
ALLES OVER 
plantaardige drinks



EVA/ProVeg maakt het plantaardig
www.evavzw.be
volg ons op Facebook en Instagram @EVAvzw

Over EVA/ProVeg
EVA informeert op een positieve
en verleidelijke manier over alles 
wat met plantaardige voeding te 
maken heeft. We helpen via tal van 
activiteiten mensen die op een 
makkelijke, gezonde en lekkere ma-
nier minder of geen vlees en zuivel 
willen eten.

EVA/ProVeg heeft een  
samenwerking met Alpro. 
 

 
Steun EVA/ProVeg!
EVA/ProVeg wil tegen 2040 de dier-
lijke productie met de helft vermin-
deren. Deze missie is belangrijker 
dan ooit. Samen met andere organi-
saties dringen wij er bij overheden 
op aan om werk te maken van een 
transitie naar een meer plantaardig 
voedselsysteem. Jij kan ons helpen 
om deze evolutie te versnellen. 

Word Supporter op  
www.evavzw.be/supporter. 
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WAT ZIJN PLANTAARDIGE DRINKS? SOORTEN PLANTAARDIGE DRINKS

peulvruchten

(pseudo-)noten zaden

granen pseudogranen

Plantaardige drinks zijn een 
extract van peulvruchten, 
granen, noten en/of za-
den, verdund in water. Qua 
textuur, uitzicht en gebruik 
zijn ze vergelijkbaar met 
dierlijke melk. Afhankelijk 
van de grondstof die wordt 
gebruikt en de vitaminen en 

mineralen die worden toe-
gevoegd, kunnen ze gelijk-
aardige voedingswaarde en 
smaak hebben als koemelk. 
Plantaardige drinks bevat-
ten geen lactose, en zijn dus 
geschikt voor mensen met 
een lactoseallergie of -into-
lerantie.

Alpro This is Not M*lk  
Plantaardige Drink Vol 3,5%.  
Een rijke en rooooomige smaak, 

verbazingwekkend gemaakt van ... haver! 
Je smaakpapillen zullen totaal overdonderd 
worden door deze plantaardige drink. Je kan 

het gebruiken om te koken, bij je ontbijtgranen, 
in je favoriete koffie of natuurlijk gewoon lekker 

uit je glas nippen, jij kiest!

Er bestaan veel verschillende plantaardige 
drinks. In principe kan van elke soort peul-
vrucht, graan, noot of zaad een melkachtige 
drank worden gemaakt. We kunnen plant-
aardige drinks in vijf categorieën indelen op 
basis van de grondstof waarvan ze gemaakt 
worden:

soja, erwten, lupine, 
pinda...

amandelen, hazel-, kokos-,  
macadamia-, pistachenoten...

hennep-, vlas-, sesam-
zaad, zonnebloempitten

haver, rijst, spelt,  
maïs...

quinoa, amarant,  
teff...
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HOE GEBRUIK JE  
PLANTAARDIGE DRINKS?

WIST JE DAT?
Plantaardige drinks zijn de afgelopen 
jaren erg populair geworden, maar 
eigenlijk worden ze al eeuwenlang 
in verschillende culturen gebruikt. 
In Spanje bijvoorbeeld is tijgerno-
tendrink, ook bekend als horchata 
de chufa, een populaire nationale 
drank. En in China heeft sojadrink 
een lange geschiedenis: het ge-
bruik ervan werd zo'n 2000 jaar ge-
leden voor het eerst vastgesteld.

Je kan plantaardige drinks 
op dezelfde manier gebrui-
ken als koemelk: om zo te 
drinken, bij je ontbijtgranen 
te doen, in je koffie te gieten 
of te verwerken in zoete of 
hartige bereidingen. De ver-
schillende soorten hebben 
ieder hun eigen smaak, dus 
ga op zoek naar een alter-
natief dat jij lekker vindt. 
Zo heeft haverdrink een 
eerder milde smaak, terwijl 

sojadrink die typische so-
jasmaak heeft. Rijstdrink is 
lekker zoet, en kokosmelk 
heeft een extra romige tex-
tuur.
Voor hartige bereidingen 
gebruik je best ongezoete 
plantaardige drinks. En als 
je een lekker schuimlaag-
je op je koffie wil, zijn de 
speciale baristadrinks een 
goeie keuze.
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HOE WORDEN PLANTAARDIGE 
DRINKS GEMAAKT?

Het industriële productie-
proces verloopt vrij gelijk-
aardig voor verschillende 
soorten plantaardige 
drinks: de grondstoffen 
worden geweekt in water 
en vervolgens gemalen, 
waarna de vaste stoffen 
van de drank worden 
gescheiden door een 
filter. Afhankelijk van het 
product en de producent 
worden extra ingredi-
enten zoals olie, suiker, 
aroma's en stabilisatoren 
toegevoegd. Daarna vol-
gen - net als bij koemelk 
- homogenisatie en warm-
tebehandeling. Het homo-
geniseren van de drank is 
een mechanische behan-
deling waarbij de vetbolle-
tjes onder hoge druk wor-
den geplet en gelijkmatig 
over de rest van de drank 
worden verspreid, wat 

een gladdere drank ople-
vert. Om de houdbaarheid 
en de stabiliteit van plant-
aardige drinks te verho-
gen, worden verschillende 
warmtebehandelingen 
gebruikt, zoals pasteu-
risatie (minder dan 100 
°C) of ultrahogetempera-
tuurhermassage (135-150 
°C). Tijdens deze stappen 
in het proces kunnen 
vitaminen deels verloren 
gaan. Eiwitten en secun-
daire plantaardige stoffen 
worden niet aangetast. 
Bovendien verrijken 
sommige fabrikan-
ten hun plantaar-
dige drinks met 
calcium, vitamine 
B12, omega-3 
vetzuren, en/of 
andere toegevoeg-
de voedingsstoffen.

Peulvruchten, granen,  
noten of zaden

weken

nat malen

droog malen

mengen met  water

scheiding van 
vaste stoffen

productvorming

productieproces plantaardige drinks

homogenisatie

hitte behandeling

verpakking

vetbolletjes

TIP:
Liever zelf 

plantaardige 
drinks ma-

ken? Bekijk 
de recepten 

op pagina 18.
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HOE GEZOND ZIJN  
PLANTAARDIGE DRINKS?
Elk van de verschillende soorten 
plantaardige drinks heeft een uniek 
voedingsprofiel, aangezien er grote 
verschillen zijn in het gehalte aan ei-
witten, koolhydraten en vetten, vitami-
nen en mineralen, en voedingsvezels. 

Allergieën en intoleranties
Vanuit gezondheidsoogpunt zijn er 
verschillende redenen waarom men-
sen de voorkeur geven aan plantaar-
dige drinks boven koemelk. De mees-
te mensen, net als andere zoogdieren, 
verliezen na hun kindertijd geleidelijk 
het darmenzym lactase en daarmee 
het vermogen om lactose, de belang-
rijkste suikersoort in melk, te verteren. 
Maar liefst 75% van de volwassen we-
reldbevolking is lactose-intolerant. 
(Silanikove et al 2015). Een andere 
oorzaak is koemelkallergie, de meest 
voorkomende voedselallergie bij zui-
gelingen en kinderen. 

Hormonen en pesticiden in koemelk
Chemische verontreinigingen in melk en zuivel-
producten, zoals antibiotica, hormonen en pesti-
ciden, spelen ook een rol bij de keuze voor plant-
aardige drinks. Melkkoeien krijgen antibiotica om 
mastitis, parasieten en andere ziekten te bestrijden 
en om de melkproductie te verhogen. Deze genees-
middelen worden op verschillende manieren aan de 
dieren toegediend, onder meer via injecties en voer, 
en kunnen ertoe leiden dat melk en zuivelproducten 
besmet raken met residuen.

Voedingswaarde plantaardige melk
Als je de voedingswaarde van koemelk zoveel 
mogelijk wil evenaren, is verrijkte sojadrink de 
beste keuze. Dit bevat van nature evenveel eiwit-
ten als koemelk, met ongeveer 3 g per 100 ml. 
Omdat veel fabrikanten sojamelk verrijken met 
calcium en andere vitamines, zoals B12, B2, D en 
A, stellen voedingsdeskundigen dat sojadrink een 
volwaardig alternatief is voor koemelk.

Bekijk de nutritionele 
waarde van veschillende 

plantaardige drinks in  
deze tabel (p. 17 en 18).

https://proveg.com/wp-content/uploads/2019/10/PV_Plant_Milk_Report_281019-1.pdf


HOE DUURZAAM ZIJN  
PLANTAARDIGE DRINKS?

Uitstoot
De Voedsel- en Landbouw-
organisatie van de Ver-
enigde Naties (FAO) heeft 
verklaard dat de veeteelt in 
belangrijke mate bijdraagt 
tot de klimaatverandering. 
De sector is verantwoorde-
lijk voor ong. 16% van alle 
door mensen uitgestoten 
broeikasgassen. 62% van 
die uitstoot wordt veroor-

zaakt door rundvee, waar-
bij melk- en vleeskoeien 
elk ongeveer evenveel 
broeikasgassen produce-
ren. Wereldwijd produce-
ren de 20 grootste vlees- 
en zuivelbedrijven samen 
meer broeikasgassen dan 
Duitsland, dat de hoogste 
broeikasgasemissies van 
alle EU-landen heeft.1,2

Biodiversiteit
De veeteelt vernietigt ook 
de natuurlijke afweersyste-
men van de aarde en zorgt 
voor biodiversiteitsverlies. 
Grote stukken bos en 
grasland worden gekapt 
om weidegrond te maken 
of voedergewassen te 
verbouwen. Deze bossen 

spelen de belangrijke rol 
om CO2 uit de atmosfeer 
op te nemen en zo de 
opwarming van de aarde 
tegen te gaan. De bescher-
ming van deze gebieden is 
urgenter dan ooit en alleen 
haalbaar als de vraag naar 
dierlijke producten daalt.

Landgebruik
Aangezien voor dierlijke 
producten veel meer land 
nodig is dan voor plantaar-
dige, zou een vermindering 
van de consumptie van 
dierlijk voedsel een groter 
aantal mensen kunnen 

voeden. Als we de produc-
tie van dierlijke voedings-
middelen halveren, kunnen 
we 2 miljard mensen extra 
voeden met de bestaande 
landbouwgrond (Cassidy 
et al.) 

(Poore, Nemecek 2018)

(Poore, Nemecek 2018)
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Watergebruik
Een ander belangrijk 
aspect is het waterge-
bruik. Water wordt steeds 
schaarser en er zijn we-
reldwijd nog steeds 785 
miljoen mensen die geen 
toegang hebben tot drink-
water. Vooral het voedsel 
dat we eten bepaalt hoe-
veel water we nodig heb-
ben. De landbouwsector 
gebruikt 70% van het zoet-

water dat wereldwijd be-
schikbaar is. De productie 
van dierlijke producten is 
verantwoordelijk voor bijna 
een derde van dat water. 
De watervoetafdruk van 
een dierlijk product is dus 
veel groter dan de water-
voetafdruk van plantaar-
dige producten met een 
gelijke voedingswaarde.

Als je de volledige levenscyclus van haverdrink bekijkt, 
kan je 25.645 l water per jaar besparen door om te 
schakelen naar This is Not M*lk in jouw ontbijtkom. Dit 
komt overeen met 394 douches van 8 minuten of 2.565 
toiletspoelingen*! Bovendien zal het je helpen jouw 
CO2-uitstoot te verminderen met 44 kg CO2 per jaar**, 
het equivalent van 3 ritten Gent - Brussel!

BESPAAR WATER MET 
THIS IS NOT M*LK

*2018 Poore & Nemecek – Reducing Food’s environmental impacts 
through produces & consumer 
(Climate change: Which vegan milk is best? - BBC News)
**2 2020 ADEME, données Agribalyse v.3.0
Meer info op www.alpro.com.

(Poore, Nemecek 2018)

1. Heinrich Böll Stiftung, GRAIN & Institute for Agriculture & Trade Policy (2017): Big Meat and 
Dairy’s supersized. Climate Footprint. 

2. European Parliament (2018): Greenhouse gas emissions by country and sector.
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Recepten

zelfgemaakte  
amandeldrink

zelfgemaakte  
haverdrink

appelpannen- 
koeken

baked oats pastaschelpen met 
plantaardige bechamel

linzensoep  
met kokos
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zelfgemaakte 
amandeldrink

1. Meng de noten met 800 milliliter water en het zout 
in een keukenmachine of blender en mix tot een 
fijne massa.

2. Leg een kaasdoek in een zeef boven een kom en 
zeef het mengsel vervolgens door de kaasdoek. 
Knijp de kaasdoek goed uit.

3. Breng de drink eventueel op smaak met ahornsi-
roop, vanille-extract kaneel en/of dadels.

4. Giet de drink in een gesteriliseerde fles en bewaar 
maximaal 3 dagen in de koelkast.

 • 200 g amandel- 
noten (8 u geweekt 
in 500 ml water met 
een snufje gema-
len zeezout, afge-
spoeld)

 • 800 ml water

 • gemalen zeezout

 • Optioneel: ahorn-
siroop, vanille-ex-
tract, kaneel, da-
dels 

Bereiding:

Ingrediënten

zelfgemaakte 
haverdrink

 • 100 g havermout

 • 750 ml à 1 l water

 • Optioneel: ahorn- of aga-
vesiroop, vanille-extract, 

kaneel, dadels
Bereiding:

Ingrediënten

1. Blend de havermout met het water (en 
eventuele smaakmakers) in een blen-
der of foodprocessor fijn. Je kan het 
mengsel ook 5 minuten laten staan 
voor het mixen, zodat de havermout 
wat zachter wordt.

2. Haal het mengsel door je fijne zeef of 
kaasdoek. Herhaal eventueel een twee-
de keer voor een gladdere drink. 

3. Bewaar max. 3 dagen in de koelkast.

Bron: deze recepten komen uit uit '50x vegan 
zuivel' van Marleen Visser. Becht uitgevers.18 19



 • 3 rode appelen
 • 200 g speltbloem
 • 1 el bakpoeder
 • 1/2 el kaneel
 • 1 tl zout 

 • 300 ml Alpro This 
is not m*lk Plant-
aardige Drink
 • 2 el olijfolie
 • ahornsiroop als 
garnituur

Bereiding:

1. Rasp twee appe-
len fijn met een 
handrasp. Haal 
het klokhuis uit 
de laatste appel 
en snijd hem in 
dunne plakjes.

2. Doe alle droge 
ingrediënten in 
een kom. Ge-
bruik een zeef, 
want niemand wil 
klontertjes in zijn 
pannenkoeken! 
Voeg de Alpro 
This is Not M*lk 
Plantaardige 
Drink, de olijfolie 
en de geraspte 
appelen toe. Roer 
tot alles goed ge-
mengd is.

3. Plaats een lichtje 
ingevette pan op 
een matig vuur. 
Giet ongeveer 2 

eetlepels beslag 
in de pan en leg 
er een schijfje 
appel bovenop. 
Herhaal tot de 
pan vol ligt. Bak 
de pannenkoek-
jes 1-2 minuten, 
tot de onderkant 
gaar is en er bo-
venaan luchtbel-
len verschijnen. 
Draai de pannen-
koekjes om en 
bak ze nog 1 mi-
nuut aan de an-
dere kant. Ga zo 
door tot het deeg 
op is.

4. Serveer warm 
met een stevige 
scheut ahornsi-
roop (en extra 
appelstukjes 
als je daar zin in 
hebt).

Ingrediënten 
voor 15 pannenkoeken

Appelpannenkoeken
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Baked oats

1. Verwarm de oven 
voor op 180° C.  Pu-
reer de banaan in een 
kom met een vork.

2. Voeg de havermout, 
het zout, de plant-
aardige drink en het 
bakpoeder toe. Meng 
goed.

3. Voeg vervolgens de mangostukjes, een deel 
van de chocoladestukjes en de hazelnoten 
toe. Je kan ook ahornsiroop (of suiker) toe-
voegen als je van zoet houdt.

4. Giet het mengsel in een ovenvaste schaal, leg 
er de rest van de chocoladestukjes op en laat 
20-40 minuten bakken. Je kan er ook stukjes 
banaan aan toevoegen of een andere topping 
die je lekker vindt.

5. Besprenkel voor het serveren met een beetje 
ahornsiroop, leg er vers fruit op en schik op 
een bedje van plantaardige yoghurt.

Bereiding:

 • 100 g havermoutvlokken (naar keuze)

 • 1 snuifje zout

 • 1 tl bakpoeder

 • 300 ml plantaardige drink

 • 1 goed rijpe banaan (of 60 g appelmoes)

 • 200 g mango, vers of bevroren

 • 1 handvol fijngehakte hazelnoten

 • 40 g chocoladestukjes (topping, optio-
neel)

 • 2 el ahornsiroop (topping, optioneel)

Ingrediënten voor 2 pers.

 TIPS 
 

Je kan de mango vervangen door ieder 
type fruit dat je lekker vindt: rood fruit, bos-

bessen, appels, ...
Snel chocoladestukjes maken? Doe je reep 

eventjes in de keukenrobot. 
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Pastaschelpen  
met plantaardige bechamelsaus

 • 300 g grote pasta-
schelpen
 • 2 el plantaardige 
boter
 • 2 el bloem
 • 500 ml d' Alpro This 
is Not M*lk Plant-
aardige Drink
 • Het sap van 1/2 ci-
troen
 • 1 tl nootmuskaat
 • 150 g verse spinazie

 • 150 g plantaardig 
alternatief voor ge-
raspte kaas
 • 300 g veggiegehakt
 • 400 g arrabiata to-
matensaus
 • 250 g kerstomaatjes 
(optioneel: verschil-
lende kleuren)
 • Een handje verse 
basilicum

Ingrediënten

1. Bekleed de bodem van 
een ronBreng een pot 
met water aan de kook 
en kook de pasta gaar 
volgens de aanwijzin-
gen op de verpakking. 
Giet de pasta af en 
zet opzij. Maak de pot 
schoon en gebruik ’m 
opnieuw voor de vol-
gende stap.

2. Doe de Alpro Bakken & 
Braden in de pot en laat 
smelten op een middel-
hoog tot hoog vuurtje. 
Voeg ondertussen de 
bloem toe en meng met 
een klopper tot een 
gladde massa. Giet in 
scheutjes de Alpro This 
is Not M*lk Plantaardi-
ge drink Vol erbij terwijl 
je stevig blijft roeren.

3. Blijf roeren tot de saus 
de gewenste dikte 
heeft (maar denk er-
aan: de saus wordt nog 
dikker bij het afkoelen). 
Breng op smaak met 
citroensap, zout, peper 
en nootmuskaat.

4. Hak de spinazie in gro-
ve stukken en voeg 
samen met de helft van 

het plantaardige alter-
natief voor kaas toe aan 
de saus. Klop tot alles 
gemengd is en de spi-
nazie geslonken is. Giet 
de saus in een oven-
vaste schaal met hoge 
randen (ø 30 cm).

5. Verwarm ondertussen 
de oven voor op 200 °C.

6. Bak het veggiegehakt 
bruin en haal de pan 
van het vuur. Roer er 
nu de arrabiata toma-
tensaus onder. Kruid 
naar smaak met zout en 
peper.

7. Snij de kerstomaatjes 
in twee en hak de ba-
silicum grof. Schik de 
pastaschelpen op de 
plantaardige bechamel-
saus en vul ze voorzich-
tig met de saus en de 
kerstomaatjes. Kruid 
af met zout en peper. 
Strooi de basilicum en 
de rest van de vegan 
geraspte kaas erover-
heen. Zet de schaal 15 
minuten in de oven tot 
de kaas gesmolten is 
en een goudbruin korst-
je heeft.24 25



TIPS
Om het kommetje soep aantrekkelijker te maken, 

kan je een scheutje kokosmelk (of plantaardige 
room) toevoegen en ook een vleugje groen, zoals 

peterselie of koriander.

Bewaar de soep tot 4 dagen in de koelkast of 1 
maand in de vriezer.

1. Week de linzen even 
in koud water terwijl je 
de andere ingrediënten 
klaarmaakt (je kan deze 
stap ook overslaan, dan 
moet je de linzen iets 
langer meekoken in de 
soep).

2. Snipper de ui, pers de 
knoflook en rasp de 
gember.

3. Maak de wortelen 
schoon en snijd ze in 
blokjes. Stoof de ui aan 
met de wortel. Voeg de 
look en de gember toe 
en laat nog even mee 
aanstoven.

4. Voeg de currypasta toe 
en blus met een beetje 
kokosmelk. Laat een 

paar minuten sudderen 
op middelhoog vuur. 
Meng goed, voeg een 
beetje water toe als het 
te droog is.

5. Spoel de linzen af en 
laat ze uitlekken voor-
aleer ze aan de groen-
tenstoofpot toe te voe-
gen met de resterende 
kokosmelk. Voeg ook de 
groentebouillon toe.

6. Laat ongeveer een half 
uurtje sudderen.

7. Blend of mix de soep 
na het koken, proef en 
kruid bij indien nodig.

8. Serveer met sneetjes 
brood, gerookte tofu of 
een ander bijgerecht 
naar keuze.

Linzensoep met kokos

 • 240 g koraallinzen
 • 400 ml kokosmelk
 • 5 grote wortels
 • 2 el rode currypasta
 • 2 cm verse gember (pas 
aan naar voorkeur)

 • 1 gele ajuin
 • 2 teentjes knoflook
 • 750 ml groentebouillon
 • zout en peper naar 
smaak

Ingrediënten
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1. Haal de kroontjes van de aardbeien.

2. Doe alle ingrediënten in een blender en blend tot 
een gladde massa.

3. Giet in 2-3 glazen en serveer meteen. Hoe kouder, 
hoe beter!

This is Not M*lk aardbeienshake

Ingrediënten voor 2 à 3 personen

 • 200 g aardbeien
 • 1 banaan 
 

 • 300 ml Alpro This is 
Not M*lk Plantaardige 
Drink
 • 100 g geschaafd ijs
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