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GO PLANT
POWER !

Door deze gids te openen, heb je de eerste stap gezet 
in een goede, gezonde en lekkere richting. Of je nu 
dierlijke producten af en toe, regelmatig of helemaal 
van je menu wilt schrappen, je vindt hier alles wat je wil 
weten over plantaardige voeding.

Je bent trouwens niet alleen. De laatste jaren is het aanbod aan 
plantaardige producten of maaltijden in winkels en op restaurant sterk 
gestegen. Uit een enquête in 2016 blijkt dat 16% van de Vlamingen 
minstens drie keer per week vegetarisch eten.
 
Toch bestaan er over plantaardig eten nog altijd heel wat misverstanden. 
Wellicht ken je er ook een paar: zo zou een maaltijd zonder dierlijke 
producten smakeloos zijn, moet je er uren voor in de keuken staan en 
ga zo maar door.

Dit boekje wil bovenstaande en andere, 
vooroordelen de wereld uit helpen en  
een antwoord bieden op vaak gestelde 
vragen over plantaardig eten. Er valt 
heel wat te ontdekken !

start



2,79 m2

EEN VEGAN
SPAART  

DAGELIJKS:

1 dierenleven

20 kg

4164 l  graan

bos

water
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WAAROM 
PLANTAARDIG?

beter voor je 
gezondheid

beter voor 
het klimaat

beter voor
dieren

Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor 
plantaardige voeding. De een bekommert zich om  
het milieu, de ander denkt aan zijn gezondheid en nog 
anderen willen gewoon nieuwe smaken ontdekken.  
Een ding staat vast: steeds meer mensen worden zich 
bewust van de veelzijdigheid van de plantaardige 
keuken en zijn nieuwsgierig om deze te ontdekken...

Op de volgende pagina’s voeren we niet alleen vier stevige argumenten op voor 
meer plantaardig, maar beantwoorden we ook je vragen over gezondheid en geven 
we je een paar heerlijke recepten mee.



VOOR JE  
GEZONDHEID

Een paar troeven van plantaardige voeding:

1 Door meer vezels te eten worden schadelijke stoffen 
sneller uit je lichaam verwijderd. Vezels helpen ook  

het cholesterol- en oestrogeengehalte in het bloed te verlagen 
en behoeden je zo tegen bepaalde vormen van kanker en 
hartkwalen. 

2 De meeste groenten en fruit zijn rijk aan mineralen, 
waaronder kalium en magnesium, en zijn goed voor  

de preventie van osteoporose, hart- en vaatziekten en 
diabetes. Zo beschermen ze je ook tegen bepaalde vormen 
van kanker en hartkwalen.

3 Plantaardige voeding bevordert de opname van 
antioxidanten zoals vitamine C en bètacaroteen. 
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De American Dietetic Association, de grootste vereniging van 
voedingsdeskundigen ter wereld, schrijft in haar standpunt 
over plantaardige voeding:

5 Bovendien belandt vlees zelden onbehandeld op je  
bord en kan het resten van antibiotica,hormonen, chemische 

stoffen en zware metalen bevatten. Een beetje minderen kan  
dus zeker geen kwaad!

4 Te veel dierlijke producten op het menu is nefast voor 
je gezondheid. Je krijgt te veel verzadigde vetten 

en cholesterol binnen, wat slecht is voor je bloeddruk en  
het risico op hart- en vaatziekten verhoogt. Je loopt ook meer 
kans op overgewicht en zwaarlijvigheid en op andere ziektes 
zoals diabetes type 2, osteoporose en sommige kankers 
(bijvoorbeeld darmkanker). 

"Een goed uitgebalanceerd plantaardig  
voedingspatroon is gezond, bevat 
alle nodige voedingsstoffen en biedt 
gezondheidsvoordelen bij het voorkomen 
en behandelen van bepaalde ziektes."



VOOR DE  
PLANEET

1 Vlees en het broeikaseffect
De consumptie van vlees is wereldwijd verantwoordelijk 
voor ongeveer een vijfde van de totale broeikasuitstoot. 

Naast CO2 (koolstofdioxide) heb je ook methaan, dat nog 
een groter broeikaseffect oplevert en wordt uitgestoten in  
de darm- en maaggassen van herkauwers zoals koeien, geiten en 
schapen. Ten slotte wordt er ook heel wat bos gekapt in functie 
van de veeteelt. Bossen zetten CO2 om in zuurstof, minder bossen 
betekent dus meer CO2.

2 Ontbossing
Er lopen zo’n 20 miljard landbouwdieren rond op deze 
aarde. Al deze dieren moeten eten krijgen. Dat is dan 

ook de verklaring waarom een derde van alle vaste grond ter 
wereld wordt gebruikt voor de teelt van veevoedergewassen of 
om dieren er te laten grazen. Zeventig procent van de ontbossing 
in het amazonewoud gebeurt voor veeteelt. Ook ons vee wordt 
gevoed met Zuid-Amerikaanse soja. 

Het is algemeen geweten: dierlijke producten eten heeft grote gevolgen 
voor het milieu. Volgens de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie 
van de Verenigde Naties, behoort veeteelt tot de top drie oorzaken 
van elk belangrijk milieuprobleem: van klimaatverandering tot  
het verlies aan biodiversiteit.
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3 Watervervuiling
Veel vee betekent veel mest. Die mest bevat nitraten 
die deels in de lucht en deels in het grond- en water- 

oppervlak terechtkomen. Zo worden de kwaliteit van het drink- 
en zwemwater en de visbestanden bedreigd. Landbouw is  
de grootste verbruiker van water. Naast drink- en reinigingswater 
worden ook grote hoeveelheden water gebruikt voor de teelt van 
veevoedergewassen en bij de vleesverwerking. Voor de productie 
van een kilogram dierlijke eiwitten is ongeveer 100 keer meer 
water nodig dan voor een kilogram plantaardige eiwitten.  
De productie van een kilogram rundsvlees vereist 15.000 liter 
water terwijl een kilogram aardappelen maar 500 liter water 
nodig heeft.

4 Veeteelt en verlies  aan biodiversiteit
Volgens de FAO zou veeteelt weleens de grootste 
bedreiging voor biodiversiteit kunnen zijn. De oor- 

zaken ken je ondertussen al: vermesting, watervervuiling, 
klimaatverandering en ontbossing. Ze vormen een grote 
bedreiging voor vele dier- en plantensoorten. Dat probleem stelt 
zich in het tropisch regenwoud, waar er een ongekende rijkdom 
aan fauna en flora aanwezig is, maar ook in België zijn er al heel 
wat soorten verdwenen.



VOOR JE  
MEDEMENS

Bijna één miljard mensen – zowat een zevende van  
de wereldbevolking – zijn ondervoed. Dagelijks sterven 
ongeveer 25.000 mensen de hongerdood. Ondertussen leven 
20 miljard landbouwdieren van ongeveer 76 procent van alle 
landbouwgrond op onze planeet

Aangezien een plantaardig voedings- 
patroon doorgaans efficiënter 

is, kan vegan voeding een rol spelen 
in een duurzame oplossing voor  
het hongerprobleem. Als mensen uit 
rijke landen hun huidige eetwijze 
zouden ruilen voor een meer 
plantaardige voedingswijze, kan een 
aanzienlijke hoeveelheid graangewassen 
gebruikt  worden voor directe menselijke 
 consumptie.

1 Zo’n veertig procent van alle 
graangewassen in de wereld wordt 

gebruikt als veevoeder. Globaal gezien 
neemt de teelt van veevoedergewassen 
(andere dan grassen) ongeveer een kwart 
van alle beschikbare akkerland in. Op die 
gronden kan in vele gevallen plantaardig 
voedsel voor menselijke consumptie 
verbouwd worden.

2 De vleesproductie is doorgaans 
inefficiënt en betekent in vele 

gevallen voedselverspilling: zo is voor  
één kilogram rundvlees zeven kilogram 
graan nodig. Bovendien wordt er steeds 
meer beslag gelegd op graan als veevoeder,  
nu ook landen als India en China in 
navolging van het Westen meer dierlijke 
producten beginnen te eten.
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VOLUIT LEVEN

BIO ETEN
Sinds het begin verdedigt Lima de waarden van de 
biologische landbouw en deelt die met de winkels 
binnen het bio-kanaal.
Het labo Lima Expert legde de fundamenten voor 
het Europese lastenboek voor bio-voeding. 

KWALITATIEF ETEN
Vandaag willen we meer dan ooit weten wat er op ons 
bord ligt.
Onze kwaliteitsdienst superviseert al onze 
producten, zonder enig compromis rond kwaliteit. 
Naast de standaard analyses voeren zij ook 
systematisch pesticide-analyses uit en, waar van 
toepassing, GGO-analyses om u steeds de beste 
kwaliteit te garanderen. 

ERVARINGEN PROEVEN
Beter eten, dat is ook nieuwe smaken ontdekken.
Lima is altijd trouw gebleven aan zijn oorspronkelijke 
voedingsprincipes. Geïnspireerd door de 
macrobiotiek kiezen we steeds voor plantaardige en 
volkoren voedingsmiddelen, zonder toegevoegde 
suikers en zonder in te boeten aan smaak!

MET RESPECT VOOR AL HET LEVEN
Door vis en vlees van ons menu te schrappen, halveren 
we onze ecologische voetafdruk.
Daarom moedigen we elke dag opnieuw iedereen 
aan om plantaardig te eten. 

EEN WERELD VOL SMAKEN
Iedereen heeft het recht om te kunnen genieten van 
lekkere en gezonde voeding.  
Daarom vindt u in ons gamma ook heel wat gluten- 
en lactosevrije producten en producten die rijk zijn 
aan plantaardige eiwitten. 

60 jaar
toegewijd 
aan bio

Meer weten? www.limafood.com
Heeft u nog vragen?

 info@limafood.com

Sinds 1957

1605_ADV_toutcommencea_a5_NL.indd   1 22/08/17   15:04



VOOR DE  
DIEREN

In België worden jaarlijks zo’n 285 miljoen dieren gedood voor voeding.  
Een gemiddelde Belg eet tijdens zijn leven een derde van een paard,  
5 runderen en kalveren, 7 schapen en geiten, 24 konijnen en wild,  
42 varkens, 43 kalkoenen en ander gevogelte, 789 vissen en 891 kippen.

De link tussen het leven van een dier en onze maaltijd is ver te zoeken.  
De gewoonte van vlees snijden, behandelen, verpakken, koken en kruiden 
vergroot die afstand alleen maar.

1 In de moderne industriële veeteelt leven koeien, varkens en 
kippen in veel te kleine ruimtes. Ze worden volgepompt met 

krachtvoer en worden vaak op schandalige wijze behandeld, vervoerd 
en gedood. In tegenstelling tot wat ons wordt voorgeschoteld in 
reclamefilmpjes staan die dieren niet gelukkig in een wei te grazen. 
De meesten zien zelfs nooit het zonlicht.

 2 Bij kippen worden snavels afgesneden, bij varkens worden 
staarten geknipt. Allemaal zonder verdoving. Al die dieren 

worden gedood in de fleur van hun leven. Een kip kan bijvoorbeeld 
tot acht jaar oud worden, maar komt op ons bord terecht als  
een kuiken van... zes weken.

3 Ook het leven in de zuivel- en ei-industrie is geen 
lachertje. Koeien worden jaarlijks zwanger gemaakt. Na  

een dracht van 9 maanden worden de kalfjes bijna onmiddellijk na  
de geboorte weggenomen. Zo kan haar melk uitsluitend voor 
menselijke consumptie gebruikt worden. Als het kalf een vrouwtje 
is dan wordt ze net als haar moeder ingezet in de melkproductie. 
Stiertjes worden als ‘bijproduct’ van de melkindustrie vetgemest en 
na enkele maanden geslacht. 



13

4 Een koe geeft momenteel 10 keer zoveel melk als in 
natuurlijke omstandigheden, namelijk 8000 liter per jaar. Qua 

energieverbruik kun je dit vergelijken met 8 uur per dag hardlopen. 
Een van de zwaarste neveneffecten hiervan is dat koeien hierdoor 
heel veel calcium verliezen. Veel melkkoeien lijden ten gevolge 
hiervan aan gewrichtsproblemen en ontstekingen. Sommigen 
kunnen amper lopen op het moment dat ze naar het slachthuis gaan. 

5 Ook de ei-industrie maakt dagelijks duizenden slachtoffers. 
Mannelijke kuikentjes worden kort na de geboorte 

vergast. Soms worden ze in afvalzakken gegooid en voor 
dood achtergelaten, waar ze langzaam verstikken onder het 
gewicht van andere kuikens. Vroeger werden deze haantjes 
vetgemest, maar aangezien er ondertussen speciale vleesrassen 

‘ontwikkeld’ werden, zijn ze een nutteloos bijproduct van  
de eierproductie geworden.

Een Belg eet 
gemiddeld 

891 kippen in 
zijn leven
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Pittige linzensoep   
250 g gedroogde rode linzen

1 blikje tomatenblokjes
140 g tomatenpuree

400 ml kokosmelk
2 el gemalen komijn

1 el paprikapoeder
1 el gedroogde koriander

een beetje citroensap

1 Doe de linzen samen met de 
tomatenblokjes, de tomatenpuree 
en 1 liter water in een kookpot. 
Breng aan de kook en laat het 
mengsel 20 minuten sudderen,  
tot de linzen het grootste deel van 
het vocht hebben opgenomen. 

2 Voeg de kokosmelk, de kruiden en  
het citroensap toe. Laat nog 
30 minuten pruttelen en roer 
regelmatig. 

3 Werk af met wat paprikapoeder 
koriander en croutons.

     LUNCH Bereidingstijd:  15 min

# Pers.

02
Moeilijkheidsgraad     MAKKELIJK

Allergenen      GEEN



Vol-au-veggie 
100 g sojabrokken

½ l groentebouillon
2 el sojaboter

250 g champignons (in plakjes)
300 g vegetarische kipstukjes  

(Greenway of Vegetarische Slager)
50 g sojaboter

50 g tarwebloem
½ l ongezoete sojamelk

een scheutje madeirawijn
flink wat citroensap

nootmuskaat
peper en zout

verse peterselie (fijngehakt)
4 bladerdeegbakjes (‘videetjes’)  

of 2 grote vellen bladerdeeg

1 Warm de oven voor op 180°C.

2 Kook de sojabrokjes 5 minuten in  
een halve liter groentebouillon, zet 
het vuur uit en laat ze staan. Verhit 
ondertussen 1 eetlepel sojaboter in een 
pan en bak hierin de champignons tot ze 
mooi kleuren. Haal ze uit de pan en bak 
in 1 eetlepel sojaboter nu de vegetarische 
kipstukjes. Zet de bladerdeegbakjes in  
de oven (of maak ze zelf: neem twee 
grote vellen bladerdeeg en steek er 
met een glas vier rondjes uit. Steek er 
vervolgens nog 12 rondjes uit, waarvan 
je in het midden weer een kleiner rondje 
uitsteekt, zodat je ringen krijgt. Bestrijk 
elk rondje met wat gesmolten sojaboter 
of olijfolie en leg er een ring bladerdeeg 
op. Bestrijk weer met de sojaboter en leg 
er nog een ringetje bladerdeeg op.  
Bouw zo verder op. Bak de videetjes 
ongeveer 20à 25 minuten in een 
voorverwarmde oven op 180°C)

3  Maak een bechamelsaus met 
de overige sojaboter, de bloem 
en de sojamelk. Voeg er nog wat 
groentebouillon aan toe (gebruik de 
bouillon die over is van de sojabrokjes), 
een scheutje madeirawijn, flink wat 
citroensap, peper, zout en nootmuskaat. 
 
4  Giet de sojabrokjes goed af en meng 
ze samen met de vegetarische kip, 
champignonschijfjes en peterselie onder  
de saus. Serveer de vol au vent in  
de bladerdeegbakjes.
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     DINER Bereidingstijd:  40 min

# Pers.

04
Moeilijkheidsgraad     MAKKELIJK

Allergenen       SOJA / GLUTEN



WAT IS ER MIS  
MET VIS?

In dit stukje wordt duidelijk dat wie gezonder 
wilt eten, minder dierenleed en milieuschade 
wilt veroorzaken, zijn lapje vlees beter niet door  
een stukje vis vervangt.

1 Stel je voor dat een groep jagers een net van enkele 
kilometers tussen twee immense terreinwagens zou 

spannen en dat tegen een hoge snelheid over de vlaktes 
van Afrika zou trekken. Neushoorns, impala’s en alle andere 
fauna en flora zouden in dat net worden meegesleurd. 
Ongetwijfeld zou de hele wereld in opstand komen tegen 
dergelijke praktijken, maar onder water gebeurt het elke 
dag opnieuw.

2 Gemiddeld is ongeveer veertig procent van  
de visvangst zogenaamde ‘bijvangst’: dieren  

waar de visser niet naar op zoek was en die dood of  
ernstig verminkt overboord gaan als afval. Jaarlijks  
sterven  ongeveer  300.000  kleine walvissen, dolfijnen en  
bruinvissen een nutteloze dood.

 3 Het doden van vissen, die wel degelijk pijn kunnen 
lijden, is op dit moment niet wettelijk geregeld. 

De ergste methodes worden dus straffeloos toegepast. 
Sommige vissoorten leveren, nadat ze uit het water worden 
gehaald, een doodstrijd van vier uur. Of langer.

 4 Ook overbevissing is een ernstig probleem. 
Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van  

de VN (FAO) is slechts drie procent van de vissoorten niet 
bedreigd.
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5 Koraalriffen bedekken nog maar 0,25 procent van 
de zeebodems, maar zijn van levensbelang voor 25 

procent van alle vissen. Geen enkel koraalrif ter wereld is 
nog gezond. De verwachting is dat als gevolg van de steeds 
sneller gaande verzuring van de oceanen (door CO2 en 
andere broeikasgassen waarbij de intensieve veehouderij 
een hoofdrol speelt) alle koraalriffen tegen 2050 dood 
zullen zijn.

6 Duizenden jaren was de Noordzee een van de grootste 
visreservoirs voor Europa. Vandaag is de eens zo 

heldere zee uitgegroeid tot een industriële modderpoel. 
Ook dat is te wijten aan de overbevissing. De vissen en  
de oesterbanken die voor een natuurlijke zuivering van  
het water zorgen, zijn er niet meer.

 7 Maar vis is toch gezond? Vis bevat inderdaad 
belangrijke Omega-3-vetzuren, maar ook giftige 

stoffen als dioxines en zware metalen. Wie vis eet, krijgt 
onrechtstreeks die toxische stoffen binnen, die zich 
opstapelen in de vetweefsels van de vissen. Gelukkig 
bevatten plantaardige oliën, zoals koolzaad- of lijnzaadolie, 
wel de voordelen, maar niet de vervuilde nadelen.
 
Meer info vind je op www.seafirst.nl en in het boek  
De Huilende Zee van Dos Winkel

Voor meer info:

www.seafirst.nl



BEKENDE 
VEGGIES

PYTHAGORAS, FILOSOOF EN WISKUNDIGE

“Zolang mensen dieren slachten, zullen 
ze ook elkaar doden. Wie moord en 
lijden zaait, kan geen vreugde en liefde 
oogsten.”

LEO TOLSTOJ, SCHRIJVER

“Als het eten van vlees een onverschillige zaak was,  
dan zouden vleeseters het vegetarisme niet 
aanvallen. Zij worden boos omdat ze zich al van 
hun schuld bewust zijn, maar nog niet de kracht 
hebben zich ervan vrij te maken.”

MOBY, ZANGER

“Je kan veel meer mensen voeden met graan, in 
plaats van dat graan te geven aan een koe die 

nadien geslacht wordt. Het is misdadig om koeien 
vet te mesten met graan terwijl er zoveel mensen 

zijn die honger lijden.”

ELLEN DEGENERES, COMÉDIENNE EN PRESENTATRICE

“Ik heb ervoor gekozen plantaardig te beginnen 
eten nadat ik meer leerde over de intensieve 

veeteelt en de wreedheid die daarmee gepaard 
gaat. Opeens besefte ik dat wat op mijn bord  

lag ooit levende wezens waren die pijn en  
vreugde kunnen voelen. En dat kon ik gewoon  

niet langer negeren.”
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TIPS VOOR 
BEGINNERS

1. Zonder moeite
Met slaatjes, stoofpotjes, pasta en soep kan 
je eindeloos variëren. Zo heb je al een mooi 
repertoire aan vegan gerechten.

2. Doe maar gewoon
Plantaardig koken hoeft niet speciaal te zijn.  
Met een minimale verandering zijn je ver-
trouwde recepten al snel plantaardig. Vervang  
het gehakt in je spaghettisaus door tofugehakt of  
de hamburger door een veggie variant. De 
meeste supermarkten hebben vandaag een 
degelijk assortiment aan plantaardige producten.

3. Uit eten
Nog makkelijker! Meer en meer restaurants 
bieden lekkere en gezonde plantaardige 
gerechten aan.  Als je twijfelt over het plantaardig 
aanbod, kan je even op voorhand bellen. Voor 
een overzicht van alle restaurants in je buurt:

 
evavzw.be/restaurants 



4. Vermijd honger
Om te vermijden dat je snel weer honger krijgt  
voeg je best vet- en eiwitrijke ingrediënten toe. 
Denk aan avocado, volle granen, bonen,... Kies ook 
voor zoveel mogelijk volkoren producten, in plaats 
van geraffineerde.

5. Kookboeken en recepten
Vegan kookboeken heb je in alle soorten, maten 
en gewichten. Op evavzw.be vind je regelmatig 
recensies van de nieuwste uitgaven en vind je  
een schat aan vegan recepten.

 
6. Kooklessen

Heb je zin om nieuwe technieken, ingrediënten 
en mensen te leren kennen? Een kookworkshop 
is leerrijk, interactief en vooral heel erg gezellig. 
Van beginneling tot gevorderde, iedereen vindt 
zijn gading in het ruime aanbod aan kooklessen  

op onze site: 

www.evavzw.be/kookworkshops

7. Ga eens vreemd
Trek op ontdekkingsreis in Aziatische, Turkse, 
Marokkaanse of Joodse winkels. Je zult er heel wat 
plantaardige delicatessen ontdekken zoals falafel 
en currypasta’s voor een klein prijsje.
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Kokosstoofpotje  
met wintergroenten  

200 g uien
2 teentjes knoflook

500 g wortels
500 g aardappelen

3 preien
240 g rode kidneybonen  

(een blik, uitgelekt)
4 dl kokosmelk

1 bosje verse koriander
1 tl kerriepoeder

1 tl paprikapoeder
1 tl oregano

zonnebloemolie
zout

1 Pel en snipper de ui en  
de knoflook. Was de wortelen  
en snijd ze in grove stukken.  
Hak de koriander fijn. 

2 Stoof de ui glazig in wat olie  
en voeg de knoflook toe.  
Doe de wortelen erbij en laat  
ze nog 5 minuten meestoven.  
Schil intussen de aardappelen  
en snijd ze in stukken.  
Stoof ze even mee.  

3 Voeg de kokosmelk,  
de koriander en de specerijen 
toe. Snijd de prei in grove  
stukken en voeg die toe zodra  
de aardappelen beetgaar zijn.  
Spoel de rode bonen, laat ze 
uitlekken en voeg ook die toe. 
 
4 Laat het stoofpotje nog even 
sudderen tot de prei gaar is.

     DINER Bereidingstijd:  30 min

# Pers.

04
Moeilijkheidsgraad     MAKKELIJK

Allergenen       GEEN



De Hobbit nv 
²info@hobbit.be *  www.hobbit.be

TEMPEH  TOFU  SE ITAN  LU PEH  HEMPFU

Wenst u op de hoogte te blijven
van onze activiteiten? 

Wilt u meer weten over de Hobbit? 

Like onze facebookpagina:
www.facebook.com/hobbitnv. 

Of scan de QR code op uw gsm of 
tablet dan komt u direct op onze 
facebookpagina.

verleidelijk veggie gids new.indd   1 02/06/2017   10:59:07

Bananensoftijs 

6 rijpe bananen
60 g pure chocolade

200 ml sojaroom  
(of een andere plantaardige room)

80 g geroosterde  
en gezouten pecannoten

1 Pel de bananen, snijd ze in schijfjes  
en vries ze minstens 4 uur in. 

2 Smelt de chocolade au bain marie en 
zet apart. Doe de bevroren bananen 
met de room in een blender en meng 
tot glad softijs. 

3 Verdeel het ijs over 4 schaaltjes.  
Hak de pecannoten grof en strooi  
ze over het ijs.  Giet er tenslotte  
de gesmolten chocolade over en 
serveer direct.

     DESSERT Bereidingstijd:  15 min

# Pers.

04
Moeilijkheidsgraad     MAKKELIJK

Allergenen       SOJA

met pecannoten  
en chocoladesaus



De Hobbit nv 
²info@hobbit.be *  www.hobbit.be

TEMPEH  TOFU  SE ITAN  LU PEH  HEMPFU

Wenst u op de hoogte te blijven
van onze activiteiten? 

Wilt u meer weten over de Hobbit? 

Like onze facebookpagina:
www.facebook.com/hobbitnv. 

Of scan de QR code op uw gsm of 
tablet dan komt u direct op onze 
facebookpagina.

verleidelijk veggie gids new.indd   1 02/06/2017   10:59:07



GEZOND 
PLANTAARDIG

Gezond plantaardig eten is veel eenvoudiger (en minder 
duur) dan de meeste mensen denken. Wanneer je gevarieerd 
en evenwichtig eet, kan er eigenlijk niet veel fout lopen. 
Dit kan een leidraad zijn om je een idee te geven hoe  
een gezonde plantaardige maaltijd eruit ziet.

Wat met... Eiwitten? 
Eiwitten vind je onder andere terug in vlees en zuivel. Gelukkig zijn er heel wat 
goede plantaardige  alternatieven die ervoor zorgen dat jij toch voldoende eiwitten 
binnen hebt. Denk bijvoorbeeld aan sojaproducten, granen, peulvruchten, noten 
en zaden. 

...Vitamine B12?
Wie veggie eet haalt actief vitamine B12 uit zuivelproducten, wie plantaardig eet 
wordt aangeraden om dagelijks producten te consumeren die verrijkt zijn met B12, 
zoals sommige ontbijtgranen en sojamelk, of om een supplement te nemen.

...IJzer?
Ijzer vind je onder andere in donkergroene bladgroenten, peulvruchten en 
volle granen. Vitamine C, die rijkelijk wordt opgenomen door de meeste vegans, 
verhoogt de opname van het ijzer in planten aanzienlijk. Een hoge inname van 
zuivelproducten tijdens een maaltijd kan daarentegen de ijzeropname bemoeilijken. 
Ook het drinken van koffie en thee vlak nadat je gegeten hebt beperkt de opname 
van ijzer: wacht een half uurtje en drink je opkikkertje dan.

Heb je toch nog vragen? Onze diëtiste Evelyne Mertens helpt je graag verder! 
Mailen kan naar dietiste@evavzw.be
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VEGAN VOOR 
SPRUITJES 

Ook baby's en kinderen kunnen gezond 
plantaardig eten... 

Om jullie alvast gerust te stellen, delen 
we met jou de volgende uitspraak van  
de American Dietetic Association: 

”Een goed uitgebalanceerd 
veganistisch of lacto-ovo-
vegetarisch voedingspatroon 
komt volledig tegemoet 
aan de voedingsbehoeften 
van baby’s en kinderen en 
verzekert bovendien  
een normale groei”



De enige voeding die je kind de eerste 
vier tot zes maanden nodig heeft,  
is borstvoeding. 

Borstvoeding
Moeders die plantaardig eten en borstvoeding 
geven wordt aangeraden hun voeding dagelijks 
aan te vullen met B12-verrijkte producten of B12 
supplementen, kelp voor het jodium en lijnzaadolie 
voor de omega-3-vetzuren. Krijgt je baby niet langer 
borstvoeding? Voeg dan zeker deze nutriënten toe 
in de flesvoeding of aan het dagelijkse voedsel. 

Wil je nog meer te weten komen over de voeding voor 
je kind? Stuur een mailtje naar onze diëtiste Evelyne: 
dietiste@evavzw.be

Je moet natuurlijk wel  

op een paar dingen letten.  
Hier onze tips:

Wanneer je kind oud genoeg is om vast 
voedsel te eten, is het belangrijk dat je  
kiest voor geconcentreerde energiebronnen. 
Vetten uit onder meer avocado’s, notenpasta, 
olijf- of walnootolie zijn ideaal. Kinderen 
moeten meer vet eten dan volwassenen. 
Hou hier rekening mee.

Zorg ervoor dat je kind 
voldoende calorieën binnen 
heeft. Vermijd daarom voeding 
met veel vezels of water en ga 
voor vijf maaltijden per dag.  

Is je baby 8 maanden of ouder? Dan is het tijd om hem of haar kennis te laten maken 
met eiwitrijk voedsel, zoals tofu, peulvruchten of zeer gaar gekookte granen.

Groene bladgroenten zitten 
boordevol mineralen, verwerk 
ze in sapjes. 

1 2

3

4

5
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Tempehspread 
200 g gestoomde tempeh

2 el tahin
1 el tamari

½ tl knoflookpoeder
½ tl paprikapoeder 

1 tl ahornsiroop
2 - 3 el veganaise

een scheutje appelazijn
een snufje cayennepeper

1 lente-uitje, fijngesnipperd
1 wortel, geraspt

extra veganaise (optioneel)
(zee)zout naar smaak

1 Rasp de tempeh boven  
een kom. Voeg daar de tahin,  
de tamari, het knoflookpoeder, 
het paprikapoeder, de ahorn- 
siroop, de veganaise, een scheutje 
appelazijn, wat cayennepeper,  
de lente-ui en een geraspte 
wortel aan toe. Roer goed  
door elkaar.  

2 Voeg eventueel wat extra 
veganaise toe en kruid af met  
zout naar smaak.

     LUNCH Bereidingstijd:  15 min

# Pers.

04
Moeilijkheidsgraad     MAKKELIJK

Allergenen       SOJA



FAQ

Plantaardig eten, wat maakt het uit? 
Zoals Gandhi al zei ‘be the change you wish to see in the world’. Als iedereen gaat redeneren 
dat één persoon heus niet het verschil zal maken, zal en kan er nooit iets veranderen.  
Hoe meer mensen actie ondernemen, hoe groter het effect.

Maar zelfs wanneer één individu minder of geen dierlijke producten eet, heeft dat al een 
effect. De dieren die je niet eet worden uiteraard niet rechtstreeks “gered”, maar als de vraag 
naar vlees en zuivel kleiner wordt, zal ook het aanbod moeten volgen en verminderen.

Hoeveel dieren eet een Belg tijdens zijn leven?
Wij Belgen verorberen flink wat vlees. Elke Belg eet in zijn leven gemiddeld 1800 dieren. 
Jaarlijks worden hier een kleine 300 miljoen dieren geslacht, waarvan het grootste deel 
kippen. Moest elke belg een dag per week vegetarisch eten, dan sparen we het leven van 105 
paarden, 1.845 koeien en kalfjes, 2.405 schapen, 8.842 konijnen, 15.316 varkens, 324.897 
kippen, 15.746 ander gevogelte en 285.967 vissen. Dat kan al tellen, niet?

Ik wil graag meer plantaardig eten  
maar heb geen idee hoe ik moet beginnen?

Geen paniek! Schrijf je in voor  Easy Vegan en krijg dertig dagen lang alle info die je nodig 
hebt in je mailbox. www.evavzw.be/easyvegan. 

Heb je nog meer vragen? 

www.evavzw.be
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WAT NU ?
Heb je na het lezen van dit boekje zin gekregen om 
voortaan zoveel mogelijk plantaardig te eten? Neem 
dan zeker eens een kijkje op onze website evavzw.be, 
waar je steeds terecht kunt voor extra inspiratie 
of leuke activiteiten. Ook onze Facebookpagina is 
een handige plaats om op de hoogte te blijven van  
de nieuwste ontwikkelingen in de plantaardige wereld.

Je bent alvast in goed gezelschap! Morrissey, Bryan 
Adams, Miley Cyrus,... allemaal besloten ze dierlijke 
producten van hun bord te schrappen. Als je op zoek 
bent naar gelijkgestemde zielen iets dichter bij huis, 
kun je altijd deelnemen aan activiteiten van EVA. 

Door je te abonneren op het EVA magazine blijf je op  
de hoogte van het laatste plantaardige nieuws, 
culinaire tips en krijg je goede raad. Je vindt er niet 
alleen een heleboel recepten, er staan ook altijd 
interessante interviews, leuke lifestyleweetjes en 
achtergrondinfo in. Als je je aansluit bij EVA krijg je 
het smakelijkste magazine van het land elke drie 
maanden in de bus én kun je op korting rekenen bij 
verschillende restaurants en winkeltjes. Je leest er 
alles over op www.evavzw.be/word-lid

www.evavzw.be/word-lid

www.facebook.com/evavzw

dietiste@evavzw.be



WORD OOK LID VAN EVA

Lid worden van EVA?
Lid van EVA ben je al voor € 23 (of € 27 voor een 
familielidmaatschap) per jaar. Surf naar evavzw.be/
word-lid en vraag jouw lidkaart aan! Het lidgeld 
verdien je trouwens zo terug met onze kortingen in 
restaurants en winkels, op vakantiebestemmingen 
en kookcursussen. Je krijgt bovendien ook elke drie 
maanden het EVA Magazine toegestuurd, boordevol 
weetjes over veggie voeding, heerlijke recepten, 
boeiende achtergrondinformatie en nog zoveel meer.

EVA is ook de organisatie die de Donderdag 
Veggiedag campagne bedacht. Alsof dat nog 
niet genoeg is steun je met je lidmaatschap onze 
werking en garanderen wij dat we onze boodschap 
blijvend onder de aandacht brengen van publiek,  

pers en overheid.

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
manier minder of geen vlees willen eten.

Afgiftekantoor Gent X, P.308.5031e trimester 2017, driemaandelijks

PB- PP
BELGIE(N) BELGIQUE

CITYTRIP TEL AVIV • INTERVIEW JONAS GEIRNAERT  HET DIER ACHTER HET VLEES

EASY VEGAN SAUSJES
IN DIT NUMMER

n°66
2017

00_cover.indd   1

12/06/17   14:45


