educatief materiaal over duurzame voeding
voor het secundair onderwijs

Met het materiaal uit deze bundel maak je je klas warm voor duurzame voeding.
Heb je een Donderdag Veggiedag-workshop aangevraagd? Dan vragen we je om op voorhand
minstens één lesuur tijd te besteden aan het thema door middel van de oefeningen uit dit pakket. Op
die manier kan je je klas al klaar stomen voor het thema van duurzame voeding. En ook na de
workshop kan je oefeningen gebruiken om na te praten en het thema van duurzame voeding verder
te behandelen.
Je hebt daarbij keuze uit achtergrondinformatie, leerlingenblaadjes, opdrachten en links naar
filmpjes over verschillende onderwerpen (vegetarische maaltijden, afval, seizoensgebonden
voeding, …) en voor verschillende niveaus en onderwijsvormen (eerste, tweede en derde graad, aso,
tso, kso, bso, …).
We hebben er voor gekozen geen moeilijkheidsgraad te vermelden, omdat een oefening voor de
ene klas te gemakkelijk en voor een andere klas te moeilijk kan blijken. We laten je dus graag zelf
inschatten welke onderwerpen en moeilijkheidsgraad het beste bij jouw klas past. Zo kan je zelf het
meest geschikte pakket samenstellen .
De achtergrondinformatie kan gebruikt worden als naslagwerk voor leerkrachten én leerlingen.

2

Inhoudstafel
Over de Donderdag Veggiedag-kookworkshops
Over EVA’s visie op educatie
Over de doelstellingen van Donderdag Veggiedag
Duurzame voeding in ’t kort
Duurzame voeding in 10 keukentips (Velt)
Waarom meer veggie?
Meer veggie voor de gezondheid!
Meer veggie voor de dieren!
Meer veggie voor het milieu!
A. Broeikasgassen
B. Ontbossing
C. Vermesting
D. Waterverbruik
Meer veggie voor de mens!
Inhoudstafel lesblaadjes
definitie duurzame voeding
verpakkingsafval
Aardbeien in putje winter | over seizoensgebonden

Praktisch

pg 4

achtergrondinformatie
achtergrondinformatie
achtergrondinformatie
achtergrondinformatie
achtergrondinformatie
achtergrondinformatie

achtergrondinformatie
praktisch
lesblaadjes
lesblaadjes
lesblaadjes

pg 5
pg 6-10
pg 11
pg 11-12
pg 13-14
pg 15-19
pg 15
pg 17
pg 18
pg 19
pg 20
pg 21
pg. 22
pg. 23-24
pg. 25

verbetersleutel

pg. 26

lesblaadjes
lesblaadjes
lesblaadjes
verbetersleutel
lesblaadjes
verbetersleutel
lesblaadjes

pg. 27
pg. 28
pg. 29-30
pg. 31-34
pg. 35-36
pg. 37-38
Pg.39

verbetersleutel
lesblaadjes
verbetersleutel
lesblaadjes
lesblaadjes
lesblaadjes
verbetersleutel
lesblaadjes
Verbetersleutel/
achtergrondinformatie
cartoons
lesblaadjes

pg. 40
Pg. 41-44
pg. 45
pg. 46
pg. 47-50
pg. 51-53
pg. 54-55
pg. 56
pg. 57-65

voedsel

Aardbeien in putje winter | over seizoensgebonden
voedsel

Prei uit Indië | over lokale voeding
Waar veggie goed voor is?
10 quizvragen rond duurzame voeding
10 quizvragen rond duurzame voeding
Ve – ge – ta – risch, wat is dat?
Ve – ge – ta – risch, wat is dat?
-Vegetarisch en veganistisch, wat is het verschil?
-Even over jezelf
Vegetarisch en veganistisch, wat is het verschil?
Donderdag Veggiedag, voor je gezondheid!
Donderdag Veggiedag, voor je gezondheid!
Veggie vooroordelen?
Donderdag Veggiedag, voor de dieren!
Reken je zot - medemens
Reken je zot - medemens
Stellingenspel
Stellingenspel
Veggie cartoons
Na de kookworkshop …

pg. 66-100
pg. 101-102

3

Over de Donderdag Veggiedag-kookworkshops…
Het concept van de kookworkshop is simpel:
Je nodigt een Donderdag Veggiedag-kok uit op jouw school en leert samen met je leerlingen een paar
lekkere vegetarische gerechtjes klaarmaken.
Voor zo’n workshop betaal je €110 inclusief btw en vervoersonkosten en exclusief €5 per leerling
voor de ingrediënten. Een EVA-kok komt naar je school om een 2 à 4 lesuren met jullie een paar
hapjes of een voorgerechtje te bereiden, een hoofdgerecht en een dessert.
Vóór je met een EVA-kok in de potten gaat roeren tijdens een Donderdag Veggiedag-kookworkshop,
raden we je aan het thema in te leiden, eventueel met behulp van de oefeningen die je in dit pakket
kan vinden.
Na het koken kan je, in volgende lessen, napraten met de leerlingen en het thema verbreden of
uitdiepen zodat de boodschap van Kook het Voort niet gewoon - hap, slik - weg is, als de laatste vork
is afgewassen.
Wil je een Donderdag Veggiedag-kookworkshop boeken of wil je meer informatie? Stuur een mailtje
naar educatief@evavzw.be.

Over EVA’s visie op educatie…
EVA, de vzw achter de Donderdag Veggiedag-campagne, probeert jongeren zo weinig mogelijk te
overrompelen met argumenten. We proberen hen hoofdzakelijk te ‘verleiden’ om deel te nemen.
We willen jongeren op een informele en ontspannende manier introduceren in de wereld van
vegetarische voeding. Om de jongeren warm te maken om mee te doen is het nodig om te weten
wat hen interesseert en daar vervolgens op in te spelen.

Over de doelstellingen van Donderdag Veggiedag op school...
Met Donderdag Veggiedag op school streven we de volgende doelstellingen na:
· de leerlingen vertrouwd maken met de verschillende aspecten van duurzame voeding:
verpakkingsarm, lokaal en seizoensgebonden, biologisch, fair trade en meer plantaardig.
· de leerlingen vertrouwd maken met de voordelen van minder vlees en vis eten: voor de
gezondheid, het milieu, de mensen in het Zuiden en de dieren.
· de leerlingen kritisch leren nadenken over hun rol als consument van voedingsproducten.
· de leerlingen verschillende oplossingen en acties aanreiken waaruit ze kunnen kiezen om
duurzamer te eten en te koken.
· de leerlingen laten kennismaken met de campagne Donderdag Veggiedag als mogelijk
actiemiddel om hun voeding duurzamer te maken.
Donderdag Veggiedag op school kan vakoverschrijdend ingezet worden en sluit aan bij de
eindtermen.
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Duurzame voeding, in het kort
Kort omschreven is duurzame voeding ‘genoeg eten, voor altijd en voor iedereen’.
Voor een iets uitgebreidere definitie, heb je hieronder schematisch de voorwaarden om van
duurzame voeding te kunnen spreken: voeding is duurzaam als aan een aantal voorwaarden
in meerdere of mindere mate wordt voldaan zoals een minimale impact op het milieu en
het klimaat, een beperkte input aan (fossiele) energie, en een correcte vergoeding voor
de producent. Met andere woorden: duurzame voeding is voeding die zoveel mogelijk
biologisch, fair trade, lokaal en seizoensgebonden, verpakkingsarm en plantaardig is.

Duurzame voeding in 10 keukentips
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Velt vzw, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren, heeft
10 vuistregels opgesteld om meer duurzaam te eten. Je vindt ze hieronder terug, maar ook – samen
met andere interessante info over duurzame voeding – in Lekker ecologisch!, een boek van Velt vzw
dat in december 2013 uitkomt.

Deze 10 stappen naar een groenere keuken gaan dieper in op bovenstaande definitie.

1. Vers van hier en elk seizoen weer anders
Aan het aanbod in de supermarkt merk je amper welk seizoen er buiten heerst. In de winter koop je
moeiteloos boontjes uit Kenia, verse druiven uit India of asperges uit Peru. Gelukkig staat die
herkomst wel op het etiket vermeld. In eigen land wordt het seizoen van tomaten, komkommers en
paprika’s vervroegd door de energievretende teelt in verwarmde serres. Grijp daarom naar de
groente- en fruitkalenders op www.groentekalender.be en maak je keuze uit de producten van het
seizoen. Een extra stimulans: groenten en vruchten van het seizoen zijn supervers, ze bevatten de
meeste voedingsstoffen en zijn het vriendelijkst voor je portemonnee.

2. Voedsel is te waardevol om weg te werpen
Met een ruwe planning in gedachten van
wat je de volgende dagen gaat
klaarmaken, koop je bewuster
producten in. Van heel wat groenten zijn
alle delen bruikbaar. Het groen en de
worteltjes van prei kunnen fijngesneden
in de soep, net als de dikkere stengel van
een broccoli, en de meeste wortels en
pompoenen hoef je echt niet te schillen.
Heel wat granen, peulvruchten en zure
melkproducten zoals yoghurt en kwark
zijn na de “tenminste-houdbaar tot”datum nog perfect consumeerbaar als je
ze droog of koel hebt bewaard. Restjes
aardappelen, rijst en groenten van een
maaltijd zijn handig om snel te
verwerken tot een originele groenteburger of een ongewoon slaatje voor de lunch van de volgende
dag. Tot slot kan het meeste echte keukenafval zoals gekookte aardappelschillen, geplette
eierschalen of niet geplastificeerde kaasrandjes worden gevoerd aan de kippen.
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3. Biologische producten voor minder pesticiden en additieven
De biologische landbouw pakt de teelt van voedsel resoluut anders aan. De vruchtbaarheid van de
bodem staat voorop met behulp van een gedoseerde bemesting met compost en groenbemesters.
Een uitgekiende vruchtwisseling zorgt ervoor dat de bodem zich kan herstellen en dat plagen minder
kans maken. Indien nodig worden de planten tegen belagers beschermd met plantaardige
bestrijdingsmiddelen. Consumenten vinden doorgaans dat biologisch geteelde groenten en vruchten
voller smaken.
In biologische verwerkte producten zoals kaas, koekjes, brood en sauzen is slechts een beperkt aantal
natuurlijke hulpmiddelen – de zogenaamde E-nummers – toegestaan. De smaak wordt niet opgepept
met synthetische aroma’s en zoetstoffen of met geharde oliën en vetstoffen.
Een stukje tekst van EVA (en niet van Velt):
Hoe zit het met biologisch vlees? Is biologisch vlees de oplossing?
Het is op verschillende gebieden alleszins meer verantwoord dan gangbaar vlees, maar toch biedt
het niet voor alle problemen een oplossing. Biologisch vlees is wellicht gezonder, aangezien het geen
hormonen en antibiotica bevat, maar wat het milieu betreft, zijn er nog grote vraagtekens. Biologisch
gekweekte dieren krijgen meer toegang tot de buitenlucht. Voor het dierenwelzijn is dat beter, maar
het is wel moeilijker om hun methaanemissies (de schadelijke broeikasgassen die ze via hun boeren
en winden de atmosfeer in sturen) op te vangen. Daarnaast betekent dat ook dat ze meer grond
innemen. Willen we meer biologisch vlees kweken, dan zullen we ook minder vlees moeten
consumeren. Biologisch vlees is iets diervriendelijker, maar veel verschil is er niet. De dieren hebben
dan wel iets meer ruimte en beter voeder, maar ze worden nog steeds op jonge leeftijd geslacht of
weggehaald van hun moeder. Het is dus belangrijker om minder vlees te eten dan om te kiezen voor
ander vlees.

Biologische producten herken je aan het Belgische
Biogarantie-logo (zie logo links) en aan het nieuwe
Europese logo (zie logo rechts).

4. Denk globaal, koop lokaal
Ons westerse voedingspatroon is een toonbeeld van variatie: granen, bonen, groenten, fruit,
zuivelproducten, (wilde) kruiden, paddenstoelen, vlees en vis. Elk seizoen kunnen we uitgebreid
kiezen uit producten die we vers uit de tuin of bij de boer halen, aangevuld met gedroogde
peulvruchten of koel opgeslagen bewaargroenten en -fruit.
Eigenlijk zijn er geen dwingende redenen te bedenken waarom we nood hebben aan exotisch fruit of
primeurgroenten die uit Afrika, Azië of Zuid-Amerika per vliegtuig worden aangevoerd. Toch hebben
de laatste decennia een aantal lekkere exotische voedingsmiddelen ingang gevonden in ons
voedingspatroon: de mandarijntjes en sinaasappelen in de Sinterklaasperiode, de bananen voor het
fruithapje van de peuters, een avocado voor de zomerse salade, en een occasionele kiwi, ananas of
mango. Het transport van deze traktaties gebeurt vooral per schip of vrachtwagen en vraagt dus
minder energie dan zaken die met het vliegtuig vervoer worden.
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5. Van vleeseter tot flexitariër
Veel mensen geven vlees al geen centrale plaats meer in hun voedingspatroon, omdat een biefstuk,
kalfslapje of boerenworst erg aan smaak heeft ingeboet of te veel vocht bevat.
Anderen reageren emotioneel op beelden van dierenleed in de industriële veeteelt en raken daarom
geen hamburger meer aan, of ze staan stil bij de verspilling van waardevolle teelten als soja en
granen om de dieren te voederen. Of ze denken aan hun gezondheid.
Wie één of meerdere dagen per week vlees of vis schrapt uit het menu noemen we flexibele
vegetariërs of ‘flexitariërs’. Zij experimenteren met peulvruchten in stoofpotjes en ovenschotels of
vullen hun maaltijd aan met een extra slaatje of een biologische groenteburger. Alternatieven
bedenken voor de bereide vleeswaren op de boterham – zoals ham, salami of kip-kerriesalade – is
voor velen minder evident.
Recepten vind je op de site van Velt en natuurlijk heeft EVA ook heel wat recepten op
www.evavzw.be. Veel kookplezier!

6. Vers bereid in plaats van verwerkt
Wie zelf een cake bakt, kiest de ingrediënten allicht met zorg uit: biologisch, licht gezeefd tarwemeel,
roomboter, eieren van kippen die buiten hebben gescharreld, niet te veel rietsuiker en wat echte
vanillesuiker en bakpoeder. Misschien voeg je nog wat biologische appels toe of roer je enkele
rozijnen en noten door het beslag. Snel gemaakt, geurig gebakken, voedzaam en vullend.
De samenstelling op het etiket van een gelijkaardige cake uit de supermarkt oogt misschien op het
eerste gezicht ongeveer hetzelfde, maar kan in realiteit grondig verschillen: witte bloem die weinig of
geen voedingsstoffen bevat; boter die vaak volledig of grotendeels is vervangen door goedkopere,
ontgeurde (palm)vetten; eipoeder afkomstig van batterij- of kooikippen; een te hoog aandeel
geraffineerde suiker en synthetische vanille (vanilline) of andere aroma’s.
Het besluit ligt voor de hand: bij je eigen keukenvlijt heb je de samenstelling van jouw gerecht in de
hand. Biologische kant-en-klaarproducten zijn een goede tweede keuze, omdat het aantal
toevoegingen erin sterk is beperkt.
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7. Vermijd verpakkingen en afval
De tijd dat je bij de slager of aan de verstoog in de supermarkt je aankopen in boterpapier verpakt
kreeg, lijkt haast definitief voorbij. Het is allicht goedkoper om personeelskosten uit te sparen en
verswaren voorverpakt aan te bieden op piepschuim schaaltjes, in plastic vlootjes en kuipjes of
gewikkeld in kunststoffolie en -netjes. Zelf je tomaten of appels in een papieren zak stoppen lukt
blijkbaar alleen nog in eenmanszaken, bij een thuis verkopende boer of in de natuurvoedingswinkel.
Toch is deze ‘hygiënische’ evolutie onhoudbaar. Al de hoger vermelde synthetische verpakkingen zijn
immers gefabriceerd met de schaarser wordende petroleum.
Een recente ontwikkeling is de opkomst van bioplastics*, gemaakt van plantaardige grondstoffen
zoals mais. Dit plastic kan het een deel van de oplossing zijn, zeker als het composteerbaar is. Toch
blijft voedergewassen omzetten tot verpakking de schijn hebben van verspilling.
*Bioplastic is de naam die gegeven wordt aan plastic dat gemaakt wordt uit natuurlijke producten, zoals zetmeel gewonnen
uit aardappels of maïs, dan wel uit cellulose.

8. Bewust bereiden is energie besparen
Groenten koken is een bereidingstechniek met een flauw resultaat: slappe, smakeloze producten
met weinig vitamines en mineralen, omdat die via het afgegoten kookwater in de gootsteen zijn
verdwenen. Betere opties zijn de groenten sappig stoven in een bodempje water, stomen in een
mandje, kort blancheren of snel knapperig bakken in de wok.

9. Gevarieerd eten is voedzaam en lekker
Nooit eerder hebben we in winter en zomer zo kunnen genieten
van een waaier aan seizoengroenten en -fruit, met extra dank
aan de vele ‘vergeten’ groenten zoals pastinaak, warmoes,
koolrabi en aardpeer. In een ecologische voeding krijgen ook
granen (gerst, boekweit, spelt) en peulvruchten (kapucijners,
tuinbonen) een belangrijke rol toebedeeld.
Voedingsmiddelen afwisselen zorgt ervoor dat we alle
noodzakelijke vitamines, mineralen en
spoorelementen in evenwichtige en goed opneembare dosissen
aangeleverd krijgen.
Meer info over vitamines, mineralen ed vind je op de website
van EVA onder het luikje ‘Gezondheid’ en op de poster ‘Gezond
Plantaardig’(te bestellen via educatief@evavzw.be).
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10. Geef de boer geld voor zijn waar en krijg waar voor je geld
Boeren die zorg dragen voor het milieu en lange dagen in de weer zijn om goede producten te telen
mogen geen speelbal zijn van wispelturige geglobaliseerde markten die alleen begaan zijn met de
eigen winsten. Een goede prijs moet de boer in staat stellen om zijn investeringen in zaai- en
plantgoed, stallingen en machines op een redelijke termijn terug te verdienen, zijn kinderen naar
school te laten gaan in plaats van hen te moeten inzetten bij de oogst, en een appeltje voor de dorst
over te houden op zijn oude dag. Koop daarom de producten van de derde
wereld via organisaties zoals Oxfam Wereldwinkels.
Hier in het Noorden hangen de boeren eveneens af van de luimen van de
markt met kelderende prijzen bij een overaanbod op de veiling of met de
eisen van de grootdistributie tot eenvormige producten en een
onberispelijke uiterlijke kwaliteit. Heel wat landbouwers van hier snakken
ook naar een normaal sociaal leven met voldoende tijd voor de
opgroeiende kroost. Voor een beter begrip van hun noden ga je het best
eens een praatje maken met lokale producenten tijdens open dagen op de
boerderij of op een boerenmarkt. Hartverwarmend voor beide partijen!

Fair trade of eerlijke handel, wat is dat?
Oxfam, een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, definieert
eerlijke handel als volgt:
-

Er wordt een gegarandeerde minimumprijs en een fair trade
premie betaald.
De producten worden zo rechtstreeks mogelijk aangekocht bij
de producten.
De arme producenten krijgen een sterkere positie op de markt.
Er wordt geproduceerd met respect voor de mens en het milieu.
De producent heeft de garantie van afzet op lange termijn.
Er wordt gewerkt aan een groter draagvlak voor fair trade.

10

Waarom meer veggie?
Álle aspecten van duurzame voeding zijn belangrijk: verpakkingsarm, lokaal en seizoensgebonden,
biologisch, fair trade, … en meer plantaardig.
Op de volgende pagina’s gaan we vooral op het laatste puntje in: meer plantaardig.
Waarom is het goed om het stukje vlees regelmatig opzij te schuiven ten voordele van groentjes en
fruit?

Meer veggie, voor de gezondheid!
We weten al dat Belgen te veel dierlijke producten eten en te weinig groenten en fruit.
Het Actieplan ‘Voeding en Beweging’ van de Vlaamse overheid wil mensen er toe aanzetten om meer
volgens de actieve voedingsdriehoek te eten, dus meer plantaardig en minder dierlijk. Een veggie dag
in de week betekent een lagere vleesconsumptie en meer groenten, fruit en andere plantaardige
producten.
Ook voor kinderen geldt die aanbeveling. Organisaties zoals Kind&Gezin wijzen op de voordelen van
een vegetarisch voedingspatroon op korte en lange termijn: voor het handhaven van een goede
gezondheid en voor de preventie van bepaalde ziekten. Ook het Vlaams Instituut voor
Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) raadt aan om één dag per week vlees en vis te
vervangen door plantaardige producten. Kinderen die meedoen aan Donderdag Veggiedag zullen dus
zeker niets tekortkomen!
Wie regelmatig veggie eet, zal minder verzadigde vetten en cholesterol binnenkrijgen, waardoor het
risico op overgewicht en zwaarlijvigheid afneemt. Niet minder dan 30% van de Belgische bevolking
heeft te kampen met overgewicht en 11% is zwaarlijvig. Uit een vierjaarlijkse enquête van het
Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) blijkt zelfs dat 18% van de jongeren aan
overgewicht lijdt. En dat terwijl een te hoog lichaamsgewicht het risico op een aantal chronische
ziekten verhoogt: hart- en vaatziekten, een hoge bloeddruk, vetgeassocieerde kankers (voornamelijk
borst-, baarmoederlichaam-, eierstok-, prostaat-, dikke darm-, en galblaaskanker), enzovoort.
Hoewel er zeker zwaarlijvige vegetariërs te vinden zijn, blijkt uit onderzoek dat bovenstaande
aandoeningen veel minder voorkomen onder vegetariërs.
Op het veggie menu staan veel vezels. Die spelen een grote rol in de gezondheid van het darmstelsel.
Vezels verwijderen schadelijke stoffen sneller uit het lichaam en beschermen ons tegen bepaalde
vormen van kanker. In België is kanker de tweede grootste doodsoorzaak, verantwoordelijk voor 30%
van de sterfgevallen. Onze kans om kanker te krijgen kan erfelijk zijn, maar de meeste kankers die
opduiken zijn verbonden met onze levenswijze. Met andere woorden, de manier waarop wij leven
verhoogt of verlaagt ons persoonlijk risico om ooit kanker te krijgen. Naast roken, genetische aanleg
en omgevingsfactoren, spelen ook voedingsgewoonten een heel belangrijke rol. Het
Wereldkankerfonds raadde in een groot rapport van 2007 aan om de consumptie van rood en
bewerkt vlees te beperken. Hun conclusie luidt: ‘Groenten en fruit, en niet voedsel van dierlijke
oorsprong, zijn de aanbevolen basis van de dagelijkse maaltijden’.
Wie ervoor kiest om één of meerdere dagen in de week lekker en volwaardig veggie te eten, kiest
ook voor meer anti-oxidanten en mineralen, waardoor de kans op chronische ziektes verkleint en de
beenderen beter beschermd worden. Bovendien zitten er in vlees en vis vaak resten van antibiotica,
hormonen, chemische stoffen en zware metalen, die allemaal een invloed hebben op onze
gezondheid.
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Hierboven zie je de actieve voedingsdriehoek zoals hij zou moeten zijn.
En hieronder zie je de actieve voedingsdriehoek zoals hij is …

Uit bovenstaande driehoek kan je afleiden dat we te maken hebben met zowel een tekort als met
een overmaat:
- we drinken te weinig water
- we eten iets te weinig graanproducten
- we eten veel te weinig groenten en fruit
- we eten te veel uit de groep ‘vlees, vis, eieren en vervangproducten’
Door meer vegetarisch te eten kan je er voor zorgen dat de driehoek er weer gaat uitzien zoals het
hoort. Namelijk minder vlees, vis en eieren en meer groenten en fruit.
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Meer veggie, voor de dieren!
In België worden jaarlijks ongeveer 285 miljoen dieren gedood
voor voeding. Een gemiddelde Belg eet tijdens zijn leven
ongeveer 1 800 dieren: 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.
Veel mensen staan hier niet bij stil en leggen de link niet
tussen het vlees op ons bord en de levende dieren. Dat komt
voor een deel door alle rituelen die het vlees ondergaat
vooraleer het op ons bord terechtkomt. Na het snijden,
behandelen, verpakken, koken en kruiden, lijkt de gepaneerde
kippenfilet in niets meer op een echt dier.
Omdat de vraag naar vlees en vis zo groot is, moet er steeds
meer geproduceerd worden. Landbouwers en veetelers staan
onder druk om zo snel en goedkoop mogelijk vlees te
produceren, met massaproductie van dieren tot gevolg. Zo is
de kip op je bord eigenlijk een kuiken van zes maanden oud,
dat zijn hele leven in een klein hok heeft doorgebracht terwijl
het kunstmatig werd vetgemest.
Meer veggie eten is een stap in de goede richting om de vleesproductie af te bouwen en te laten
evolueren in de richting van minder maar kwaliteitsvoller vlees, waarbij de landbouwers niet over het
hoofd worden gezien. Als er minder vraag is naar vlees en vis, zal er ook minder nood zijn aan
massaproductie, wat het welzijn van de dieren alleen maar ten goede komt!
Door mee te doen met Donderdag Veggiedag zullen er dus minder dieren gedood moeten worden én
verbetert de levenskwaliteit van landbouwdieren.
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Meer veggie, voor het milieu
Iedereen weet dat met de auto rijden, het vliegtuig nemen, de lichten laten branden, of de
verwarming te hoog zetten slecht is voor het milieu. Maar dat ook vlees eten milieubelastend is, is al
veel minder geweten. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) stelde in
2006 vast dat veeteelt in de top drie staat van oorzaken van belangrijke milieuproblemen, zoals de
opwarming van de aarde door broeikasgassen, ontbossing, vermesting en waterproblematiek. Hoe
dat komt, verduidelijken we hieronder in 4 puntjes.
a.
b.
c.
d.

Broeikasgassen
Ontbossing
Vermesting
Waterverbruik

A. Broeikasgassen
Wetenschappers zijn het er over eens dat de
uitstoot van broeikasgassen bijdraagt aan de
klimaatverandering. Maar liefst 18% van de
uitstoot van die broeikasgassen wordt door de
veehouderij veroorzaakt. Dat is meer dan alle
auto's, vliegtuigen, schepen en treinen bij
elkaar. Transport is immers ‘maar’
verantwoordelijk voor een uitstoot van 13%.
De veehouderij draagt op verschillende
manieren bij aan de opwarming van de aarde.
Het belangrijkste en bekendste broeikasgas is
CO2, maar er zijn ook andere schadelijke gassen, zoals methaan (CH4) en lachgas (N2O). Hoewel die
gassen minder worden uitgestoten, is het effect op de opwarming van de aarde groter dan dat van
CO2. Methaan is 21 keer sterker dan CO2 en lachgas zelfs 310 keer. Methaan komt niet alleen via
mest in de atmosfeer, maar ook door winden en boeren van koeien en andere herkauwers. Lachgas
wordt veroorzaakt door het vrijkomen van stikstof uit mest en door het gebruik van kunstmest.
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De veehouderij draagt op verschillende manieren bij aan de opwarming van de aarde:
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B. Ontbossing
Over de hele wereld worden onze bossen aan een
ongelooflijk snel tempo leeg gekapt.
Sinds 1950 is er al 200 miljoen hectare tropisch regenwoud
verdwenen.
Dat is een vijfde van alle wouden in de wereld, of meer dan
de helft van het tropisch regenwoud. In Brazilië alleen al
verdwijnen er elke dag zo’n 5000 voetbalvelden. De
ontbossing zorgt ervoor dat het leefgebied van zeldzame
planten en dieren afneemt en is onrechtstreeks ook
verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde.
Bijna iedereen denkt dat die ontbossing gebeurt voor hout,
maar de hoofdoorzaak is... vlees.
In Zuid-Amerika wordt 70% van de ontboste gebieden
gebruikt voor veeteelt.
Omdat de vraag naar vlees voortdurend groter wordt, moet er steeds meer plaats worden
vrijgemaakt voor het grazende vee. Natuurlijk eten we in België niet elke dag Braziliaanse of
Argentijnse steak, maar ook onze eigen Belgische kippen en varkens zijn verantwoordelijk voor de
ontbossing van de Amazonewoud.
Onze lokale landbouwdieren worden namelijk met soja gevoederd, een gewas dat op exoerwoudgrond en ex-savanne wordt geteeld. Onze kippen en varkens eten niet alleen soja uit Brazilië
maar ook maniok en tapioca uit Thailand, palmpitproducten uit Indonesië, ... gewassen die vaak
worden geteeld op ontbost gebied.
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C. Vermesting
Zoals we in Vlaanderen maar al te goed weten, produceren landbouwdieren veel mest, veel meer
dan nodig is voor de bemesting van onze grond. Dat mestoverschot zorgt op verschillende manieren
voor problemen:
- intensieve bemesting draagt bij tot de opwarming van de aarde.
- mest is een bron van ammoniak, wat een van de oorzaken is van zure regen en verzuring van de
bodem
- de voedingsstoffen die van intensief
bemeste landbouwgronden afkomstig
zijn, stromen met het regenwater mee in
het oppervlaktewater, waardoor het
natuurlijk evenwicht in beekjes en
rivieren uit balans kan raken.
Mest zorgt ervoor dat gewassen goed
kunnen groeien. Een juiste hoeveelheid
mest is dan ook goud waard. Grote
hoeveelheden mest kosten echter een
fortuin, zowel aan de boer als aan het
milieu.
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D.Waterverbruik
Voor de productie van al onze voedingsmiddelen is water nodig. Als we naar het onderstaande
kadertje kijken, valt op dat vooral voor de productie van vlees veel water nodig is.

Dat komt omdat landbouwdieren moeten eten én drinken. Een koe drinkt ongeveer 120 liter
water per dag, wat overeenkomt met een volle badkuip. Daarnaast is er ook enorm veel water
nodig voor de productie van veevoeder. Veel van het veevoer komt uit tropische landen, waar
de gewassen via irrigatie een groot deel van het schaarse water opslorpen. Ook voor het
schoonmaken van de stallen en de verwerking van het vlees in de slachthuizen, is er water nodig.
Alles bij elkaar hebben wetenschappers berekend dat er ongeveer 16 000 liter water nodig is
voor de productie van één kilogram rundvlees.
Dat komt overeen met een jaar lang elke dag een douche nemen van 7 minuten…

=
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Meer veggie, voor de mens!
Ongeveer één miljard mensen, een zesde van de
wereldbevolking, zijn ondervoed, waaronder 200 miljoen
kinderen. Dagelijks sterven 25 000 mensen de hongerdood.
Aan de andere kant van de wereld zijn er dan weer veel
mensen ‘overvoed’.
Maar liefst 76% van alle landbouwgrond op onze planeet
wordt gebruikt voor het kweken van landbouwdieren en het
telen van veevoeder. Dat komt overeen met 29% van de
totale landoppervlakte van de aarde. Van alle
graangewassen in de wereld wordt 44% als veevoeder
gebruikt.
Het wereldvoedselprobleem is ingewikkeld en heeft
verschillende oorzaken en oplossingen.
Wat wel vaststaat, is dat we met een groeiende wereldbevolking efficiënter met onze
voedselvoorziening zullen moeten omspringen. Veeteelt is een weinig efficiënte manier om
mensen te voeden.
Koeien (en vee in het algemeen)
hebben veel meer voedsel nodig
dan dat er wordt omgezet in vlees.
Voor één kilogram vlees is er
gemiddeld zeven kilogram graan
nodig (voor rundvlees is dit nog
meer, namelijk twaalf kilogram
graan).
Waar gaat al dat graan naartoe?
Net zoals mensen hebben dieren
voer nodig om te groeien. Alle
dieren, ook vissen, hebben veel
meer calorieën en eiwitten (in de
vorm van graan, sojabonen, haver
en maïs) nodig dan ze ooit zelf kunnen leveren of ‘teruggeven’ in de vorm van vlees. Bovendien
komt een deel van het voer er terug uit via de mest.
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Duurzame voeding, wat is dat?
Duurzaamheid is een term waar we deze dagen maar al te
vaak mee rond de oren geslagen worden. Maar wat is
duurzaamheid nu eigenlijk?
Kort omschreven is duurzaam ‘genoeg, voor altijd en voor
iedereen’.
Duurzame voeding is dus genoeg eten, voor altijd en voor
iedereen.

OPDRACHT : Houd een brainstorm met de klas.
Hoe zou je er voor kunnen zorgen dat er genoeg eten is, voor altijd en voor iedereen?
Heb je zelf ideeën? Misschien zag je er al eens iets over op tv of op internet?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Duurzame voeding is genoeg eten, voor altijd en voor iedereen. Dat is de korte definitie.
Er bestaat ook een uitgebreidere definitie:
Voeding is duurzaam als aan een aantal voorwaarden in meerdere of mindere mate wordt
voldaan zoals een minimale impact op het milieu en het klimaat, een beperkte input aan
(fossiele) energie, en een correcte vergoeding voor de producent.
Met andere woorden:
duurzame voeding is voeding die zoveel mogelijk biologisch,
fair trade,
lokaal en seizoensgebonden,
verpakkingsarm en
plantaardig is.
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Verpakkingsafval
De afvalproductie zorgt jaarlijks voor een grote impact op ons milieu.
Belgen zijn goede sorteerders, waardoor een groot stuk van ons afval
gerecycleerd kan worden.
Maar als je weet dat elke Belg jaarlijks voor gemiddeld 555 kilogram
huishoudelijk afval zorgt, mag de afvalberg gerust nog wat kleiner worden.
Bovendien produceert elke persoon per jaar nog eens 3 500 kg industrieel
afval bij dat voortkomt uit de fabricage van onze consumptiegoederen,
zoals onze gsm’s, kledij, auto’s, tijdschriften, ...
Dit 'verborgen afval' doet de kilo’s afval per persoon serieus oplopen!
Naar schatting zou een Europeaan op die manier jaarlijks ongeveer 50 ton
aan middelen consumeren.
We krijgen daarvan slechts een klein deeltje ook echt in handen onder de vorm van producten.

… kg

per persoon
per jaar

product

kilo’s afval die het produceren
van het product met zich
meebrengt…

1 kg bruikbaar aluminium

5 kg afval

een tandenborstel

1,5 kg afval

een gsm

75 kg afval

een computer

1 500 kg afval

een gouden ring

2 ton afval

Dat leidt tot ernstige problemen voor het leefmilieu. Bovendien kost de afvalinzameling handenvol
geld. Vandaar: naast sorteren en recycleren, zijn hergebruiken en vooral het voorkomen van afval de
beste opties.
OPDRACHT - Bekijk volgende filmpje (8:44 min) op YouTube.
http://www.youtube.com/watch?v=18GpCjLUwHE
Moest je over de onderwerp van het filmpje een krantenartikel moeten
schrijven, wat zou dan je krantenkop zijn?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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Voorkomen van afval, is dus de boodschap!
Ook als je boodschappen doet voor een lekkere veggie maaltijd, kan je een grote berg afval
voorkomen.

Heb je zelf tips om afvalarm boodschappen te doen?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hier links
vind je
nog tips!
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Aardbeien in putje winter
over seizoensgebonden voedsel
OPDRACHT - In welk seizoen(en) eet je deze groente- en fruitsoorten?
Schrijf het op de stippellijn. Je kan altijd de groente – en fruitkalender van Velt raadplegen, als je het
zelf niet weet: www.groentekalender.be.

………………………………….

…………………………………..….

……………………………

…………………………………

Aardbeien eten we vooral in de zomer, pompoenen zijn er in de herfst en witloof is winterkost.
Van sommige groenten en fruit weten we nog in welk seizoen ze hier worden geoogst.
We spreken dan over seizoensgebonden producten: groenten of fruit die op natuurlijke wijze, zonder
extra verwarmde serres, in onze streek kunnen worden gekweekt. Die producten kunnen in het juiste
seizoen lokaal geteeld worden.

Enkele reclamebeelden voor seizoensgroenten
en –fruit van Leefmilieu Brussel.
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Aardbeien in putje winter
over seizoensgebonden voedsel
OPDRACHT - In welk seizoen(en) eet je deze groente- en fruitsoorten?
Schrijf het op de stippellijn. Je kan altijd de groente – en fruitkalender van Velt raadplegen, als je het
zelf niet weet: www.groentekalender.be.

Lente (en ook nog in juli)

heel jaar door, behalve
december, januari en
februari, dus alles behalve
winter

zomer

zomer
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Prei uit Indië
over lokale voeding
Is het je al opgevallen dat je ook veel soorten het hele jaar door kan kopen?
Tomaten, komkommers, boontjes, … Die oorspronkelijk lokale groente- en fruitsoorten worden niet
meer altijd lokaal geteeld. Tijdens de wintermaanden worden sommige groenten ingevoerd uit
warme landen en hebben ze dus flink wat voedselkilometers achter de rug. Of ze komen uit
verwarmde serres, die veel energie gebruiken. Door lokale (en seizoensgebonden) producten te
kopen, draag je dus ook bij tot een meer duurzaam consumptiepatroon.
We staan er niet altijd bij stil, maar ons eten komt ergens vandaan: courgettes uit de tuin, sla van de
lokale groenteboer, yoghurt uit een Brusselse fabriek, koekjes uit Duitsland, kaas uit Frankrijk, …
Het eten dat op ons bord ligt, werd aangevoerd vanuit de hele wereld, waardoor we onbewust
verantwoordelijk zijn voor talloze kilometers extra transport. De aanleg van extra wegen, C02uitstoot, lange files, … het zijn allemaal gevolgen waar we niet altijd bij stilstaan. De leuze ‘denk
globaal, eet lokaal’ kan ons helpen om er aan te denken dat wat we van dichtbij halen vaak veel
milieuvriendelijker is.
OPDRACHT – Kijk de volgende keer dat je boodschappen doet eens wat langer naar de dingen die je
in je winkelkar legt. En bereken eens hoeveel kilometers je producten aflegden.
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Waar veggie goed voor is?
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10 quizvragen rond duurzame voeding
1. Wat betekent het Fair Trade label?
A. Een label waarmee producten aangeduid worden waarvoor de boer uit het Zuiden een
eerlijke prijs heeft gekregen
B. Een label dat aangeeft dat het dier waarvan je biefstuk of ei komt op een eerlijke
manier werd behandeld
C. Een kwaliteitslabel dat de producten aangeeft met een goede
kwaliteit/prijsverhouding
2. Wat zijn de criteria waar een producent aan moet voldoen voordat het product een Fair Trade
label krijgt?
A. Kwaliteitsvolle producten en goede arbeidsvoorwaarden
B. Goede arbeidsvoorwaarden en zorg voor het leefmilieu
C. Belgische ingrediëntenlijst en contracten voor lange duur

3. Is biologische voeding ook altijd fair trade?
A. Ja want het idee hierachter is hetzelfde: eerlijk omgaan met het leven op aarde
B. Neen, beide labels betekenen iets anders
C. Het is omgekeerd, Fair Trade is wel altijd biologisch

4. 16% van de Belgische bevolking zijn frequente biokopers. Wat is één van de redenen waarom
mensen voor biologisch kiezen?
A. Het is hip
B. Voor het behoud van schone akkers
C. Mooiere groenten en fruit

5. Hoe kan je in de winkel herkennen of iets biologisch is of niet?
A. Het staat aangeduid op de verpakking
B. Er is een aparte afdeling voor in je supermarkt
C. Enkel in erkende biowinkels vind je echt biologische voeding
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6. Wat wil plastic soep zeggen?
A. Omdat de soep van tegenwoordig niet echt meer groenten bevat maar eigenlijk
‘plastiekerig’ is
B. Omdat bijna alles wat we drinken in plastic flessen verpakt zit
C. Een gebied vol zeeafval in het noorden van de Grote Oceaan

7. Wat gebeurd er met het plastic dat in de zeeën terecht komt?
A. Het breekt in minuscule stukjes die lijken op plankton en komt zo in de voedselketen
terecht
B. Het lost op in het water en verhoogd zo de giftigheid van het water
C. Het blijft drijven en wordt bij elkaar gedreven door de stroming, hierdoor ontstaan er
eilanden van plastic in de oceaan

8. Bepaalde groenten en fruit kan je beter eten in een bepaald seizoen. Welke reeks groenten zijn
wintergroenten?
A. Witloof, pompoen en spruiten
B. Radijs, prei en spinazie
C. Maïs, rode kool en sla

9. Wat is een locavoor?
A. Iemand die alleen dieren eet die geboren zijn in België
B. Iemand die zoveel mogelijk lokale producten eet
C. Iemand die loco wordt door al die regeltjes over voedsel

10. Waarvoor staat het begrip voedselkilometers?
A. De afstand die je kan afleggen met de energie die je krijgt van een bepaald product te
eten
B. De hoeveelheid voedsel die je nodig hebt om 1 km te wandelen
C. De afstand die je eten aflegt voor het op je bord beland
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10 quizvragen rond duurzame voeding
Vragen rond Fair Trade
1. Wat betekent het Fair Trade label?
A. Een label waarmee producten aangeduid worden waarvoor de boer uit het Zuiden
een eerlijke prijs heeft gekregen
B. Een label dat aangeeft dat het dier waarvan je biefstuk of ei komt op een eerlijke
manier werd behandeld
C. Een kwaliteitslabel dat de producten aangeeft met een goede
kwaliteit/prijsverhouding
Antwoord: het fair trade label vind je enkel op producten die aan de internationale criteria van
eerlijke handel voldoen. Eerlijke handel betekent dat de boeren in het Zuiden een eerlijke prijs
krijgen voor de producten die ze produceren en verkopen.

2. Wat zijn de criteria waar een producent aan moet voldoen voordat het product een Fair Trade
label krijgt?
A. Kwaliteitsvolle producten en goede arbeidsvoorwaarden
B. Goede arbeidsvoorwaarden en zorg voor het leefmilieu
C. Belgische ingrediëntenlijst en contracten voor lange duur
Antwoord: om het label fair trade te krijgen moet een product aan een aantal voorwaarden voldoen:
* de producenten kunnen rekenen op een minimumprijs
* de producten ontvangen ook een extra premie, onafhankelijk van de wereldmarktprijs
* de contracten met de koper of de invoerder worden zoveel mogelijk afgesloten voor een lange
periode
* de productie en de commercialisering ter plaatse gebeuren op een transparante manier
* de arbeiders kunnen werken in menswaardige arbeidsomstandigheden, geen kinder- en
dwangarbeid dus
* er is een grote zorg voor het leefmilieu, fair trade producten zijn niet altijd biologisch, maar over
het algemeen hecht men bij de teelt van fair trade producten wel een groot belang aan het milieu.
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Vragen rond biologische voeding
3. Is biologische voeding ook altijd fair trade?
A. Ja want het idee hierachter is hetzelfde: eerlijk omgaan met het leven op aarde
B. Neen, beide labels betekenen iets anders
C. Het is omgekeerd, Fair Trade is wel altijd biologisch
Antwoord: officieel hebben biologisch en fair trade niets met elkaar te maken. De regels voor
biologisch gaan over de manier waarop je landbouw bedrijft

4. 16% van de Belgische bevolking zijn frequente biokopers. Wat is één van de redenen waarom
mensen voor biologisch kiezen?
A. Het is hip
B. Voor het behoud van schone akkers
C. Mooiere groenten en fruit
Antwoord: waarom iemand voor biologische voeding kiest hangt af van de persoon. Maar enkele veel
voorkomende redenen zijn:
* Goed voor je gezondheid: onderzoek toont aan dat bioproducten meer vitamines, mineralen en
antioxidanten bevat. Die spelen een belangrijke rol in de strijd tegen kanker.
* Puur: in biovoeding vind je minder kunstmatige toevoegingen en bewaarmiddelen.
 Schone akkers: bioboeren gebruiken geen chemische middelen.

5. Hoe kan je in de winkel herkennen of iets biologisch is of niet?
A. Het staat aangeduid op de verpakking
B. Er is een aparte afdeling voor in je supermarkt
C. Enkel in erkende biowinkels vind je echt biologische voeding
Antwoord: biologische producten herken je aan het label op de verpakking, in België ziet dit label
eruit als een stempeltje met de vermelding ‘biogarantie’. Als het op de verpakking vermeld staat mag
je ervan uitgaan dat het ook werkelijk zo is, er komt namelijk een strenge controle aan te pas voordat
een product dit label mag dragen.
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Vragen rond afval
6. Wat wil plastic soep zeggen?
A. Omdat de soep van tegenwoordig niet echt meer groenten bevat maar eigenlijk
‘plastiekerig’ is
B. Omdat bijna alles wat we drinken in plastic flessen verpakt zit
C. Een gebied vol zeeafval in het noorden van de Grote Oceaan
Antwoord: plastic soep is de naam voor een gebied vol zeeafval in het noorden van de Grote Oceaan,
dit gebied bestaat uit enorme hoeveelheden plastic die door de verschillende zeestromingen op deze
plek bijeen zijn gedreven. Jaarlijks wordt er rond de 100 miljoen ton plastic geproduceerd, waarvan
er 10 procent eindigt in de zee. Een deel van dit plastic komt in de zee door schepen en
boorplatformen, maar 80% ervan komt van het land. Dit plastic in de zee zorgt niet alleen voor
vervuiling en de vroegtijdige sterfte van vele dieren in de zee, maar ook wij krijgen het plastic via
onze vismaaltijden binnen.

7. Wat gebeurd er met het plastic dat in de zeeën terecht komt?
A. Het breekt in minuscule stukjes die lijken op plankton en komt zo in de voedselketen
terecht
B. Het lost op in het water en verhoogd zo de giftigheid van het water
C. Het blijft drijven en wordt bij elkaar gedreven door de stroming, hierdoor ontstaan
er eilanden van plastic in de oceaan
Antwoord: plastic vergaat niet, lost niet op en verteert niet. Maar het breekt wel in piepkleine stukjes
die door zeedieren als voedsel (plankton) worden gezien. Het plastic in de zee zorgt niet alleen voor
vervuiling en de vroegtijdige sterfte van vele dieren in de zee, maar wij krijgen het ook binnen via
onze vismaaltijden. Daarom is het belangrijk dat we minder plastic gebruiken en plastic afval op een
correcte manier verwijderen.
Voor het in piepkleine stukjes breekt, kan plastic echte eilanden vormen, als het door stromingen
bijeen gedreven wordt.
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Vragen rond seizoen
8. Bepaalde groenten en fruit kan je beter eten in een bepaald seizoen. Welke reeks groenten
zijn wintergroenten?
A. Witloof, pompoen en spruiten
B. Radijs, prei en spinazie
C. Maïs, rode kool en sla
Antwoord: er zijn verschillende redenen waarom je het best seizoensgebonden eet. Niet alleen zijn
groenten en fruit uit het seizoen een stuk milieuvriendelijker, maar je ondersteunt ook de plaatselijke
boeren, je vindt weer een band met de natuur van de seizoenen, de groenten en fruit zijn verser en
last but not least… ze hebben veel meer smaak en voedingswaarde.

Vragen rond lokale voeding
9. Wat is een locavoor?
A. Iemand die alleen dieren eet die geboren zijn in België
B. Iemand die zoveel mogelijk lokale producten eet
C. Iemand die loco wordt door al die regeltjes over voedsel

Antwoord: Locavoor komt van de Engelse term locavore, hiermee bedoelt men iemand die zoveel
mogelijk lokaal en seizoensgebonden voedsel eet. Ook vlees kan lokaal zijn maar dit wil niet zeggen
dat het voedsel dat deze dieren aten lokaal geteeld werd. Veevoer komt namelijk grotendeels van de
andere kant van de wereld.

10. Waarvoor staat het begrip voedselkilometers?

A. De afstand die je kan afleggen met de energie die je krijgt van een bepaald product te
eten
B. De hoeveelheid voedsel die je nodig hebt om 1 km te wandelen
C. De afstand die je eten aflegt voor het op je bord belandt
Antwoord: vaak staan we niet stil bij de afstand die bepaalde producten moeten afleggen voordat ze
op ons bord terechtkomen. Dat een tropische ananas van ver komt, is geen verrassing. Maar soms
blijken ook appels ettelijke kilometers afgelegd te hebben voordat wij ze eten. Dit transport gaat
gepaard met de uitstoot van grote hoeveelheden CO2. Niet alleen de afstand speelt hierbij een rol,
maar ook de manier waarop deze producten werden vervoerd (boot of vliegtuig).
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Ve - ge - ta - risch, wat is dat?
Over wat nu wel of niet vegetarisch is, bestaan er nog wel wat misverstanden.
Weet jij welke van volgende dingen in een vegetarische maaltijd mogen zitten?
De ingrediëntenlijsten op de volgende pagina kunnen eventueel hulp bieden.
OPDRACHT | Omcirkel wat vegetarisch is.

Ingrediëntenlijsten
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Damhert – Balletjes in tomatensaus
Ingrediënten: tomatensaus (54%: water, suiker, tomaat, appelmoes, azijn, maïszetmeel, zout, groenten, kruiden
en specerijen, verdikkingsmiddel, conserveermiddel), water, soja-eiwit, plantaardige olie, scharrelkippeneieiwit, tomatenpuree, tarwegluten, maïszetmeel, groenten: uien en knoflook, aroma's, erwteneiwit, melkeiwit,
dextrose, zout, kruiden en specerijen, karamel, ijzer, vitamine B12.

Maredsous – abdijkaas
Ingrediënten: gepasteuriseerde melk, zout (1,8%), zuursel, vegetarisch stremsel, kleurstof (E160b).

Lotus speculoos
Ingrediënten: tarwebloem, suiker, plantaardige olie en vet, kandijstroop, sojabloem, zout, kaneel, rijsmiddel
(natriumwaterstofcarbonaat).

Alpro Soya Burger
Ingrediënten: water, sojabonen (19%), groenten (maïs, ui, rode paprika, groene paprika, wortel), soja eiwit,
zonnebloemolie, verdikkingsmiddel (calciumchloride, natriumalginaat, methylcellulose), zout, zinkoxide,
ijzerpyrofosfaat, riboflavine, vitamine B12.

Exper’ Soup – tomatensoep
Ingrediënten: water, geplette tomaten (16%), aardappelen, tomatenpuree (5,5%), uien, wortelen, selder,
rijstzetmeel, suiker, zout, olijfolie, zonnebloemolie, knoflook, kippenbouillon (gluten, lactose).

Magere melk
Sportlife – Real fruit (peach – kiwi)
Ingrediënten: zoetstoffen (maltitol, mannitol, sorbitol, maltitolstroop, aspartaam, acesulfaam k), gombasis,
bevochtigingsmiddel (E422), gelatine, aroma’s, voedingszuur (citroenzuur), kleurstoffen (E132, E160a, E171),
geconcentreerd vruchtensap 0,17% (perzik en kiwi), emulgator (zonnebloem lecithine), glansmiddel
(carnaubawas), stabilisator (E466), antioxidant (E321).

Holland Gouda kaas
Ingrediënten: gepasteuriseerde melk, zout, zuursel, dierlijk stremsel, conserveermiddel (E251), kleurstof
(E160b).

Tonijn in olie
Komkommer
Quorn – Italiaanse blokjes
Ingrediënten: Quorn Stukjes (88%) [plantaardig eiwit (schimmeleiwit), water, aroma,
gerehydrateerd scharrelei-eiwit, saus (water, dextrose, tomaat, tomatenpuree, zongedroogde tomatenpasta
(zongedroogde tomaten, olijfolie, zout), aroma, gemodificeerd maiszetmeel, rode pepers, zout, uipoeder,
kruiden (basilicum, peterselie), azijnzuur, knoflookpuree (knoflook, citroenzuur), kleurstof: paprika-extract;
(koolzaadolie, paprika-extract); moutextract, (zwarte peper).

Veggie salami
Ingrediënten: water, raapzaadolie*,
tarwezetmeel*, ui*, zeezout, glucose*,
tomaat*, verdikkingsmiddel guargom,
gebroken peper*, ei-eiwit*, gistextract*,
peper*, nootmuskaat*, selderij*,
paprika*, citroenzuur.
* Afkomstig van biologische teelt
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| Ve - ge - ta - risch, wat is dat?
Omcirkel wat vegetarisch is.
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Achtergrondinformatie | Ve - ge - ta - risch, wat is dat?
Damhert – Balletjes in tomatensaus:
Deze balletjes zijn vegetarisch, maar niet veganistisch. Er zit namelijk ei-eiwit en melkeiwit in.
Maredsous – abdijkaas:
In deze kaas hebben ze plantaardig of vegetarisch stremsel gebruikt. Stremsel zorgt voor het
hard worden van de vloeibare melk en kan zowel van plantaardige als dierlijke oorsprong zijn.
Dierlijk stremsel zijn enzymen uit de lebmaag van een kalf en hiervoor moet het kalfje
sterven. Het is dus niet geschikt voor een vegetarische maaltijd.
Lotus speculoos:
Vegetarisch en veganistisch. Het is maw volledig plantaardig.
Exper’ soup – tomatensoep:
Deze soep is niet vegetarisch want er zit vleesbouillon in en geen groentebouillon.
Alpro Soya Burger:
Deze burgers zijn geschikt voor vegetariërs en veganisten.
Magere melk:
Is niet veganistisch, want van dierlijke oorsprong, maar wel vegetarisch.
Sportlife – Real fruit (peach – kiwi):
In deze kauwgom zit gelatine. Gelatine wordt gemaakt van dierenhuiden en beendermeel van
vooral varkens en koeien. In principe wordt gelatine opgenomen in de ingrediëntenlijst, maar
soms staat daar geleermiddel (wat zowel van plantaardig als dierlijke afkomst kan zijn) en dan
een E-nummer. E400 tot en met E410 en E440 zijn plantaardig.
Holland Gouda kaas:
Deze kaas is niet vegetarisch, want er zit dierlijk stremsel in. Stremsel zorgt voor het hard
worden van de vloeibare melk en komt uit de lebmaag van een kalf en hiervoor moet het
kalfje sterven. Het is dus niet geschikt voor vegetariërs. (Er bestaat ook plantaardige stremsel
op basis van zeewieren.)
Tonijn in olie:
Is vis, een dood dier, dus niet vegetarisch.
Komkommer:
Is vegetarisch en veganistisch, want plantaardig.
Quorn – Italiaanse blokjes:
Is vegetarisch, maar niet veganistisch want er zit ei-eiwit in.
Veggie salami:
is vegetarisch, maar niet veganistisch want er zit ei-eiwit in.
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Vegetarisch en veganistisch,
wat is het verschil?
vegetarisch = ……………………………………………………………………………………………………………………………….…
veganistisch = …………………………………………………………………………………………………………………………………

Even over jezelf
Wat is je lievelingsgerecht? Zit er vlees in dat gerecht?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Noem een aantal vegetarische maaltijden op.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hieronder vind je Donderdag Veggiedag-gerechten, ter inspiratie. Zin om ze leren klaar te maken?
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Vegetarisch en veganistisch, wat is het verschil?
vegetarisch = alles waar geen dier voor dood gedaan is
veganistisch = plantaardig, niet dierlijk
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Donderdag Veggiedag,
voor je gezondheid

Je ziet 2 voedingsdriehoeken.
De driehoek boven toont hoe we
zouden moeten eten.
De voedingsdriehoek rechts toont hoe
we nu eten.
(Op de volgende pagina zie je een
gedetailleerde versie van de eerste
driehoek.)

Zoek de 9 verschillen en schrijf ze
op de volgende pagina!
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

We weten nu dat Belgen te veel dierlijke producten eten en te weinig groenten en fruit.
Een veggie maaltijd betekent een maaltijd zonder vlees en met meer groenten, fruit en andere
plantaardige producten. Dat komt goed uit!
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Wie regelmatig veggie eet, zal minder verzadigde vetten en cholesterol binnenkrijgen, waardoor
het risico op overgewicht en zwaarlijvigheid afneemt.

Weet jij hoe het bij de Vlaamse jongeren zit met overgewicht? Welke van onderstaande beweringen
is correct?
A. Bij ons heeft bijna niemand last van overgewicht.
B. 20% van de Vlaamse jongeren – dus 1 op 5 – heeft last van overgewicht.
C. Als je minder of geen vlees eet, heb je geen last van overgewicht.

Een te hoog lichaamsgewicht verhoogt het risico op
een aantal chronische ziekten:
hart- en vaatziekten, een hoge bloeddruk,
vetgeassocieerde kankers (voornamelijk borst-,
baarmoederlichaam-, eierstok-, prostaat-, dikke darmen galblaaskanker), enzovoort.

OPDRACHT : Bereken jouw Body Mass Index (BMI), de meest gebruikte maat voor overgewicht
en zwaarlijvigheid.
je gewicht

… kg

… kg

bijvoorbeeld 68 kg

_____________________________
je lengte in meters x je lengte in meters

=

_________
… m x … m

= ______________ =

.... BMI

… m²

bijvoorbeeld 1,72 m x 1,72 m
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Ook in de strijd tegen andere ziekten is veggie eten een goed idee.
Het Wereldkankerfonds raadt aan om de consumptie van rood en bewerkt vlees te beperken en
groenten en fruit te zien als de basis van maaltijden. (In België is kanker de tweede grootste
doodsoorzaak, verantwoordelijk voor 30% van de sterfgevallen en naast roken, genetische aanleg en
omgevingsfactoren, spelen ook voedingsgewoonten daarbij een heel belangrijke rol.)

Er zijn dikke en dunne, gezonde en ongezonde, grote en
kleine vegetariërs.
Een vegetarische levensstijl is niet per se een gezonde
levensstijl.
Als je elke dag frieten met mayonaise eet, eet je elke dag
vegetarisch, maar gezond word je er natuurlijk niet van!
Maar hoewel er zeker dikke en zieke vegetariërs te vinden
zijn, blijkt uit onderzoek dat bovenstaande aandoeningen
veel minder voorkomen onder vegetariërs.

Hoe dan ook, af en toe vegetarisch eten kan zeker geen
kwaad, wel integendeel!

Helemaal niets van vlees?
Ben je zeker dat je genoeg eiwitten binnen krijgt?

44

Donderdag Veggiedag, voor je gezondheid

Hierboven zie je 2 voedingsdriehoeken.
De driehoek links toont hoe we zouden moeten eten.
De voedingsdriehoek rechts toont hoe we nu eten.
Zoek de 9 verschillen!
Uit bovenstaande driehoek kan je afleiden dat we te maken hebben met zowel een tekort als
met een overmaat:
- we bewegen te weinig
- we drinken te weinig water
- we eten iets te weinig graanproducten
- we eten veel te weinig groenten
- we eten veel te weinig fruit
- we eten iets te weinig melkproducten (en/of met calcium verrijkte sojaproducten)
- we eten te veel uit de groep ‘vlees, vis, eieren en vervangproducten’
- we eten iets te weinig smeer- en bereidingsvetten
- we eten en drinken veel te veel zaken uit de restgroep

Weet jij hoe het bij de Vlaamse jongeren zit met overgewicht? Welke van onderstaande beweringen
is correct?
D. Bij ons heeft bijna niemand last van overgewicht.
E. 20% van de Vlaamse jongeren – dus 1 op 5 – heeft last van overgewicht.
F. Als je minder of geen vlees eet, heb je geen last van overgewicht.
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Veggie vooroordelen?
OPDRACHT | Praat in groepjes van 2 à 3 leerlingen over de volgende stellingen. Ga je akkoord?
Waarom wel /niet?
De mens is gemaakt om vlees te eten.
Vegetariërs zien er altijd bleek, mager en moe uit!
Vegetarische vampier

Hier heb je wat info over de stellingen.
De mens is gemaakt om vlees te eten.
De mens kan vlees verteren, maar dit betekent niet
hetzelfde als “gemaakt zijn om vlees te eten”.
Ons spijsverteringsstelsel lijkt meer op dat van een
planteneter, dan op dat van een vleeseter:
onze darmen zijn lang om plantaardig materiaal te
kunnen verteren, ons gebit en onze tanden hebben niet
de juiste vorm om een dier te doden of een
tegenspartelende prooi vast te houden (vergelijk maar
met de kaken van een leeuw of zelfs een hond) en
klauwen hebben we al helemaal niet.
Het is nutteloos om naar het verleden te kijken. We
moeten juist naar toekomst en vooral naar de
mogelijkheden ervan kijken. En ons niet laten tegenhouden door de beperkingen uit het
verleden.
Vegetariërs zien er altijd bleek, mager en moe uit!
Er zijn misschien wel bleke veggies, maar er is geen duidelijk verband tussen veggie eten en
bleek zijn. Het wil trouwens niet zeggen dat je ziek of ongezond bent als je een blekere huidstint
hebt.
Er zijn heel wat vegetariërs waarmee je zonder twijfel … een glas mee zou willen gaan drinken.
Kijk maar naar Joaquin Phoenix, Jessica Biel, Brad Pitt, Natalie Portman, Moby, Joss Stone,
Anthony Kiedis, Anne Hathaway, Elijah Wood en nog tientallen anderen. Het klopt dat als je geen
of weinig vlees eet je doorgaans slanker bent. Geen vlees eten is goed voor de lijn en de
gezondheid, maar je kan niet veralgemenen.
Er zijn dikke en dunne, gezonde en ongezonde, grote en kleine vegetariërs. Een vegetarische
levensstijl is niet per se een gezonde levensstijl.
Zelf topsporters kunnen zonder problemen vegetarisch door het leven gaan. Kijk maar
naar Tom Boonen!
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Donderdag Veggiedag, voor de dieren!

OPDRACHT : Reken eens uit hoeveel dieren je tot nu toe
gegeten hebt en nog zal eten met
de dierenteller op
www.evavzw.be/dierenteller.
Hoeveel dieren at je tot nu toe? Vul aan.

…
…
…
…
…
…
…
…
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Als je als Belg één keer in de week vegetarisch zou eten, dan bespaar je tot 250 dieren in je leven.
Als we allemaal zo veel vlees zouden eten (in de wereld), dan moeten er jaarlijks 142 miljard dieren
geproduceerd worden. In België worden jaarlijks ongeveer 285 miljoen dieren gedood voor
voeding.
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Veel mensen staan hier niet bij stil en leggen het verband niet tussen het vlees op ons bord en
de levende dieren.
Sta jij stil bij het stukje vlees op je bord en het levende dier dat het eens was? Waarom wel of
waarom niet?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Het feit dat we er niet vaak bij stil staan komt voor een deel
door alle rituelen die het vlees ondergaat vooraleer het op
ons bord terechtkomt: na het snijden, behandelen,
verpakken, koken en kruiden, lijkt de gepaneerde
kippenfilet in niets meer op een echt dier.

OPDRACHT:
Kijk eens naar het filmpje met als titel
‘Hilarious! people buying fresh meat’
op YouTube
(http://www.youtube.com/watch?v=gBp7ogTzWFs).
Wat vind je van de reacties van de mensen?
Hoe zou jij reageren?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Omdat de vraag naar vlees en vis zo groot is, moet er steeds meer geproduceerd worden.
Landbouwers en veetelers staan onder druk om zo snel en goedkoop mogelijk vlees te
produceren, met massaproductie van dieren tot gevolg.
Zo is de kip op je bord eigenlijk een kuiken van zes weken oud, dat zijn hele leven in een klein
hok heeft doorgebracht terwijl het kunstmatig werd vetgemest.
Af en toe vegetarisch eten is een stap in de goede richting om de vleesproductie af te bouwen en
te laten evolueren in de richting van minder maar kwaliteitsvoller vlees, waarbij de landbouwers
niet over het hoofd worden gezien. Als er minder vraag is naar vlees en vis, zal er ook minder
nood zijn aan massaproductie, wat het welzijn van de dieren alleen maar ten goede komt.
Door eens veggie te eten zullen er dus minder dieren gedood moeten worden én verbetert de
levenskwaliteit van landbouwdieren.
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OPDRACHT - Lees het artikel en beantwoord de bijbehorende vragen eronder.

Zuckerberg doodt om te eten
maandag 30 mei 2011, 05u00
Auteur:ZDNet.be - Jan Custers

Facebookoprichter Mark Zuckerberg heeft een nieuwe uitdaging: alleen nog dieren eten
die hij eigenhandig om het leven heeft gebracht.
Op 4 mei plaatste Zuckerberg het bericht 'Ik heb
net een varken en een geit gedood' op zijn privéFacebookmuur. Zijn vrienden wisten echter niet
hoe ze het bericht moesten interpreteren, dus
legde Zuckerberg uit dat hij zich heeft
voorgenomen om dit jaar enkel nog dieren te
eten die hij zelf heeft omgebracht.
Mark Zuckerberg eet dit jaar enkel nog vlees van dieren die hij
zelf gedood heeft.

Gezonder
De jonge miljardair stelt zich elk jaar een nieuw doel. Zo leerde hij vorig jaar Chinees en
droeg hij in 2009 elke dag een das, vertelde hij aan CNN Money. Zuckerberg eet naar eigen
zeggen veel gezonder sinds hij voor zijn eigen vlees instaat en heeft veel bijgeleerd over
duurzame veeteelt.
Dat gebeurde niet door het spelen van Farmville op Facebook, maar door een bevriende
restauranteigenaar. Zij bracht hem in contact met lokale boeren die hem raad gaven bij zijn
eerste slachtingen. 'Hij heeft een geit de keel overgesneden met een mes, wat de meest
humane manier is', vertelt de vrouw aan CNN Money.

Wat vind je van Mark Zuckerberg’s project om enkel dieren te eten die hij zelf slachtte?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Denk je dat je zelf een dier zou kunnen doden? Waarom wel/niet?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zijn er dieren die je niet eet? Zo ja, waarom is dat? (Omdat je ze niet lust, omdat je ze te lief vindt, …)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Stellingenspel
Ga je akkoord of niet?
Waarom wel of waarom niet?
* In België zijn er geen mensen met overgewicht.
* De aanbevolen hoeveelheid vlees per dag is 100g.
* Fastfood is vooral sterk in vlees, zout, vet en
suiker, dit zijn de stoffen die we sowieso al te veel
eten.
* Ketchup eten is hetzelfde als groenten eten.
* Light chips mag je wel veel eten.
* Meer vegetarisch eten is gezonder voor jezelf en je omgeving.
* In Amerika eten ze paarden.
* Een Belg eet in zijn leven 1800 dieren op.
* Vegetariërs eten geen vlees en kip, maar wel vis.
* Veganisten eten niets dat van dierlijke oorsprong is.
* Elke kaas is vegetarisch.
* Veggie koken duurt langer.
* Een vegetariër in een Hummer is nog steeds beter dan een vleeseter op de fiets.
* Donderdag Veggiedag wil zeggen dat je geen vlees mag eten die dag.
* Methaangas is 23 sterker dan koolstofdioxide.
* De koeien eten buitenlands voer.
* We kunnen koeien leren om geen scheten meer te laten, dus vermindert hun impact enorm.
* Onze veestapel is verantwoordelijk voor het kappen van het regenwoud.
* Zowel soja als vee, veroorzaken dezelfde problemen in Brazilië: verwoestijning en bodemerosie.
* Veeteelt stoot meer broeikasgassen uit dan het verkeer.
* Biochips bevat even veel vet als gewone chips.
* In biologische producten zitten meer nuttige stoffen en minder nitraten.
* Vegetariërs zijn allemaal dierenrechtenextremisten of gezondheidsfreaks!
* Vegetariërs zijn hippies!
* De meeste vegetariërs zijn vrouwen!
* Vegetariërs zien er bleek en ziekjes uit!
* Vegetarisch eten is duur!
* Vegetariërs zijn allemaal betweterige moraalridders en opdringerige zeurkousen!
* Als je zware arbeid moet verrichten, geeft vegetarische kost je niet de energie die je nodig hebt!
* Het maakt geen verschil als één mens geen vlees meer eet.
* Vegetarisme is een modeverschijnsel.
* We zullen door dieren overrompeld worden wanneer iedereen plots vegetariër wordt.
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OPDRACHT | Stellingenspel
Verdeel de ruimte in twee delen, de ene kant van de
klas staat voor akkoord, de andere kant staat voor niet
akkoord. De uitersten van de klas
staan eventueel voor uitgesproken
akkoord/niet akkoord en meer naar
het midden toe is het gevoel
gematigder.
Je leest een stelling voor. De
leerlingen denken even na en op signaal van de lesgever moeten ze een positie
innemen. Je kan de leerlingen indelen in groepjes en hen één afgevaardigde laten sturen of je kan
met de hele klas spelen.
Als je bovenstaande versie te chaotisch vindt voor jouw klas, kan je iedereen op zijn plaats laten
zitten en hun mening laten meedelen door gebruik te maken van ‘waar’ en ‘niet waar’-kaartjes.
Bespreek daarna de stellingen met je medeleerlingen.
* In België zijn er geen mensen met overgewicht.
* De aanbevolen hoeveelheid vlees per dag is 100g.
* Fastfood is vooral sterk in vlees, zout, vet en suiker, dit zijn de stoffen die we sowieso al te veel eten.
* Ketchup eten is hetzelfde als groenten eten.
* Light chips mag je wel veel eten.
* Meer vegetarisch eten is gezonder voor jezelf en je omgeving.
* In Amerika eten ze paarden.
* Een Belg eet in zijn leven 1800 dieren op.
* Vegetariërs eten geen vlees en kip, maar wel vis.
* Veganisten eten niets dat van dierlijke oorsprong is.
* Elke kaas is vegetarisch.
* Veggie koken duurt langer.
* Een vegetariër in een Hummer is nog steeds beter dan een vleeseter op de fiets.
* Donderdag Veggiedag wil zeggen dat je geen vlees mag eten die dag.
* Methaangas is 23 sterker dan koolstofdioxide.
* De koeien eten buitenlands voer.
* We kunnen koeien leren om geen scheten meer te laten, dus vermindert hun impact enorm.
* Onze veestapel is verantwoordelijk voor het kappen van het regenwoud.
* Zowel soja als vee, veroorzaken dezelfde problemen in Brazilië: verwoestijning en bodemerosie.
* Veeteelt stoot meer broeikasgassen uit dan het verkeer.
* Biochips bevat even veel vet als gewone chips.
* In biologische producten zitten meer nuttige stoffen en minder nitraten.
* Vegetariërs zijn allemaal dierenrechtenextremisten of gezondheidsfreaks!
* Vegetariërs zijn hippies!
* De meeste vegetariërs zijn vrouwen!
* Vegetariërs zien er bleek en ziekjes uit!
* Vegetarisch eten is duur!
* Vegetariërs zijn allemaal betweterige moraalridders en opdringerige zeurkousen!
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* Als je zware arbeid moet verrichten, geeft vegetarische kost je niet de energie die je nodig hebt!
* Het maakt geen verschil als één mens geen vlees meer eet.
* Vegetarisme is een modeverschijnsel.
* We zullen door dieren overrompeld worden wanneer iedereen plots vegetariër wordt.

Verbetersleutel en achtergrondinformatie
Mensen hebben elke dag vlees of vis nodig, anders worden ze ziek : niet waar
Een vegetarisch eetpatroon is (mogelijk) gezonder dan een traditioneel eetpatroon. Als je
minder vlees eet en meer groenten en fruit biedt dat voordelen. Als je daarentegen elke dag
frieten met mayonaise eet, dan eet je niet gezond.
Als je gezond vegetarisch eet heb je minder kans op cardiovasculaire aandoeningen, kanker,
zwaarlijvigheid en suikerziekte. Bovendien heb je een lager risico op galstenen en constipatie.
Er bestaan redelijke aanwijzingen dat vegetariërs minder kans zouden hebben om
osteoporose, diverticulose, nierstenen, appendicitis, Alzheimer, cariës en tanderosie te
ontwikkelen. Sommige studies tonen aan dat astma en allergieën minder voorkomen bij
vegetariërs. Bij astmapatiënten zou een veganistisch dieet zelfs de nood aan medicatie en de
intensiteit en frequentie van de aanvallen kunnen doen afnemen.
Vegetarisch eten kost meer : niet waar
Groenten en fruit zijn vaak goedkoper dan vlees. Je kan een lekkere pasta maken voor zeer
weinig geld zonder vlees - denk maar aan penne arrabiata. Het is niet nodig om elke dag een
dure vleesvervanger te kopen en zelfs de vleesvervangers zijn niet per se duurder, je hebt al
goedkopere merken die vleesvervangers verkopen.
In België zijn er geen mensen met overgewicht : niet waar
Niet minder dan 30% van de Belgische bevolking heeft te kampen met overgewicht, en 11% is
zwaarlijvig... Men verwacht dat tegen het jaar 2030, 60% tot 70% van de Europeanen aan
overgewicht, en 40% tot 50% aan zwaarlijvigheid zullen lijden.
De aanbevolen hoeveelheid vlees per dag is 100g : waar
Dit zijn de cijfers uit de voedingsdriehoek. De gemiddelde Belg eet 161 gram vlees per dag,
dat is 61 gram te veel. Dit verhoogt de kans op hart– en vaatziekten en verschillende kankers.
In fastfood zit vooral vlees, zout, vet en suiker. Dit zijn de stoffen die we sowieso al te veel eten :
waar
Veralgemenend gezien klopt dit. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen die bewust deze zaken
uit hun voeding weren.
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Ketchup eten is hetzelfde als groenten eten. Niet waar
Ketchup bevat inderdaad veel tomaten - als we het over tomatenketchup hebben natuurlijk maar ook veel suiker. In één flesje ketchup zitten ongeveer 45 klontjes suiker. Dat is natuurlijk
niet zo gezond… Je kan ketchup dus niet als groente beschouwen. (www.gezondheid.be)
Light chips mag je wel veel eten : niet waar
In light chips zit wel minder vet 33%, maar niet minder koolhydraten. Als je wil afvallen is dit
dus nog steeds geen wondermiddeltje. Je kan er beter een beetje minder van eten.
Meer vegetarisch eten is gezonder voor jezelf en beter voor je omgeving : waar
Vlees is een inefficiënt product. Een groot deel van de mondiale graan- en sojaproductie
wordt gebruikt voor diervoeder, terwijl het efficiënter zou zijn om deze gewassen rechtstreeks
te gebruiken voor menselijke consumptie.
In Amerika eten ze paarden : niet waar
In Amerika eten ze geen paarden, dat vinden zij barbaars. (Dit toont aan dat in de
verschillende landen verschillende eetgewoonten heersen. Denk aan de ‘heilige koeien’ van
Indië, de honden die in China gegeten worden, cavia’s die in Peru op het menu staan, …)
Vegetariërs eten geen vlees en kip, maar wel vis : niet waar
Iemand die vegetarisch eet, eet niets waar een dier voor gestorven is. Natuurlijk zijn er
vegetariërs die de regels niet zo strikt volgen, maar de officiële definitie is ‘niets waar een dier
voor gestorven is’. Let op met gelatine! Dit is ook niet vegetarisch, het is beendermeel en
daarvoor is het dier ook dood gegaan.
Veganisten eten niets dat van dierlijke oorsprong is. Waar
Een veganist eet niets dat van dierlijke oorsprong is, dus ook geen melkproducten en eieren.
Elke kaas is vegetarisch : niet waar
Dit is niet waar. Het stremsel dat gebruikt wordt om de kaas hard te laten worden is vaak
afkomstig uit het lebmaagje van een kalf. Als de kaas vegetarisch is, dan staat het meestal
vermeld dat er vegetarisch stremsel is gebruikt.
Veggie koken duurt langer : niet waar
Je hebt net zoals in de traditionele keuken recepten die veel tijd in beslag nemen en snelle
recepten. Het hoeft niet per se langer te duren om vegetarisch te koken.
Een vegetariër in een Landrover (een 4x4) is nog steeds beter voor het milieu dan een vleeseter op
de fiets : waar
Een koe heeft namelijk net als auto’s last van ‘uitlaatgassen’. Via boeren en winden lost ze
methaangas (CH4). Dat is niet zo’n bekend gas, maar het is wel een krachtig broeikasgas,
maar liefst 23 maal sterker dan koolstofdioxide. Bovendien blijft methaan langer in de
atmosfeer aanwezig.
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Donderdag Veggiedag wil zeggen dat je geen vlees mag eten die dag : waar
Als je meedoet aan Donderdag Veggiedag natuurlijk! Er is geen Veggie-politie die rondloopt
om te kijken wat je op donderdag eet.
Methaangas is 23 keer schadelijker dan koolstofdioxide : waar
Bovendien blijft methaan langer in de atmosfeer aanwezig. Het is minder bekend bij het grote
publiek dan koolstofdioxide (CO2), maar zeker iets waar we meer over zouden moeten weten.

De koeien eten buitenlands voer : waar
Europese landbouwdieren uit de intensieve veeteelt hebben hier iets mee te maken (in
tegenstelling tot de extensieve veeteelt). Onze landbouwdieren worden namelijk grotendeels
met Zuid-Amerikaans veevoer (soja) gevoed. De soja, die wordt geteeld op ex-oerwoudgrond.
Onze kippen en varkens eten niet alleen soja uit Brazilië maar ook maniok en tapioca uit
Thailand, palmpitproducten uit Indonesië, ... allemaal gewassen die vaak op ontbost gebied
worden geteeld en dienen voor export naar Europa om ons vee mee vet te mesten.
De druk op de wouden is dus enorm groot. Deze ontbossing zorgt niet alleen voor de
vernietiging van de leefwereld van dieren en volkeren die van het bos leven, maar ze zorgt er
ook voor dat er steeds meer CO2 in de atmosfeer terecht komt. De ver van m'n bed show in
Brazilië brengt dus ook ons in de problemen.
Onze veestapel is verantwoordelijk voor het kappen van het regenwoud : waar
Europese landbouwdieren uit de intensieve veeteelt hebben hier mee te maken ; intensieve
veeteelt wil zeggen: veel dieren op een kleine oppervlakte. Onze landbouwdieren worden
namelijk met Zuid-Amerikaans veevoer (soja) gevoed. Soja, die wordt geteeld op exoerwoudgrond. Onze kippen en varkens eten niet alleen soja uit Brazilië maar ook maniok en
tapioca uit Thailand, palmpitproducten uit Indonesië, ... allemaal gewassen die vaak op
ontbost gebied worden geteeld en dienen voor export naar Europa om ons vee mee vet te
mesten.
Veeteelt stoot meer broeikasgassen uit dan het verkeer : waar
Veeteelt staat op de 2e plaats met 18%, op de eerste plaats staat energieverbruik met 21% en
op de derde transport met 13%! Deze cijfers komen van de Voedsel– en Landbouworganisatie
van de Verenigde Naties (FAO), zij stelde in 2006 vast dat veeteelt in de top drie staat van de
oorzaken van elk belangrijk milieuprobleem. De cijfers die daarna kwamen wijken daar soms
lichtjes van af, maar steeds wijzen ze in de zelfde richting.
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We kunnen koeien leren om geen scheten meer te laten, dus vermindert hun impact enorm :
(nog) niet waar
Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (de FAO) is de veeteelt
verantwoordelijk voor 18 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Meer en
meer mensen eten daarom minder vlees of worden vegetariër. De FAO stelt echter iets
helemaal anders voor: verklein de milieu-impact van vlees door een nog intensievere veeteelt!
Intensieve veeteelt wil zeggen: veel dieren op een kleine oppervlakte. Bij grote, industriële
'boerderijen' wordt het door schaalvergroting makkelijker haalbaar om milieu-investeringen
te doen.
Het blijkt bijvoorbeeld efficiënter om dieren op stal te laten staan in plaats van ze buiten te
laten lopen. De uitstoot van methaan, via de boeren en winden van koeien, of ammoniak, uit
de mest van bijvoorbeeld varkens, kan in stallen deels worden opgevangen en onschadelijk
worden gemaakt. Wanneer de dieren buiten zitten, wat ze wellicht verkiezen omdat ze er
meer ruimte hebben, kan dat niet.
Megabedrijven bieden ook meer mogelijkheden tot samenwerking tussen diverse schakels in
de voedselketen, of met bedrijven uit andere sectoren. Dat zou voor een grote besparing
kunnen zorgen op vlak van transport.
Voor het milieu lijkt de intensieve veeteelt in bepaalde gevallen dus beter, maar voor de
dieren in kwestie betekent dat natuurlijk weinig goeds. Ze zitten op elkaar gepakt en daar
worden ze zenuwachtig van. Ze hebben weinig afleiding, vervelen zich en reageren hun
frustraties op elkaar af. Varkens bijten in elkaars staart, kippen gaan elkaar pikken.
De huidige oplossing: staarten afknippen en bekken inkorten, allemaal zonder verdoving.
Daarnaast is ook het besmettingsgevaar voor ziekten in deze omstandigheden groter.
Biochips bevat even veel vet als gewone chips : waar
Het is niet omdat een product biologisch is, dat het meteen ook gezond is, chips is nooit echt
gezond omdat het veel vetten bevat.
In biologische producten zitten meer nuttige stoffen en minder nitraten : waar
Als de groenten onder dezelfde omstandigheden (bodem, klimaat, teeltseizoen en ras) geteeld
wordt, ligt het nitraatgehalte in biogroenten lager. Groenten die in een serre geteeld worden
hebben een hoger nitraatgehalte dan groenten die buiten geteeld worden in het juiste
seizoen. (Voor meer informatie:
http://www.bioforum.be/update/download/faq/Nitraten.pdf)
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Vegetariërs zijn doorgaans gezonder : waar
Voedingsgewoonten die leiden tot een verhoogd cholesterolgehalte in het bloed spelen een
cruciale rol bij het risico op hart– en vaatziekten. Zonder deze factor hebben andere factoren
zoals hoge bloeddruk, roken, weinig beweging en diabetes een eerder kleine impact.
Voedingscholesterol is voornamelijk aanwezig in dierlijke voeding, maar zo goed als afwezig
in plantaardige voeding. Verzadigde vetten komen vooral voor in dierlijke producten,
snoepgoed en gebak.
Als je gezond vegetarisch eet heb je minder kans op cardiovasculaire aandoeningen, kanker,
zwaarlijvigheid en suikerziekte. Bovendien heb je een lager risico op galstenen en constipatie.
Er bestaan redelijke aanwijzingen dat vegetariërs minder kans zouden hebben om
osteoporose, diverticulose, nierstenen, appendicitis, Alzheimer, cariës en tanderosie te
ontwikkelen. Sommige studies tonen aan dat astma en allergieën minder voorkomen bij
vegetariërs. Bij astmapatiënten zou een veganistisch dieet zelfs de nood aan medicatie en de
intensiteit en frequentie van de aanvallen kunnen doen afnemen.
Vegetarisch eten is goed voor het milieu : waar
Het lijdt weinig twijfel dat de 1,3 miljard runderen, 0,9 miljard varkens, 1,8 miljard schapen en
geiten, en 14,1 miljard kippen op de wereld, op elk moment, een zware “ecologische
voetafdruk” kunnen achterlaten. Over het algemeen is de productie van vlees meer
milieubelastend dan de productie van plantaardige producten. Veeteelt vraagt veel grond,
water en energie, en draagt in belangrijke mate bij tot ontbossing, bodemerosie,
klimaatwijzigingen door het broeikaseffect, vermesting, verzuring, watervervuiling en het
verlies aan biodiversiteit. Het milieuprobleem is een mondiaal probleem. Vandaar richten we
ons in dit deel niet uitsluitend op ons land, maar kijken we af en toe over de grenzen.
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Koeien hebben niets te maken met de uitstoot van broeikasgassen : niet waar
Het broeikaseffect is een volkomen natuurlijk proces waarbij een bepaalde groep gassen uit
onze atmosfeer, de zogenaamde broeikasgassen, de door de aarde teruggekaatste
zonnewarmte absorberen en opnieuw uitzenden in de atmosfeer. Wanneer de concentratie van
deze gassen in de atmosfeer echter sterk toeneemt, zal er minder warmte naar de ruimte
kunnen ontsnappen en zal de gemiddelde temperatuur op aarde stijgen. Gevolgen zijn op
termijn een stijging van de zeespiegel, veranderingen in weerspatronen en oceaanstromingen
e.d. Deze kunnen op hun beurt zware gevolgen hebben voor ecosystemen, de volksgezondheid,
de globale waterhuishouding en de landbouw.
Volgens schattingen wordt wereldwijd 64% van de globale opwarming veroorzaakt door
koolstofdioxide, gevolgd door methaan (20%), gehalogeneerde verbindingen (10%) en
stikstofoxide (6%). Hoe groot de impact van menselijke activiteiten is op de globale opwarming,
is nog niet geheel duidelijk. Wel kan men met zekerheid zeggen dat het overgrote deel van de
door de landbouw voortgebrachte broeikasgasemissies rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt met veeteelt.
Veeteelt is voor een groot deel verantwoordelijk voor de methaanuitstoot, doordat methaan
vrijkomt bij de spijsvertering van herkauwers (koeien, schapen, geiten, buffels, enz.). en in
mindere mate ook uit dierlijke mest. Uit een rapport van de FAO (Food and Agriculture
Organisation) blijkt dat wereldwijd ongeveer 16% van alle methaanemissies afkomstig is van
veeteelt. Meststoffen, die vaak gebruikt worden voor het telen van veevoeder, zijn bovendien
nog eens verantwoordelijk voor 80% van de jaarlijkse toename van stikstofdioxide in de
atmosfeer.

Zowel soja als vee, veroorzaken dezelfde problemen in Brazilië: verwoestijning en bodemerosie :
waar
Hoewel een zekere begrazing een gunstig effect kan hebben, kan weiland bij te intensief
gebruik (overbegrazing) eroderen en verwoestijnen. Het vee eet een groot deel van de
vegetatie weg, en brengt ook louter door zijn lichaamsgewicht ernstige schade toe.
Dit kan, samen met andere factoren, zoals water en wind, het erosieproces in de hand
werken, waarbij de zogenaamde bovengrond gedeeltelijk verdwijnt. De bovengrond is de
dunne laag grond die gedurende een eeuwenlang verweringsproces gevormd werd uit
rotsmateriaal. Deze laag is het meest vruchtbare deel van de grond. Eens verdwenen zijn er
honderden jaren nodig om ze opnieuw op te bouwen.
Volgens bepaalde bronnen is globaal gezien het grootste deel van de begraasde
landoppervlakte in de wereld redelijk tot ernstig verwoestijnd. Anderen geven aan dat sinds
1945 ongeveer 680 miljoen ha, of 20% van alle weidegrond in de wereld, ernstig geërodeerd
is. Vooral met het oog op het wereldvoedselvraagstuk en de groei van de wereldbevolking
vormt dit een belangrijk probleem. Erosie is immers een van de factoren (naast toenemende
bebouwing e.a.) die ervoor zorgen dat het globale landbouwareaal daalt – dit terwijl de
bevolking toeneemt en de vraag naar voedsel dus groter wordt.
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Vegetariërs zijn allemaal dierenrechtenextremisten of gezondheidsfreaks! : niet waar
Vegetariërs vallen gewoon niet allemaal over één kam te scheren. Sommigen doen het voor
de gezondheid of voor de lijn.
Anderen geven daar geen sikkepit om en gaan dagelijks om cola en friet en roken en drinken
dat het een lieve lust is. Sommigen worden veggie omdat ze groene jongens of meisjes zijn en
anderen voelen zich dan weer aangesproken door de hongerproblematiek.
Velen eten gewoon vegetarisch omdat ze ‘t lekker vinden…
Vegetariërs zijn hippies! : niet waar
Tja, er lopen nog steeds restanten van de sixties rond, die elke morgen mediteren in vol
ornaat. Maar er zijn evenzeer vers afgestudeerde economisten die poen scheppen en genieten
van elke kapitalistische minuut. En er zullen ook wel vegetarische beroepsmilitairen zijn.
Eender wie kan tegenwoordig vegetariër zijn en er zijn meer soorten veggies dan er sauzen
zijn in een Belgisch frietkot.
De meeste vegetariërs zijn vrouwen! : waar
Dat is zo. Mannen zijn er misschien te macho voor?
Vlees eten wordt vaak gelijkgesteld aan mannelijkheid en viriliteit (als dat eens waar zou
zijn!), terwijl waarden als geweldloosheid en medeleven met dieren als vrouwelijk worden
afgeschilderd. Door die meerderheid aan veggie meisjes en vrouwen zijn velen onder hen
natuurlijk hopeloos op zoek naar een droomkeukenprins…
Vegetariërs zien er bleek en ziekjes uit! : niet waar
Uit een heel aantal studies blijkt dat vegetariërs gemiddeld minder risico lopen op een aantal
chronische ziekten. Gewoon vlees van je bord bannen garandeert echter niet dat je nooit ziek
zal worden. Je hebt dus inderdaad wel van die vegetariërs die met een zuchtje wind
weggeblazen worden, maar je vindt ook vegetarische bodybuilders, triatleten en andere
topsporters zoals ...
Vegetarisch eten is duur! : niet waar
Hangt af van wat je eet en waar je je inkopen doet. Groenten, granen en vleesvervangers zijn
over het algemeen goedkoper dan vlees. Als hij niet om de twee dagen truffels en
zongedroogde tomaten eet, zal zelfs de armste kotstudent geld genoeg kunnen bijeenrapen
om zijn dagelijkse veggie kost te kunnen betalen. Als je vegetarische producten koopt die ook
biologisch zijn, vallen die wel wat duurder uit, maar ze zijn ook een stuk gezonder en
milieuvriendelijker.
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Vegetariërs zijn allemaal betweterige moraalridders en opdringerige zeurkousen! : niet waar
Er zijn zeker vegetariërs die het op elk moment over hun voeding willen hebben, overal, en
met gelijk wie, om zoveel mogelijk zieltjes te bekeren. Uiteraard kan het vervelen als iemand
de oren van je kop zeurt met cijfers over de Belgische veestapel, de ontbossing van het
Braziliaanse regenwoud, of statistieken over kanker en het wereldvoedselprobleem.
Maar heb een beetje geduld met deze bezorgde burgers… ze hebben gewoon het beste met je
voor! Bovendien zijn er een heleboel veggies die helemaal niet te koop lopen met hun
eetgewoonten. Wie weet zit er wel eentje bij jou op het werk of in de familie…
Als je zware arbeid moet verrichten, geeft vegetarische kost je niet de energie die je nodig hebt! :
niet waar
Een bouwvakker van 120 kilogram wil inderdaad iets anders op z’n bord dan een
kantoorbediende. In elke voedingswijze heb je lichte en zware ingrediënten en gerechten. Je
kan je voeding zo vet- en eiwitrijk maken als je zelf wil: van een lichte tabouleh-salade tot een
Mexicaanse chili met zwarte bonen en seitan of vettige veggie burgers met een hoop frieten
erbij.
Het maakt geen verschil als één mens geen vlees meer eet : niet waar
Gedurende z’n leven eet de gemiddelde Belg 1800 dieren, garnalen en andere schaaldieren
niet inbegrepen. Iedere persoon die besluit geen vlees meer te eten, maakt bijgevolg een
gigantisch verschil. De bijdrage van één iemand lijkt misschien klein ten opzichte van alle
mensen die wel nog vlees eten, maar toch kan je door gevarieerd vegetarisch te eten anderen
inspireren. Zo evolueren we naar een meer medelevende en rationelere wereld.
Je kan hier ook een voorbeeld geven van een andere actie die mensen wel logisch vinden, vb.
autoloze zondag.
Vegetarisme is een modeverschijnsel : niet waar
Vegetarisme is van alle tijden.
Hoewel het aantal vegetariërs de laatste jaren sterk toeneemt, is het niet zo dat vegetarisme
een trend of een modeverschijnsel is. Vegetariërs zijn er altijd al geweest. In India is
vegetarisme al tientallen eeuwen een traditie. In het Westen waren onder andere Pythagoras
en zijn volgelingen vegetariër. In Engeland werd de Vegetarian Society al gesticht in 1842.
We zullen door dieren overrompeld worden wanneer iedereen plots vegetariër wordt : niet waar
De enige reden waarom er 18 miljard landbouwdieren op de aarde rondlopen, is omdat de
mens die dieren massaal kweekt om aan de vraag naar vlees te voldoen. Wanneer die vraag
daalt, zal men ook minder dieren kweken. Het zijn immers niet de dieren die beslissen dat ze
kweken als ‘konijnen’, maar de boeren. Die doen dat naargelang de vraag naar vlees. De
dieren die overblijven, zouden hun eigen natuurlijke aantallen vinden van zodra ze worden
vrijgelaten. Van een overrompeling zou dus helemaal geen sprake zijn. Deze stelling is
trouwens puur hypothetisch, want in de realiteit zal nooit iedereen vegetariër worden.
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Veggie cartoons
Mogelijke werkvorm


Print de 41 cartoons uit (minstens op A4-formaat) en hang ze verspreid op in het lokaal zodat
je een kleine tentoonstelling hebt.



Laat de leerlingen de cartoons bekijken in willekeurige volgorde, gedurende 10 minuten.



Na 10 minuten gaan de leerlingen op hun plaats zitten.
Laat ze mondeling of schriftelijk één of verschillende van het volgende (be)schrijven:
o

Geef 10 kernwoorden die van toepassing zijn op de reeks cartoons.

o

Geef je persoonlijke top 3: welke cartoons vond je de beste en waarom?

o

Zie je verbanden tussen cartoons? Gemeenschappelijke thema’s, naast veggie?
(bijv. dierenleed, gezondheid, …)
Maak groepjes van verschillende cartoons die bij elkaar horen en leg uit waarom ze
volgens jou bij elkaar horen.

o

Enkele cartoons spelen in op het schuldgevoel. Welke, volgens jou? En wekken deze
ook schuldgevoelens op bij jou? Waarom wel/niet?

Voorbeelden van kernwoorden
vegetarisch eten, eetgewoonten, dierenleed, gezondheid, dierenrechten(organisaties), ziekten (die
overgaan van dier op mens), testen op dieren, milieuvervuiling, perspectiefwisseling (in het hoofd
van dieren), …
Voorbeelden van verbanden tussen cartoons
3, 4, 11, 17, 25, 29, 35, … : opkomen voor dierenrechten
4, 10, 13, 16, 17, 21, 23, 24, 28, … : dieren in een mensenrol (en eventueel omgekeerd)
2 en 31 : vampieren
30 en 33 : aliens die naar mensen kijken zoals mensen vaak naar dieren kijken
…
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1

“Helemaal geen vlees? Hoe krijg je dan genoeg eiwitten binnen?”
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2

“Vegetarische vampier”
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3

“Het spijt me, meneer. PETA* heeft net uw maaltijd gered.”
*PETA: People for the Ethical Treatment of Animals is toegewijd aan de bescherming van dieren
overal ter wereld.
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4

“Nog andere ideeën om de mensen veganistisch te maken?”
“dolle koeienziekte
vogelgriep
varkensgriep”
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5

“Er is geen enkele reden om je schuldig te voelen – je bent niet de enige vegetariër die de
varkensgriep krijgt.”
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6

“Hier komen de herbivoren…”
(Herbivoren zijn planteneters in tegenstelling tot carnivoren, oftewel vleeseters en
omnivoren, die zowel planten als dieren eten.)
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7

“We laten doorgaans mensen toe die hun leven ten dienste stellen van anderen, maar ik ben bang
dat jouw ‘hulp’ niet is wat we in gedachten hebben: ‘miljoenen en miljoenen mensen bediend’…”
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8
“Om je een voorbeeld te geven van hoe gemeen Spike is…”

“Zijn leren jas heeft nog een hartslag!”

9
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10

“Wat zit er in je jas, Jack?”
(verwijzend naar de donsveertjes die dienst doen als vulling)

“Niet getest op dieren. Jij bent het proefkonijn.”

11
75

12
“Red de Planeet. Word vegetariër.”

13

76

14

77

15

“De herziene kaart van het rundsvlees
schouderrib riviervervuiling darmkanker methaan romp
groeihormonen borststuk cholesterol flank ecoli (bacterie)
schenkel”

vernieling van het regenwoud

78

16

79

“En vertel je vrienden maar dat het niet meer alleen dolle koeienziekte is. Het is voorbij-pisnijdigmaak-een-fucking-salade-en-laat-ons-godverdomme-met-rustziekte! Begrepen?”

17

80

“Wat denk je van de bewering dat het ‘vlees’ van Taco Bell slechts voor 36% uit vlees zou bestaan?”
“Eh… Ik ben sowieso gedeeltelijk vegetariër.”

“Taco Bell
Goedkoop, snel + wat had je dan gedacht”

18

81

“Klimaatverandering rond het poolgebied…”

19

82

“Hier staat er dat “veganseksuelen” mensen zijn die weigeren seks te hebben met vleeseters…”
“Alsof je nóg een excuus nodig hebt.”

20

83

21
“Ik probeer meer vegetariërs te eten.

“Een vegetariër? Da’s interessant! Ik ben zelf een ‘mensenariër’/humanitair.”
(woordspeling die verloren gaat in de vertaling)

22
84

“Zin in een maaltijd op wieltjes?”

23
85

“Voor mij de Siegfried. En als bijgerecht een stukje Roy.”

24

86

“OK, wie bestelde de Club* kalkoen?”

“OK, wie bestelde de lever in stukjes?”

*Een ‘club’ in het Engels betekent ook een baseballbat.

25
87

“Ik begon vegetarisch te eten uit gezondheidsoverwegingen, daarna werd het een morele keuze en
nu is het gewoon om mensen op stang te jagen.”

26
88

27
“Wat als de eekhoorns carnivoren zouden worden, Bubba? Er zou geen hoop meer zijn, voor
niemand van ons!”

89

“Je gelooft nooit wat ik vannacht droomde.”

28

90

“Het zeevruchten paleis
Het Kreeften Bevrijdings Front (hoofdkantoor)”

29

“Ach nee, ze voelen niks. Ze schoppen en schreeuwen zo als ze in de war zijn.”

30
91

“Ik word vegetariër. Dit is soja bloed.”

31

“De zoon van Dracula.”

“Ik haat films over leeuwen die mensen opeten.”
“Hoe kan een dier nu een onschuldige prooi doden?”
“Leg dat maar eens uit aan de kip die je als avondeten opat.”

32
92

“Tedoeme, Leroy! Ik heb je nog gezegd dat als je die dingen wil houden dat je ze zo niet mag
vasthaken!”

33

93

“Michele, mag ik meewandelen tot aan je huis? Het komt door de hormonen in de melk.”

34

94

“Oeps, sorry, mevrouw. Een dwaze vegetariër heeft deze hier neergelegd om mensen een
schuldgevoel te geven omdat ze vlees eten.”
“RIP* All de stier”
“RIP Ethel de koe”
…
*RIP staat voor ‘Rest in Peace’, oftewel ‘rust in vrede’.

35
95

“Papa, waar komen hot dogs vandaan?”
“Wel, waar denk je dat ze vandaan komen?”
“Euhm, gangpad 6? (in de supermarkt)”
“Euh, nee, niet uit gang 6…”

“De geboorte van een vegetariër.”

36

96

“Was me dat een lekker biggetje, seg!”
“Charlotte’s Web: het einde dat je niet wilde kennen.”

37
97

“Voor mij de halve kilo dubbel deluxe rundsburger met spek, alstublieft…”

38

“Wil je daar wat chemotherapie bij?”

“Ik besef dat je vegetariër bent, schat… Maar ik zou graag hebben dat je dit niet elke keer dat we
barbecueën zou doen…”

39

98

“Een veganistisch paasfeest”

“De tofu versieren”
“Sojamelkchocolade konijntjes”

40

“De tofu-zoektocht”

99

“Rundsvlees
Steroïden darmkanker
groeihormonen
pesticiden
vernieling van het regenwoud
bodemerosie
hartaanval methaan/opwarming van de aarde
onkruidverdelgers antibiotica beroerte”

41

“Wat zal het zijn vandaag?”

“De asperges.”

100

Na de kookworkshop

Omcirkel welk(e)
gerecht(en) je
leerde
koken.
Waren er nog andere gerechten bij? Zo ja, welke?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bespreek met de klas:
Vond je het lekker?
Was het gemakkelijk?
Ga je het nog opnieuw klaarmaken? Voor welke gelegenheid?
Was er genoeg of teveel?

101

Ga je het gerecht nog eens opnieuw maken? Zo kunnen nog meer mensen kennis maken met lekkere
vegetarische gerechten. Probeer voor zoveel mogelijk mensen te koken. Heb je al iemand in
gedachten? Schrijf de namen van de mensen hieronder.

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

Als je vegetarisch eet, waarom doe je dat dan? Kruis aan. Je mag meerdere opties aankruisen!

□
□
□
□
□
□

Of om nog andere redenen?

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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