een tiental minuten stoven. Kruid af
en giet de rest van de Orval bij de stoverij.
Kook de eieren, pel ze en snijd ze in stukjes. Snijd het witloof fijn en was
ze vier maal in koud water (op die manier blijft het witloof mooi wit. Als
het witloof te bitter is, kan u het 10 tot 15 minuten laten liggen in koud
water). Roer de eieren, peterselie, zout en peper onder het witloof en
voeg naar smaak eventueel een dressing toe.
Serveer het stoofpotje warm met de gebakken aardappeltjes en de frisse
witloofsla.
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hoofdgerechten
Geert Groffen

Pompoenrisotto
met bloemkoolkroketjes en slaatje van witte kool

Voor de risotto:

Voor het slaatje:

Risotto is een gerecht dat niet vaak in een grootkeuken wordt gemaakt. Maar

6 kg risottorijst

2 kg witte kool

als het haalbaar en goed gemaakt is, dan is dit een voltreffer van formaat!

2 kg pompoenblokjes

2 kg wortelen

De kroketjes en het slaatje van witte kool zorgen voor een knapperige bite.

2 kg ajuin

500 g rozijnen

De pompoen zorgt voor de nodige kleur op het bord.

2 kg pastinaak

500 g noten

500 g gruyèrekaas

2 dl olie

Snipper en stoof de helft van de ajuin goudgeel in 1 dl olie. Voeg de pom-

300 g oude kaas

1 dl azijn

poenblokjes en de pastinaakblokjes toe en laat ze zachtjes garen. Snipper

200 g Parmezaanse kaas

peper en zout

de andere helft van de ajuin en stoof goudgeel in rest van de olie. Voeg de

500 g boter

Voor de

rijst toe en roer goed om. Laat even staan en blus met de witte wijn. Voeg

5 dl witte wijn

bloemkoolkroketjes:

het zout toe. Roer hier het kokend water bij en laat de rijst langzaam gaar

peper en zout

5 kg bloemkool

worden. Roer op het einde de kazen en de gare groenten onder de risotto.

4 dl olie

1 kg kikkererwtenmeel

Rasp de witte kool uiterst fijn en meng met de helft van de olie en de azijn.

12 l kokend water

10 eitjes

Kruid met de peper en zet minstens enkele uren in de koelkast (door ‘os-

zout

50 g

mose’ gaat een deel van het sap uit de kool trekken waardoor de salade

groentebouillonpoeder

een stuk smeuïger wordt). Rasp de wortelen en meng ze onder de witte

10 g zout

kool. Voeg de rozijnen en de rest van de olie en het zout toe. Laat nog een

5 g komijnpoeder

half uurtje staan. Meng net voor het serveren de noten eronder.

100 pers.

Stoom de bloemkoolroosjes beetgaar. Laat uitlekken en uitdampen. Maak
een deeg van de losgeklopte eieren, groentebouillon, zout, komijn en kikkererwtenmeel. Voeg beetje per beetje water toe tot u een deeg krijgt dat iets
dikker is dan pannenkoekendeeg. Meng de bloemkoolroosjes met het deeg
en frituur ze gaar (niet in de draadmand leggen want dan kleven ze vast).
VUB

Moussaka
20 kg aardappelen in blokjes

In deze moussaka wordt vegetarisch gehakt gebruikt. Maar u kan net zo

13,5 kg aubergines in blokjes

goed bruine of groenen linzen gebruiken. De linzen hebben als voordeel dat

5,5 kg vegetarisch fijngehakt (tofu, seitan, quorn of tvp)

u ze makkelijk kan bewaren, dat ze een stuk goedkoper zijn en dat ze een

300 g fijngesneden look

nieuwe toets aan een reeds bekend gerecht geven.

5 l volle room, sojaroom
of een bechamelsaus

100 pers.

Kook de aardappelblokjes beetgaar. Bak de aubergines samen met het

20 kg tomaten in schijfjes

gehakt en de look in olijfolie. Voeg daarna de aardappelblokjes toe.

peper en zout

Meng hier de room onder en kruid af met peper, zout en paprikapoeder.

paprikapoeder

Giet een eerste laag van dit mengsel in een ovenschaal en leg er vervol-

olijfolie

gens een laag tomatenschijfjes op. Giet er daarna de tweede laag over.
Bak het geheel af in de oven voor 35 minuten op 180°C.
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hoofdgerechten
EVA vzw

Veggie nuggets
in kerriesaus met Creoolse rijst en groenten

Voor de saus:

Voor de Creoolse rijst

Kerriesaus, altijd een hit! En al helemaal als er veggie nuggets bij geserveerd

2 l witte wijn

met groenten:

worden. De Creoolse rijst kan u trouwens makkelijk vervangen door noedels

270 g groentebouillon-

6 kg rijst

of gewone witte rijst.

poeder

1 groot blik maïs (2,5 kg)

4 l (soja)room

1 groot blik erwtjes (2,5 kg)

Stoof de ajuin in de olie. Voeg de appelblokjes toe en laat even mee garen.

2 kg uiblokjes

2 stengels selder

Strooi de bloem erover en laat opdrogen. Voeg het water in scheutjes

800 kg appels

7 kg wortelen

toe en roer telkens goed om. Voeg daarna de andere ingrediënten toe.

30 g mild kerriepoeder

2 kg sojascheuten

2 dl olie

3 kg prei

U kan ook met instant roux werken in plaats van met bloem. Gebruik in

6 l water

3 kg ui

dat geval 600 g instant roux.

400 g bloem

300 veggie nuggets

Frituur de nuggets of verdeel ze over ingevette gastronormschalen,

(Alpro Soya)

benevel licht met olie en bak ze gaar.

100 pers.

Laat enkele minuten doorkoken en mix het geheel fijn.

Kook ondertussen de rijst gaar. Stoom de selder, de maïs en de erwtjes
en meng ze onder de rijst. Breng op smaak.
Stoom de wortelen, de sojascheuten, de prei en de ui gaar.
Serveer de rijst met de groenten overgoten met de kerriesaus en schik
hier de nuggets op.
EVA vzw

Zoetzure linzenpilaf
1 l appelsap

Pilaf is een traditioneel Indisch gerecht dat uit een mix van rijst en linzen

20 teentjes knoflook

bestaat. De Indische slaven namen dit gerecht mee naar hun nieuwe woonplaats

1,5 kg gehakte ui

en pasten het aan naargelang de ingrediënten die er aanwezig waren. Hierdoor

1,5 kg wortelen (gehakt)

vindt u oneindig veel pilafvariaties terug. Pas dus ook gerust de groenten aan

6 kg jasmijnrijst

naargelang het seizoen. Vervang de rijst eens door bulgur of quinoa, en gebruik

3 kg bruine of groene linzen

kruiden uit de verschillende werelddelen. Gekarameliseerde uien en noten

10 laurierblaadjes

zoals amandelen of cashewnoten passen erg goed in een pilaf. De linzen zorgen

30 g mild kerriepoeder

dat de maaltijd goed vult. Serveer deze pilaf met een knapperige, frisse salade

15 g gemalen komijn

en warme groenten in een tomaten- of milde kerriesaus.

15 g chilivlokken

100 pers.

15 g zwarte peper

Stoof de groenten en knoflook aan in olie. Roer hier de linzen en de

6 l water

kruiden onder. Giet de groentebouillon en het appelsap erbij en breng

100 g groentebouillon

alles aan de kook. Laat in ongeveer 15 min zachtjes gaar worden.

of champignonbouillonpasta
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hoofdgerechten
EVA vzw

Polenta met ratatouille
Voor de

Voor de polenta:

Polenta is (h)eerlijk comfort food. We mixen de polenta hier met maïs om zo

aubergineratatouille:

4 kg maïskorrels

een luchtiger resultaat te bereiken. U kan de polenta serveren als een soort

1,5 l olie

8 l lichte groentebouillon

puree zoals in het gerecht hieronder. Maar u kan de polenta ook uitgieten

6 kg aubergine in blokjes

2 l (soja)yoghurt of

in gastronormplaten, laten afkoelen tot het stijf wordt en er dan blokjes of

5 l tomatenconcassé

zure room (optioneel,

plakjes uitsnijden die u kan grillen in de oven of zelfs frituren. Polenta is

350 ml

kan je ook vervangen door

heerlijk vergezeld van een aubergineratatouille of paprika-seitangoulash.

tomatenconcentraat

extra groentebouillon)

Serveer dit gerecht met een frisse, groene sla.

1,5 l witte wijn

500 ml olie

1 l water

of (soja)boter

Maak eerst de aubergineratatouille. Bak de aubergine bruin in de

zout

zwarte peper en zout

olie (dit duurt ongeveer 15 min.) en giet daarna zoveel mogelijk van

100 pers.

suiker

de olie af. Roer de tomatenpasta onder de aubergine en laat even

10 g oregano

mee garen. Giet hier de wijn bij en laat enkele minuten meekoken.
Roer de tomatenconcassé, water, zout, suiker en de oregano eronder
en laat alles op een zacht vuurtje 5 min. doorkoken. Kruid verder bij
en zet opzij. Breng voor de polenta de bouillon aan de kook. Giet hier
de maïskorrels in en mix ze fijn. Strooi nu onder voortdurend roeren
het polentagriesmeel in de ‘maïssoep’ en laat de pap indikken onder
constant roeren. Dat duurt ongeveer 5 tot 10 min. Roer nu de olie onder
de polenta en eventueel de (soja)yoghurt en breng verder op smaak.

Donderdag Veggiedag Kookboek, Miki Duerinck en Kristin Leybaert

Waterzooi met quorn
4 kg prei

10 kg quornblokjes naturel

Maak een groentebouillon volgens het basisrecept op p. 36.

1 bos peterselie

6 l (soja)room

Bereid de groenten voor: snijd de aardappelen in stukken, de bloemkool

20 g peperkorrels

5 citroenen

in roosjes, wortelen in stukjes en prei in ringen.

20 laurierblaadjes

10 g gedroogde
100 pers.

Stoof de wortelen en giet de aardappelen, de bouillon en de witte wijn
erbij. Laat 10 minuten doorkoken en roer er dan de rest van de groenten,

2 l witte wijn

dragon

15 kg aardappelen

peper en zout

de sojaroom, het citroensap en de kruiden onder. Voeg op het laatst de

5 kg bloemkool

1,5 dl olie

quornblokjes bij de waterzooi en laat nog 3 minuten sudderen. Serveer

6 kg wortelen
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bestrooid met gehakte peterselie.

snacks

Snacks
Daniel van Bossche

Vol au vega
van quorn en champignons

15 l (soja)melk

Indien u een zelfbereide roux gebruikt, voegt u die het best toe als de melk

1,35 kg blanke roux

50 tot 60° warm is.

100 g groentebouillonpoeder
20 g peper

Breng de (soja)melk met de groentebouillon en de kruiden tegen het

30 g zout (afhankelijk van de samenstelling

kookpunt. Voeg de rouxkorrels toe en meng tot een homogene saus.

van de groentebouillon)

Voeg de uitgelekte champignons en de quorn toe en verwarm voldoende.

100 g nootmuskaat

100 pers.

Controleer de kruiding en serveer de vol au vega in een bladerdeegpasteitje
vergezeld van rauwkost.

6 kg champignons
(netto, géén diepvrieschampignons)
6 kg quornblokjes
100 bladerdeeggebakjes

Geert Groffen

Spaghetti bolognaise
4 kg uien

Spaghetti kan uiteraard op geen enkel menu ontbreken. Deze veggie spaghetti

4 kg wortelen

bevat meer groenten dan normaal. Die geven extra smaak aan het gerecht.

2 kg selder

Het gehakt is vervangen door sojabrokjes. Als u die op de juiste manier bereidt,

2 kg fijne sojabrokken (TVP)

zullen de meesten zelfs niet merken dat u veggie gehakt hebt gebruikt.

3 dl balsamico-azijn
300 g groentebouillonpoeder

Kook de sojabrokjes samen met de balsamico-azijn en de helft van het

5 l gepelde tomaten

bouillonpoeder in 5 liter water. Giet het resterende kookvocht niet weg.

1 kg tomatenconcentraat (28%)

Snijd de uien en stoof ze glazig in de olie. Voeg de gesneden wortelen toe en

20 g Italiaanse kruiden

100 pers.

laat 10 minuten onder een deksel mee garen. Voeg dan de selder toe, laat

peper en zout

even meestoven en voeg tenslotte de gepelde tomaat en het concentraat toe.

6 kg pasta

Voeg de Italiaanse kruiden, wat kookvocht van de sojabrokjes en de groente-

olie

bouillon toe en laat gedurende een kwartier op een zacht vuurtje pruttelen.

4 kg geraspte kaas

Voeg de sojabrokken toe en laat nog een kwartier trekken zodat de
smaken zich kunnen vermengen.
Kook de pasta al dente in lichtgezouten water. Serveer met geraspte kaas
en een scheutje olijfolie naar smaak.
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snacks
Vegetarisch koken in 30 minuten, Miki Duerinck en Kristin Lebaert

Tagliatelle met prei en saffraan
6 kg tagliatelle

Stoof eerst de champignons en later de prei aan. Meng hier de saffraan,

7 kg prei ( in ringen)

peper en zout onder. Giet de room en de pastis bij de groenten en laat alles

7 kg champignons (in schijfjes)

doorkoken tot de groenten gaar zijn. Breng op smaak met citroensap.

3 kg zwarte ontpitte olijven

Kook de tagliatelle beetgaar en verdeel de preisaus over de pasta.

olie
10 potjes saffraan
(kan gedeeltelijk vervangen
worden door kurkuma)

100 pers.

6 l (soja)room
1 dl Ricard of pastis (optioneel)
sap van 10 citroenen
peper en zout
VUB

Chiliwrap met krokante groenten
3 kg gemalen cheddar

Voor de tomatensaus:

U kan hier een volwaardige maaltijd van maken door nog kidneybonen en

3 kg gemalen emmental

3,5 kg gesnipperde uien

vegetarisch gehakt door de saus te roeren. Een beetje cacaopoeder geeft de

2,5 kg wortelen

150 g fijngesneden look

chilisaus extra diepte. Wraps zijn erg hip, maar u kan hier evengoed rijst

2,5 kg courgettes

olijfolie

bij serveren of de chili over een gepofte aardappel napperen. Dit gerecht is

2,5 kg uien

6 kg tomaten in stukjes of

heerlijk met een slaatje van ijsbergsla en radijs.

2,5 kg paprika’s

gezeefd

2,5 kg knolselder

wijnazijn

Maak eerst de saus: fruit de uien en de look in olijfolie en voeg er de

2,5 kg tomaten

tijm, peper en zout

tomatenstukjes bij. Kruid bij met tijm en laat ongeveer 30 minuten

2,5 kg prei

sudderen. Werk af met een scheut wijnazijn, peper en zout.

2,5 kg selder

Meng de groenten en bak ze krokant in olijfolie. Werk af met peper,

Tex-Mex of Chili

100 pers.

zout en Tex-Mex kruiden en roer ze onder de saus.

kruidenmengeling

Beleg telkens de helft van een wrap met de groentesaus en bestrooi ze

peper en zout

met een mengsel van emmental en cheddar. Plooi de wraps toe en warm

olijfolie

ze 10 minuten op in een oven van 170°C.

100 wraps
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snacks
Hotelschool Gent

Lasagne
met spinazie, tomaat en mozzarella

12 kg lasagnebladen

Deze lasagne verschilt volgens de leerlingen van de Hotelschool Gent

5 kg mozzarella

nauwelijks van de gewone lasagne en wordt daarom ook enorm geapprecieerd.

20 kg gehakte spinazie

Het gebruik van paneermeel bij de spinazie is om het eventuele vocht op

5 kg tomaten

te vangen dat zou kunnen vrijkomen tijdens het gaarproces. Het zorgt

16 l tomatenpulp (Napoletana)

er ook voor dat alles mooi samen blijft bij de presentatie. Ook hier werd

15 kg vegetarisch gehakt

voor vegetarisch gestremde kazen gekozen. Natuurlijk kan dit gerecht als

3 kg geraspte emmentaler

hoofdgerecht geserveerd worden, vergezeld van een extra portie groenten

30 l (soja)melk

in de vorm van een rauwkostslaatje.

5 kg blanke roux

Stoof de spinazie gaar tot al het vocht is verdwenen. Kruid bij met peper

5 l groentebouillon
oregano, Provençaalse kruiden,

250 pers.

en zout en laat verder uitlekken.

look, peper, zout,

Maak een bechamelsaus van de (soja)melk met de blanke roux en breng

gemalen nootmuskaat

op smaak met peper, zout en nootmuskaat.

3 kg paneermeel

Maak een tomatensaus met de groentebouillon en de tomatenpulp. Kruid

1 l maïsolie

af met oregano, Provençaalse kruiden en look. Voeg hier het sojagehakt
onder, laat even inkoken en bind met blanke roux.
Snijd de mozzarella en tomaten in dunne plakjes.
Vet de ovenplaten in met olie en bestrijk ze met een beetje bechamelsaus.
Dek de saus toe met lasagnebladen, bestrijk die op hun beurt met de
tomatensaus, bedek terug met lasagnebladen en bestrijk die met de
spinazie. Strooi het paneermeel over de spinazie, bedek terug met
lasagnebladen en werk af met de bechamelsaus. Bestrooi het geheel
met de gemalen kaas. Leg per portie een schijfje tomaat en een plakje
mozzarella op de lasagne. Plaats 40 minuten in de oven op 160°C.

EVA vzw

Tortellini
in spinaziesaus en kikkererwten

25 kg vegetarische tortellini

100 pers.

Stoom de spinazie met de peterselie. Mix deze groenten samen met de

3 busseltjes peterselie

room fijn en meng hier de (kikker)erwten onder. Verdeel de saus over

2 kg spinazie

de tortellini.

6 l (soja)room of bechamelsaus
3,5 kg gare kikkererwten of doperwtjes
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basisrecepten

Basisrecepten
Dat zelf bouillon of vegetarische balletjes maken niet haalbaar is voor een aantal grootkeukens, beseffen we maar al te
goed. Toch willen we u deze basisrecepten niet onthouden. Zo loont het alleen al omwille van de foodcost de moeite om zelf
seitan te maken of zelf uw tofu te marineren.

Groentebouillon
1 grof gesneden grote ui

Ook bij een vlees- of visbouillon komt de smaak voornamelijk van de

2 grof gesneden wortelen

groenten en de kruiden die eraan toegevoegd worden. Het is dus perfect

2 grof gesneden stengels bleekselder

mogelijk een heerlijke en goed doorsmakende bouillon of fond te maken

250 g grof gesneden witte champignons

zonder dierlijke ingrediënten.

1 bol knoflook
1,5 l water

Breng alles aan de kook en zet het vuur op een laag pitje. Laat de bouillon

2 laurierblaadjes

zonder deksel 1 uur trekken en giet door een zeef.

4 takjes verse tijm

Fond van geroosterde groenten
1 kg grof gesneden wortelen

Rooster twee derde van de groenten (zonder het selderloof) en de

1 kg grof gesneden uien

knoflook met de olijfolie op 200°C tot alle groenten mooi gekarameliseerd

1 kg grof gesneden knolselder + loof

zijn. Doe de groenten in een grote pan en vul aan met water tot ze goed

1 bol knoflook verdeeld in ongepelde teentjes

onderstaan. Breng aan de kook en laat 1 uur zachtjes trekken. Zeef de

3 l water

bouillon en voeg de overige groenten en het selderloof toe, samen met de

2 laurierblaadjes

sojasaus en de kruiden. Vul aan met water tot alles onderstaat en laat nog

4 takjes verse tijm

1 uur zachtjes koken. Zeef de bouillon en bewaar.

0,2 dl olijfolie

Basis tofumarinade
3 dl neutrale olie

Meng alle ingrediënten en verwarm ze tot de gember en de knoflook

4 schijfjes gember

beginnen te fruiten. Zet het vuur uit en laat afkoelen. Zet alles in de

2 geperste knoflookteentjes

koeling tot gebruik.

sap van 1 citroen
1 chilipeper
1 tl zeezout

Basis seitanmarinade
1 dl sojasaus

Seitan koopt u eigenlijk al kant-en-klaar gemarineerd in een soort van

5 dl rode wijn

hartige sojasausbouillon. Maar u kan de seitan gerust met deze marinade of

3 laurierblaadjes

een eigen creatie verder naar smaak afwerken.

2 takjes tijm
2 geplette knoflookteentjes

Meng alle ingrediënten en marineer de seitan minimum 3 uur in deze mari-

1 el sesamolie of notenolie

nade. U kan de marinade nadien zeven en gebruiken als basis voor een saus.

1 grof gesneden ui
1 grof gesneden wortel
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basisrecepten

Huisgemaakte seitan
Voor de seitan:

Ambachtelijke seitan maken kost wat tijd en moeite.   Maak een flinke

200 g glutenpoeder

shortcut door gebruik te maken van glutenpoeder (verkrijgbaar bij

100 ml spuitwater + 100 ml water (door spuitwater te

biologische groothandels en bakkerijgroothandels). U krijgt een mooi

gebruiken krijgt u een iets luchtiger resultaat)

resultaat en kan de seitan vanaf het begin al de kruiding meegeven die u wil.

scheutje sojasaus

Dit recept levert ongeveer 600 g seitan op.

1 tl tomatenpuree
kruiden (tijm, peterselie, Provençaalse kruiden,…)

Zet eerst de bouillon op in een voldoende grote pot (de stukken seitan

peper en zout

zwellen op tot 2 à 3 keer hun volume).
Meng het glutenpoeder met de droge kruiden. Meng de tomatenpuree

Voor de bouillon:

met de sojasaus en het water. Giet dat bij het gekruid glutenpoeder en

5 l water

kneed tot u een rubberachtig deeg krijgt (keukenrobot). Blijf dit deeg zo’n

200 tot 400 ml sojasaus

5 min kneden. Is het deeg te plakkerig, kneed er dan kleine hoeveelheden

(hangt van de soort sojasaus af)

glutenpoeder onder tot wanneer u de gewenste textuur hebt bereikt. Is het

gember

deeg te droog, giet er dan extra water bij.

look

Snijd het deeg in stukken (zo’n vijftiental) en laat 20 min rusten zodat het

wortelen

deeg ontspant.

uien

Kook de stukken seitan in de bouillon op het moment dat de bouillon net

tomatenpuree

onder het kookpunt zit. Dek af en laat ongeveer 30 min tot 1 uur koken.

kruiden (tijm, peterselie,

Roer af en toe. Haal een stuk seitan uit de bouillon en snijd het doormidden

Provençaalse kruiden,…)

om te controleren of de seitan gaar is. De seitan moet tot in de kern luchtig
zijn geworden. Giet de seitan af en bewaar de bouillon. De seitan is nu klaar
voor verdere verwerking, in stoverij bijvoorbeeld of om in te vriezen.

Veganaise
500 ml ongezoete sojamelk

Giet alles in een blender en mix tot u de consistentie van mayonaise

750 ml zonnebloemolie

krijgt.

75 ml appelazijn

U kan deze veganaise verder afwerken met verschillende soorten

2 el mosterd

(verse) kruiden (kerrie, dragon, tuinkers, …), als basis laten dienen voor

Peper

andere saus of lichter maken met (soja)yoghurt. Deze veganaise heeft

Zout

als voordeel dat ze minder vet bevat dan gewone mayonaise en geen
cholesterol of verzadigde vetten.

Huisgemaakt ‘gehakt’
CAS vzw

Vegetarisch gehakt bestaat in verschillende soorten en kwaliteiten. Maar wie met een
krap budget zit, kan z’n toevlucht nemen tot TVP of sojabrokjes (zie pg 12). Dit soort
gehakt is minder verfijnd, maar doet zeker dienst in allerlei sausen (spaghetti bolognaise)
of als basis voor gehaktballetjes. Zo gebruikt u het:
- Gebruik 1/3 tot maximaal ½ hoeveelheid TVP in plaats van de normale hoeveelheid kant
en klaar (veggie)gehakt, de brokjes nemen immers tot 3 keer toe in volume.
- Kies voor de fijne brokjes (of maal de grote brokjes, eens ze gehydrateerd zijn, verder fijn).
- U kan de TVP gewoon toevoegen aan sauzen (bolognaisesaus) en 10-15 min laten meekoken.
- Hydrateer de TVP in een sterke bouillon (gebruik verschillende bouillons, kruiden of
marinades naargelang de bereiding), druk het overtollig vocht eruit, maal de brokjes
fijn en gebruik ze verder zoals u met vleesgehakt zou doen voor de bereiding van
gehaktballetjes, volgelnestjes, vleesbrood, …
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belegde broodjes

Belegde broodjes
Het aanbod veggie broodjes (in een zelfbediening) beperkt zich
meestal tot weinig originele creaties met eiersalade of kaas. En wie
een volledig plantaardig broodje wil, moet het vaak doen met wat
sla, tomaten en wortel. Nochtans zijn er zoveel meer mogelijkheden!
Hier geven we alvast wat inspiratie…

Kant-en-klaar

Peulvruchten als romige basis

In de reguliere groothandels breidt het assortiment vegeta-

Peulvruchten zijn niet alleen goedkoop, ze geven ook flink wat

risch broodbeleg zich langzaam maar zeker uit. U vindt er

volume aan gerechten. Humus (of hoummous) is een vegetarische

groentesalades, veggie ‘vleesworst’-plakjes, legumaises en

spread van gekookte kikkererwten. U kunt humus makkelijk ver-

wortelpréparé. Ook bekende salades zoals champignons al la

krijgen via de groothandel, of u kan deze spread zelf maken. De

Grecque zijn al vegetarisch. De biogroothandel heeft natuur-

traditionele humus wordt gemaakt met olijfolie, knoflook, komijn

lijk een véél groter assortiment, tot vegetarische patés toe.

en citroensap. Maar er zijn ontelbare creatieve variaties mogelijk:
laat de komijn weg en mix wat kerriepoeder, zongedroogde to-

Lekkers uit de zuiderse keuken

maatjes, geroosterde paprika (pompoen, bietjes), avocado, pesto,

Tapenade, avocado, verschillende soorten pesto’s, … al die in-

verse kruiden of olijven mee. Het broodje humus kan dan verder

grediënten leveren een heerlijke basis voor een belegd brood-

afgewerkt worden met groenten van het seizoen.

je. Combineer tapenades en pesto’s met geroosterde auberginerepen, tomaat of gebakken champignons. Avocado kunt

Kikkererwten zijn niet de enige peulvruchten die u kan

u zowel in schijfjes als in de vorm van guacamole gebruiken.

verwerken tot een spread. Witte bonen kunnen ook als basis

Combineer avocado met tomaat, ijsbergsla, waterkers, kom-

dienen voor broodbeleg. Bovendien hebben ze een romigere

kommer en een beetje mosterd. Het zachte aroma van de avo-

textuur. Een puree (mousse) van zelfgekookte witte bonen

cado en het pittige van de mosterd maken van dit broodje een

(in groentebouillon) moet vaak alleen nog maar afgewerkt

knaller. Ook samen met tomaatjes, afgewerkt met wat balsa-

worden met wat citroensap en peper en zout!

micoazijn doet avocado het goed.
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belegde broodjes

Het Donderdag Veggiedag Broodje

100 ml mayonaise of veganaise

Een wedstrijd onder verschillende horecazaken om het lekkerste Donderdag

1 el ketchup

Veggiedag broodje te vinden, leverde deze favoriet op. Het is een broodje

1 el mosterd

met een basis van pittige wortelsalade, belegd met waterkers, geraspte

1,5 tl cajunkruiden (of shoarmakruiden)

knolselder, komkommer en tomaat.

1 tl gedroogde kervel
1 tl gedroogde selder

Meng de mayonaise met de ketchup, de mosterd en de kruiden.

0,5 tl cayennepeper

Roer hier de geraspte wortel door en kruid af naar smaak. Beleg een

zout

meergranenbroodje met deze spread. Bovenop de spread komt de

2 geraspte wortelen

knolselder, enkele schijfjes komkommer en wat tuinkers.

geraspte knolselder
enkele schijfjes komkommer
tuinkers
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salades

Salades:

opwaardering van de saladbar
Alvast één gebied waar vooral grootkeukens snelle winst kunnen
boeken is de saladbar. Door een paar eenvoudige toevoegingen
kunt u ervoor zorgen dat de klant uit uw saladbar makkelijk een
volwaardige vegetarische optie kan samenstellen.

Als u enkel een aanbod groenten heeft, overweeg dan om uw

Basisrecept:

saladbar uit te breiden met een zetmeelproduct. Aardappelsalade

4-5 kopjes bonen (linzen of kikkererwten)

is natuurlijk een evidentie, maar u kunt ook verschillende soorten

1-2 el rode wijnazijn

granen gebruiken. Tarwekorrels, rijst of couscous doen uitstekend

2-4 el gesnipperde rode ui, sjalotjes of lente-ui

dienst. Die kunt u verrijken met stukjes groenten (erwten,

60 ml olijfolie, naar smaak

tomaten…), noten en zaadjes, rozijnen, bonen (erwten of andere),

Handje versnipperde, platte peterselie

olijven… om ze volwaardiger en meer vullend te maken.

Zout en peper

Doe niet overal mayonaise in, want zo zijn de gerechten niet

Meng de ingrediënten voor de dressing samen en giet ze over

geschikt voor mensen die melk- of eierproducten vermijden.

de bonen. Strooi de gehakte peterselie erover en meng goed.

Wissel eens af met olie en/of azijn. Gebruik ook olie in de
plaats van boter. Of voorzie verschillende soorten dressings

Variaties:

zodat de klant zelf een keuze kan maken.

Italiaans:
met cannelonibonen, balsamico-azijn, rozemarijn, basilicum,

Hetzelfde geldt voor kleine stukjes vlees: als ze er niet in

knoflook.

moeten, laat ze er dan uit. Zo blijft uw gerecht toegankelijk

Stukjes tomaat of stukje hazelnoot maken de salade af.

voor iedereen en bespaart u op uw foodcost. Of u kan twee
versies maken: een salade zonder stukjes hesp, en eentje met.

Engels:

U kan ook het vlees vervangen door een ander extraatje zoals

met gemengde bonen, citroen of limoensap en verse munt.

stukjes noten, gedroogd fruit, gebakken croutons, ..

Lekker met erwtjes erdoor.

Eventueel kunt u met een klein vlaggetje aanduiden wat

Frans:

vegetarisch is en wat niet. De klant zal het zeker appreciëren.

met linzen (Du Puy linzen), versnipperde sjalotjes en dragon.
Lekker met stukjes sperzieboon en stukjes amandel.

Als u brood aanbiedt bij uw saladbar, zorg dan voor een paar
goede vegetarische spreads, zoals humus of guacamole.

Aziatisch:
met sojabonen, zwarte bonen of adzuki bonen, rijstazijn,

Denk ook aan een paar ‘eiwitrijke’ salades. Die vullen goed en

neutraal smakende olie, versnipperde lente-uitjes, gehakte

zorgen samen met de groenten en brood voor een volwaardige

gember, knoflook, sojasaus, gehakte pindanootjes en

maaltijd. Vrijwel alle basisingrediënten voor dergelijke

sesamzaadjes. Verse spinazie of versnipperde Chinese kool

salades zijn kant-en-klaar in blik verkrijgbaar: kikkererwten,

passen hier goed bij.

linzen, verschillende soorten bonen… U hoeft ze alleen nog af
te gieten en met kruiden en eventueel een dressing op smaak

Grieks:

te brengen.

met reuzebonen, citroensap, sjalotjes, tomatenconcentraat
en knoflook.

Hier volgen een paar ideetjes voor salades. Bij de meeste zijn

Lekker hierbij zijn stukjes gaargekookte wortel en walnoten.

de bonen/linzen en kikkererwten onderling inwisselbaar.
Tip: meng de nog warme bonen/linzen of kikkererwten met

Marokkaans:

de dressing of laat de salade een tijdje ‘trekken’ voor een

met kikkererwten, citroensap, komijnpoeder, knoflook,

betere, vollere smaak

harissapasta, paprikapoeder, platte peterselie en koriander.
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Werk de salade af met stukjes paprika, komkommer, tomaat...

salades

Marokkaanse worteltjes
15 kg wortelschijfjes

Vorm variaties op deze salade door de helft van de worteltjes door gare

1 l olijfolie

kikkererwten te vervangen. Of geef ze een zoete toets door er rozijntjes

2 kg citroen

100 pers.

onder te mengen.

200 g look
100 g platte peterselie

Kook de wortelen gaar samen met de knoflook. Maak een dressing van

80 g komijn

de overige ingrediënten en meng de wortelen hieronder. Laat afkoelen en

Zout en peper naar smaak

werk af met de peterselie.

Franse linzensla
1 kg groene linzen (Du Puy linzen)

U kan deze salade nog verrijken door er in de winter gebakken champignons en

groentebouillon

in het seizoen stukjes tomaat of erwtjes onder te mengen.

1 dl olijfolie
400 ml citroensap

100 pers.

Kook de linzen gaar in de groentebouillon. Maak ondertussen de
vinaigrette met de andere ingrediënten, behalve de bieslook. Snipper de

300 g mosterd
200 g honing, agavestroop, rijststroop of ahornstroop

bieslook fijn. Giet de linzen af en giet de vinaigrette over de nog warme

Zout en peper

linzen. Eens de linzen afgekoeld zijn, mengt u er de bieslook onder. Laat

bieslook, versnipperd

een uur trekken en kruid bij.

Bietjessla
7 kg bietjes
100 pers.

1 kg citroen

Net wanneer de klassiekers zoals sla, tomaten, en paprika moeilijk verkrijgbaar
zijn, redden de bietjes de saladbar!

1 l olijfolie
150 g sesamzaadjes

Rasp de bietjes met een fijne rasp. Gril de sesamzaadjes. Maak met de

Zout en peper

andere ingrediënten een dressing, meng ze met de sesamzaadjes en roer
onder de geraspte bietjes.

Taboulé
8 kg couscous

2 kg citroen

1 kg peterselie

1 l olijfolie

8 kg tomaten

Zout en peper

8 kg komkommer

Zet de couscous onder water en laat trekken. Snijd ondertussen de
100 pers.

tomaten en komkommer in stukjes. Maak een dressing van de overige
ingrediënten en meng die met de groenten onder de couscous.
Kruid verder af.

1 kg munt
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Duurzame grootkeukens:
een partnership tussen
EVA en Vredeseilanden
EVA en Vredeseilanden vertrekken vanuit vijf basisregels

Vredeseilanden staat garant voor een trajectbegeleiding waar

voor een duurzame grootkeuken:

alle stappen in aan bod komen. Als het over de vegetarische

1. beperk het aandeel dierlijke eiwitten (minder uitstoot van

keuken en de Donderdag Veggiedagcampagne gaat, vraagt

broeikasgassen)

Vredeseilanden aan EVA om dat voor haar rekening te nemen.

2. 
gebruik lokale en seizoensgebonden producten (minder
transport, minder energieverbruik)

Want de DonderdagVeggiedagcampagne is een beschermd
merk waar EVA als bedenker al haar expertise en knowhow

3. v ermijd voedselverspilling en produceer minder afval

gebruikt om er bij iedere nieuwe partner een succesverhaal

4. kies voor producten uit de biologische landbouw (minder

van te maken.

gifstoffen, milieuvriendelijker)
5. kies voor fairtradeproducten (goed voor zowel het Zuiden
als het Noorden)
EVA

vzw

is

als

bedenker

van

de

Donderdag

Veggiedagcampagne en als expert op het vlak van vegetarische

www.vredeseilanden.be

voeding dé partner voor het implementeren van basisregel
één in de verduurzaming van de grootkeuken. Als EVA een
grootkeuken begeleidt, verwijst ze voor het volledige traject

De samenwerking tussen EVA en Vredeseilanden heeft als

altijd door naar Vredeseilanden.

voordeel dat ze voor alle deelaspecten met dé expert ter zake
in zee gaan en dat beide trajectbegeleidingen mooi op elkaar
aansluiten.

www.donderdagveggiedag.be
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Waar vegetarische
producten vinden?
De professional kan al bij heel wat verdelers en groothandels
vegetarische producten kopen. Hier volgt een lijst van de
belangrijkste.

Reguliere groothandels

Biologische groothandels

•

Deli XL (www.delixl.be)

•

•

Java (http://www.java.eu/)

•

Foodinvest (http://www.foodinvest.com)

•

Interfrost (www.interfrost.be)

•

Veggie Deluxe (http://www.veggiedeluxe.be)

Groothandel voor biologische granen, peulen,

•

Vegabites (http://www.vegabites.com)

noten enzovoort.

Biofresh (www.biofresh.be)
Groothandel in verse bio producten en een ruim
assortiment van vegetarische producten.

•

•

De Trog (http://detrogsite.online-web.be)

Hagor-bioservice
Groothandel in gezonde voeding

•

Cleyland (www.cleyland.be)
Groothandel in biologische verswaren

Meer info
Websites
•

•

Verrassend Veggie: inspirerende vegetarische recepten

www.donderdagveggiedag.be alles over EVA’s

van EVA-kok Philippe Van den Bulck. Philippe kookt

Donderdag Veggiedagcampagne

vegetarisch op gastronomisch niveau en schrijft ook voor

•

www.evavzw.be site van EVA

Culinair Ambiance en Njam.

•

www.vredeseilanden.be/grootkeukens meer info over
de begeleiding van Vredeseilanden voor duurzame

•

recepten door Miki Duerinck en Kristin Leybaert.

www.bioforum.be alles over biologische voeding

ISBN 978900223275

Workshops en consults

Donderdag Veggiedag Kookboek: het kookboek
gebaseerd op de gelijknamige campagne. Met haalbare

•

Vegetarisch in 30 minuten: snelle en eenvoudige

grootkeukens

Kookboeken
•

ISBN 9789057203534
•

•

EVA biedt verschillende formules aan voor

gerechten voor elke donderdag van het jaar en voorzien

grootkeukenmedewerkers. Ook andere professionals

van veel foto’s.

kunnen bij ons terecht voor advies en ondersteuning.

Door EVA koks Miki Duerinck en Kristin Leybaert.

Raadpleeg hiervoor onze website www.evavzw.be of

ISBN 978900223580

vraag meer info aan op info@evavzw.be, 09/329.68.51.

De Dikke Vegetarier: het standaardwerk met ruim 2.000
veggie recepten en heel veel productinfo, door Mark
Bittman, dé culinaire auteur van de VS.
ISBN 9789061129479
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•

Horeca Vorming Vlaanderen biedt op aanvraag ook
vegetarische kooklessen.

Over Donderdag
Veggiedag
Omdat we met z’n allen te veel vlees en te weinig groenten en fruit eten,
riep EVA vzw donderdag uit tot Veggiedag. Op die dag eten we geen vlees of
vis, maar verwennen we onze smaakpapillen met meer groenten en fruit.
Deze campagne krijgt steeds meer weerklank en navolging. In mei 2009
riep Gent als eerste stad donderdag officieel uit tot Veggiedag. Eupen,
Hasselt, Sint-Niklaas, Mechelen, Brussel en Oostende volgden.

Concreet reikt EVA iedereen tips en info aan zodat mensen op

Op Donderdag Veggiedag kan u…

Donderdag Veggiedag aan de slag kunnen. Dat doen we via

•

de Donderdag Veggiedag placemats, gidsen, posters

ons website, nieuwsbrief, publicaties en mediagenieke acties.

en andere campagnemateriaal gebruiken. Een overzicht

We zorgen ook dat zij die buitenshuis eten op donderdag

van ons campagnemateriaal vindt u op onze website

ergens terecht kunnen. We publiceren lijsten, restogidsen en
stadsplannen met restaurants die een lekker veggie aanbod

www.donderdagveggiedag.be
•

hebben. Ook de cateraars zijn belangrijke partners in deze
campagne. Terwijl wij de vraag naar vegetarische voeding

een vegetarische dagschotel als standaard aanbieden. De
schotel met vlees wordt dan als alternatief voorgesteld.

•

het vegetarisch aanbod op Donderdag Veggiedag extra

stimuleren, moet er natuurlijk ook aan de aanbodkant

in de kijker zetten door er een drankje of een andere

gewerkt worden.

incentive (spaarkaart, wedstrijd) bij aan te bieden.
•

klanten informeren over de bedoeling van Donderdag

Dit aanbod proberen we actief uit te breiden door info en

Veggiedag.

recepten op maat aan te bieden. Onze workshops en

communicatieverantwoordelijke

consults voor professionals zijn erg aan te raden voor alle

instelling.

Dit

kan

uitbesteed
van

worden
het

aan

de

bedrijf

of

personeelsleden van de grootkeuken. Vooraf vragen onze koks
informatie op over de keuken waarna we ter plaatse uitleggen

Meer info? Mail naar info@donderdagveggiedag.be.

wat de bedoeling is van het project, samen aan creatieve

Op onze site vindt u ook een handig stappenplan met enkele

haalbare ideeën voor vegetarische gerechten werken en van

onmisbare tips voor het invoeren van Donderdag Veggiedag.

voorbeeldgerechtjes proeven. Achteraf ontvangt de keuken
een verslagje van de workshop. Zo’n consult kan een handig

Wenst u mee te doen met Donderdag Veggiedag?

startmoment zijn waarbij we alle neuzen in dezelfde richting

Dan vragen wij u om contact met ons op te nemen op

laten wijzen. We werkten al samen met verschillende cateraars

info@donderdagveggiedag.be voor het tekenen van de

om het aanbod in bedrijfsrestaurants aan te passen en kunnen

Donderdag Veggiedag overeenkomst. Deze overeenkomst is

dus uit heel wat ervaring putten naar cateraars toe.

gratis en geeft u het recht om onze materialen en de campagne
onder de naam Donderdag Veggiedag te voeren in uw bedrijf

Hieronder staan alvast enkele tips voor wie in zijn bedrijf

of instelling.

of instelling wil meedoen met Donderdag Veggiedag.
Zelfbedieningsrestaurants die op een duurzame manier aan
Donderdag Veggiedag meedoen, worden uiteraard door ons
extra in de kijker gezet. Neem zeker contact met ons op voor
meer info en advies.
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Over EVA vzw
EVA vzw informeert al sinds 2000 over alles wat met vegetarische voeding
te maken heeft. Ze doet dat via haar website, veggieplannen, kooklessen,
workshops, studiedag, diners, het driemaandelijkse EVA Magazine en andere
publicaties. Ze is de bedenker van de campagne Donderdag Veggiedag.
We richten ons niet alleen op het brede publiek, maar ook op de horeca
en voedingsindustrie, dokters en diëtisten, officiële instellingen en de
overheid. We helpen mensen op een gezonde en lekkere manier minder
of geen vlees te eten.

EVA’s info is
toegankelijk: EVA’s info is verstaanbaar en bruikbaar voor iedereen die meer wil weten over minder of geen vlees eten. EVA

richt zich niet tot een bepaalde specifieke groep. EVA’s publicaties hebben een jonge, aangename stijl en zijn vlot geschreven.
praktisch: met EVA’s info kan u onmiddellijk de keuken induiken. U leert nieuwe ingrediënten kennen, ontdekt waar u best

kan shoppen, komt de beste plekjes te weten om uit eten te gaan, en u krijgt nuttige info over hoe u zo gezond mogelijk leeft, én
met respect voor mens, dier en milieu.
correct en betrouwbaar: EVA’s info is gecheckt en nog eens gecheckt. Geen halve waarheden, geen overdrijvingen, geen

gesponsorde resultaten maar objectief, wetenschappelijk materiaal. EVA doet bovendien een beroep op specialisten op alle
gebied. Oerdegelijk dus, maar nooit saai.
positief: de wereld verbeteren maar zonder te zeuren. Daar staat EVA voor. Een positieve boodschap met de nadruk op de

voordelen van de alternatieven. Moraliseren en preken doen we niet, aanmoedigen en motiveren, daar gaat het om.
EVA biedt u volgende mogelijkheden
•

(gratis) materiaal zoals placemats, posters, brochures, flyers

•

ons advies en expertise rond vegetarische voeding

•

workshops en consults voor professionals

•

gratis abonneren op onze digitale nieuwsbrieven

•

lid worden van EVA en ons driemaandelijks
informatief tijdschrift ontvangen

•

advertentiemogelijkheden in onze publicaties

Meer info? Mail naar info@evavzw.be

www.evavzw.be
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Over BIM
Leefmilieu Brussel promoot reeds verschillende jaren duurzame voeding.
Sinds 2008 helpt Leefmilieu Brussel ook grootkeukens om te evolueren
naar een duurzame grootkeuken. Een duurzame grootkeuken is goed
voor de gezondheid en het leefmilieu en valt bij iedereen in de smaak.

De 7 gouden regels om er te geraken:
1. Koop plaatselijke seizoensproducten

Om u te helpen heeft Leefmilieu Brussel
volgende gratis instrumenten uitgewerkt:

2. Beperk het aandeel dierlijke eiwitten en wissel de

•

aankopen, voorbeelden van voedselplannen, recepten,

plantaardige en de dierlijke eiwitbronnen met elkaar af

leverancierslijsten, kalender van de seizoensgroenten

3. Vermijd voedselverspilling en produceer minder afval

en –fruit, …

4. Kies voor producten afkomstig van de biologische
landbouw of andere kwaliteitskanalen
5. Kies voor fair-tradeproducten indien deze producten

hulpmiddelen op maat: gids voor duurzame

•

informatiesessies (praktisch en thematisch) door chefs en
ervaren experts in duurzame voeding

lokaal niet bestaan
6. Informeer en sensibiliseer het personeel, de directie
en de klanten

REd dE PLANEET
EN REN NAAR dE REfTER !

Verantwoordelijke uitgevers: J.P. Hannequart & E. Schamp - Gulledelle, 100 - 1200 Brussel - gedrukt met plantaardige inkt op gerecycleerd papier

7. Kies voor een progressieve aanpak

INFO:
www.leefmilieubrussel.be
02/775 75 75
www.duurzamegrootkeukens.be
Nu bESChERMT MIjN REfTER hET MILIEu
A L L E B E E T j E S h E L P E N , wA N T w E z I j N m E T E E N m I L j O E N B R U S S E L A A R S
Meer lokale seizoensfruit en-groenten eten • Kiezen voor producenten die chemische meststoffen en pesticiden
vermijden • Minder vlees eten • We kunnen allemaal lekker smullen en tegelijk het leefmilieu beschermen.
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Notities
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lekker
romig,
maar
zonder
de

room?

De nieuwe Alpro soya Luchtig &
Creamy is een s
meuïge, luchtige variatie op slagroom.
100% plantaardig
en natuurlijk zon
der dierlijke vetten.
Dus geniet en
laat je verrassen!

“Ons personeelsrestaurant neemt al sinds mei
2009 deel aan Donderdag Veggiedag. Door het
succes van deze actie konden we na een half jaar
de vleesmaaltijden op donderdag zelfs volledig
afbouwen! Ons restaurant heeft een familiair
karakter met een herkenbare, Belgische keuken.
Af en toe zetten we exotische gerechten op de
kaart, maar onze klanten weten vooral de veggie
balletjes in tomatensaus, onze moussaka en onze
gegratineerde ovenschotels te waarderen. Ook onze
rauwkostslaatjes, die we samenstellen naargelang
het marktaanbod en het seizoen zijn erg succesvol.”
Ann Cnud de, chef personeelsrestaurant ’t Zuid, Stad Gent

Een salade met een schijfje tomaat of een
pasta met alleen maar groenten is lang niet meer
voldoende als vegetarische optie. Toekomstige
koks moeten creatiever zijn. Dat geldt ook voor
een grootkeuken van een ziekenhuis, RVT, bedrijf,
internaat of parlement. Overal hoor je de vraag:
“Is er een vegetarische maaltijd?” Hier hebben
hotelscholen een voorbeeldfunctie te vervullen.
Zij kunnen niet langer aan de kant blijven staan,
en enkel klassiek vlees blijven bereiden. Wij,
van COLOMAplus in Mechelen, zijn al op de
trein gesprongen en leren al onze leerlingen
ook vegetarisch koken, naast een klassieke
hotelopleiding. Want goed geschoolde leerlingen
hebben meer kans op de arbeidsmarkt.
Matheusen Björn, leerkracht COLOMAplus Mechelen

Elke dag stel ik vast dat de vegetarische
keuken – volkomen terecht – aan belang wint, en
die vegetarische keuken houdt veel meer in dan
gewoonweg geen vlees eten. Ik zie veel koks die op
de een of andere manier mee op de vegetarische
kar springen en er een wereld van nieuwe
mogelijkheden ontdekken. We zullen de komende
jaren dus nog heel veel creatieve en lekkere
gerechten op ons bord krijgen.
 aniël Van Bossche, advies, onderzoek en ontwikkeling
D
voeding (Research and Developer voor de voedingsindustrie)

grootkeukens en de voedingsindustrie. Met het
enorme scala aan plantaardige producten kunnen
eindeloos veel gerechten geproduceerd worden.
Het is onze droom dat grootkeukens in de toekomst
gebruik kunnen maken van degelijke plantaardige
basisbereidingen, net zoals ze vandaag de dag
kunnen profiteren van een enorm aanbod aan
bewerkte producten uit de vleesindustrie.
Miki Duerinck en Kristin Leybaert, De Vegetarische Kookstudio

In de eerste plaats ben ik duurzame cateraar.
Ik verzorg feesten van 10 tot 1000 personen.
Duurzaamheid, biologische ingrediënten en
smakelijke vegetarische gerechten zijn mijn
handelsmerk. Daarnaast werk ik ook als consulent
duurzame catering. Ik kom bij veel grootkeukens
over de vloer die op zoek zijn naar manieren om
mens- en milieuvriendelijker te cateren. Het is
voor de chefs soms een zoektocht, dat rekening
houden met vleesvermindering, Donderdag
Veggiedag, seizoens-en lokaal gebonden
producten, Fair Trade en biologisch. Maar door
het keukenpersoneel gericht advies te geven,
workshops te voorzien en de juiste productkennis
mee te geven heb ik al heel wat mensen kunnen
overtuigen van de zin, de rijkdom en de heerlijke
smaak van duurzame en vegetarische maaltijden.
Geert Groffen, cateraar en consulent duurzame catering

Van in het begin vroeg de Stad Antwerpen
aan CAS vzw om innoverend te zijn in Den Bell,
de grootste personeelskeuken van ’t Stad (800
personen). Hierbij hebben wij, naast de sociale
aspecten en de gezondheid van de medewerkers,
vooral oog voor duurzame voeding. Duurzame
voeding is geen makkelijke opdracht, maar stap
voor stap kreeg het meer vorm: een vegetarisch
gerecht, meer biologische, seizoensgebonden
en fairtradeproducten gebruiken, Donderdag
Veggiedag, … Onze keuken werd hierbij ondersteund
door een werkgroep duurzame catering. Door de
krachten te bundelen, slaagden we in deze opdracht.
Chef-kok Kurt De Bilde, collega Andréa Meessens, CAS vzw

Door aandacht te besteden aan de
productieketen van voeding, van de landbouw
tot op het bord, de distributie, het bewaren en
bereiden van maaltijden kan de milieu-impact
van grootkeukens sterk verlaagd worden. Het
recept is bekend: lokaal, seizoensgebonden, matig
gebruik van dierlijke producten en een dagelijks
veggie aanbod… Maar naast de dagdagelijkse
bewustmaking van gebruikers en het constant
wijzen op de vermindering van onze voetafdruk,
prijkt de ultieme succesformule: een veggie
maaltijd verkoopt zichzelf door aantrek, creativiteit
én smaak. That works!
Philippe Merckx, diensthoofd VUB restaurant

We zijn ervan overtuigd dat er nog een
heel groot onontgonnen terrein bestaat voor
de vegetarische gastronomie, en dus ook voor

De vegetarische keuken is voor ons een
nieuwigheid, maar tezelfdertijd een uitdaging.
Vijf jaar terug ondernamen we schuchtere pogingen
in die richting onder de vorm van snacks (quiche,
paté, loempia, groenteburgers,… ). Dankzij de
steun van de Cel Duurzame Ontwikkeling en onze
intendant engageert de volledige keukenploeg
zich nu voor duurzame voeding en breiden we
ons aanbod uit. De afname van de vegetarische
maaltijden steeg hierdoor van 5 naar 20 procent!
Het is onze overtuiging dat we door lekkere,
gezonde maaltijden te serveren, waarbij het vlees
regelmatig vervangen wordt door plantaardig
eiwitrijk voedsel, meehelpen aan een betere
gezondheid van onze klanten.
 hilippe De Rudder en Johan Godaert,
P
keukenchefs North Galaxy, FOD Financiën

