Verleidelijk Veggie GIDS
Alles en meer over lekker gezond vegetarisch eten

1
Veggiegids_2011_01.indd 1

14/11/11 14:43

Jep, dit is

vegetarisch!

Lekker Belgisch én vegetarisch: het kan! Vervang het vlees in
uw klassiekers simpelweg door een vegetarisch alternatief.
Of u nu meedoet aan Donderdag Veggiedag, meerdere dagen
per week iets plantaardig op uw bord wil of voor 100 % veggie
eet: bij Bio-Planet
vindt u alles naar uw zin! www.bio-planet.be
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Go Veggie!
Door deze gids te openen, heb je de eerste stap gezet in een goede,
gezonde en lekkere richting.
Of je nu vlees af en toe, regelmatig of helemaal van je menu wil schrappen, je vindt hier alles wat je wil weten over vegetarische voeding.
Je bent trouwens niet alleen. De laatste tien jaar is het aanbod aan
vegetarische producten in de winkels sterk gestegen en verbeterd.
Ook de menukaarten in restaurants verraden meer vraag naar veggiegerechten. Uit een grote enquête in 2011 blijkt dat ruim 350.000
mensen in Vlaanderen zelden of nooit vlees eten. Bovendien zijn er de
parttime vegetariërs, die minstens een paar keer per week vegetarisch
eten. Samen vormen ze een groep van ruim 700.000 mensen.
Ondanks die groeiende populariteit bestaan over vegetarisch eten en
vegetariërs nog altijd heel wat misverstanden. Wellicht ken je er ook
wel een paar: zo zou een maaltijd zonder vlees saai en smakeloos zijn,
zou je nergens meer terecht kunnen voor een uitgebreid diner, moet
je thuis uren in de keuken staan, kom je vitaminen tekort en ga zo
maar door. En zeuren die vegetariërs je bovendien niet constant de
oren van het hoofd over van alles en nog wat?
Dit boekje wil een aantal van die vooroordelen de wereld uit helpen
en een antwoord bieden op de meest gestelde vragen over vleesloos
eten.
Er valt heel wat te ontdekken. Start!

“Niets kan onze
gezondheid en het
voortbestaan van
het leven op aarde
zoveel helpen als
de evolutie naar
een vegetarische
levenswijze.”
Albert Einstein
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traditionele
vleesvervangers

tempeh - tofu - seitan
+ verwerking in
broodbeleg & spreads
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Wat?
Een maaltijd is vegetarisch als er geen producten worden gebruikt waarvoor dieren werden gedood (vlees, vis, en dierlijke producten zoals gelatine, niet-vegetarische kaas, enz.).
Een maaltijd is veganistisch als er geen dierlijke producten worden
gebruikt (naast bovenvermelde producten betekent dat ook geen zuivel,
eieren, enz.)

Waarom?
Mensen eten vegetarisch omdat ze niet van vlees houden, omdat ze
gezonder of milieuvriendelijker willen leven, omdat ze geen dieren
op hun bord willen, omdat ze het lekker vinden, of misschien zelfs
omdat ze nooit anders geweten hebben. Iedereen heeft een beetje
zijn eigen redenen.
Op de volgende pagina’s voeren we vier stevige argumenten op voor
meer veggie en minder vlees.
Vegetarisch eten is trouwens verre van een voorbijgaande trend. In
Europa was het al gebruikelijk onder Pythagoras en zijn leerlingen,
terwijl het in sommige oosterse culturen en religies al eeuwenlang
een traditie is.
Oh ja: het is (meestal) ook gewoon verschrikkelijk lekker!

“Ik denk dat binnen
tien jaar de meerderheid van de
maaltijden vegetarisch zullen zijn. De
verhouding tussen
vlees- en vegetarische gerechten
in restaurants zou
tegen dan omgekeerd kunnen zijn. Er
zal een tijd komen
waarin we net zo
over vlees zullen
denken als over
sigaretten. Mensen
zullen zich een beetje schamen als ze
vlees eten. Ze zullen
het niet zo openlijk
en zelfverzekerd
doen als vandaag.”
Jonathan Safran Foer,
romanschrijver en
auteur van het boek
Dieren eten.
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1. Voor je gezondheid
De nationale voedselconsumptiepeiling van 2004 toonde aan
dat Belgen te veel vlees eten en te weinig groenten en fruit op
het menu zetten.

Te veel vlees
eten betekent:

Een paar troeven van vegetarische voeding:

• Te veel verzadigde vetten
en cholesterol.

• Meer groenten en fruit op je bord en in je mond.
• De totale vetinname vermindert en de kwaliteit van de ingenomen
vetten verbetert: bescherming tegen hart- en vaatziekten en zwaarlijvigheid.
• Meer vezels. Vezels spelen een grote rol in de gezondheid van
het darmstelsel. Ze verwijderen schadelijke stoffen vlugger uit het
lichaam. Het hogere vezelgehalte helpt ook het cholesterol- en oestrogeengehalte in het bloed te verlagen, en beschermt ons zo tegen
bepaalde vormen van kanker en hartkwalen.
• Toename van het aantal “natural killer cells” die deel uitmaken van
het immuunsysteem en tumorcellen en virussen helpen vernietigen.

• Hogere kans op overgewicht en zwaarlijvigheid.
• Hogere kans op diabetes, hart- en vaatziekten,
osteoporose en sommige
kankers.
• Mogelijke resten van
antibiotica,
hormonen,
chemische stoffen en zware
metalen in het vlees.

• Meer antioxidanten. Antioxidanten zoals vitamine C, E, bètacaroteen, selenium en tal van andere stoffen uit planten spelen een belangrijke rol bij het verkleinen van het risico op chronische ziekten en beschermen onze hersenen en andere lichaamsweefsels tegen oxidatie.
• Meer mineralen. De meeste groenten en fruit zijn tevens rijk aan
mineralen, waaronder kalium en magnesium, goed voor de preventie
van osteoporose, hart- en vaatziekten en diabetes
• Minder risico op galstenen en constipatie, osteoporose, diverticulose, nierstenen, blindedarmontsteking, Alzheimer, cariës en tanderosie, astma.
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Groenten &
fruit zijn de
aanbevolen
basis van de
d a g e l i j ks e
maaltijden.

De American Dietetic Association (de grootste vereniging van
voedingsdeskundigen ter wereld) schrijft in haar standpuntbepaling over vegetarische voeding:
“ Een goed uitgebalanceerd vegetarisch voedingspatroon is gezond,
bevat alle nodige voedingsstoffen en biedt gezondheidsvoordelen
bij het voorkomen en behandelen van bepaalde ziektes.”
In november 2007 publiceerde het World Cancer Research
Fund het resultaat van een literatuurstudie die zes jaar geduurd
heeft en meer dan een half miljoen onderzoeken over kanker
onder de loep nam. Onder de tien aanbevelingen voor een
voedingspatroon dat het risico op kanker verkleint staat:
“ Eet voornamelijk voedingsmiddelen van plantaardige oorsprong.”
“ Beperk de consumptie van rood vlees (zoals rund-, varkens- en
lamsvlees) en vermijd verwerkt vlees.”
De conclusie luidt:
“ Groenten en fruit, en niet voedsel van dierlijke oorsprong, zijn de
aanbevolen basis van de dagelijkse maaltijden.”
Het European Heart Network plaatst onder haar vijf hoofddoelstellingen voor voeding die goed zijn voor het hart:
“ Een vermindering van de inname van verzadigde vetten (die vooral
voorkomen in dierlijke producten), en een hogere consumptie van
fruit en groenten (dagelijks 400 g).”
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2. Voor je planeet
Wist je al dat vlees eten zeer grote gevolgen heeft voor het milieu? Volgens de FAO (de Voedsel- en Landbouworganisatie van
de Verenigde Naties) behoort veeteelt tot de top drie oorzaken
van élk belangrijk milieuprobleem: van klimaatverandering en
ontbossing tot watervervuiling en het verlies aan biodiversiteit.

=

170 gram biefstuk

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

0.6 liter fossiele brandstof

Naast CO2 (koolstofdioxide) zijn er nog andere broeikasgassen. Methaan bijvoorbeeld. Methaan heeft een nog veel groter broeikaseffect
dan CO2 en wordt massaal uitgestoten uit de maag- en darmgassen, de boeren en winden dus, van herkauwers als koeien, geiten en
schapen. Nog een ander broeikasgas is lachgas, dat uit dierlijke mest
ontsnapt. En tenslotte wordt er voor veeteelt veel bos gekapt. Bossen
zetten C02 om in zuurstof, en minder bossen betekent dus meer C02.

Ontbossing
Er lopen zo’n twintig miljard landbouwdieren rond op onze aarde.
Al die dieren moeten eten krijgen. Een derde van alle vaste grond ter
wereld wordt gebruikt voor de teelt van veevoedergewassen, of om er
dieren op te laten grazen. Zeventig procent van de ontbossing in het
amazonewoud gebeurt voor veeteelt. Ook Belgisch vee wordt gevoed
met Zuid-Amerikaanse soja.
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Watervervuiling
Onze veestapel produceert ontzettend veel mest. Die mest bevat nitraten, die deels in de lucht (in de vorm van ammoniak) en deels in
het grond- en oppervlaktewater terechtkomen. Ze bedreigen de kwaliteit van het drink- en zwemwater, en ook de visbestanden.
Landbouw is globaal gezien de grootste verbruiker van water. Naast
drink- en reinigingswater worden ook grote hoeveelheden water
gebruikt voor de teelt van veevoedergewassen en bij de vleesverwerking. Voor de productie van een kilogram dierlijke eiwitten is
gemiddeld honderd keer meer water nodig dan voor een kilogram
plantaardige eiwitten. De productie van een kilogram rundvlees vereist bijvoorbeeld niet minder dan 15.000 liter water! Ter vergelijking:
voor een kilogram aardappelen is 500 liter nodig, voor tarwe 900 liter.

90 gram broccoli, 80 gram
aubergine, 110 gram
bloemkool, 225 gram rijst

=

0.04 liter fossiele
brandstof

Veeteelt en verlies aan biodiversiteit
Volgens de FAO zou veeteelt wel eens de grootste bedreiging voor
biodiversiteit kunnen zijn. De oorzaken liggen bij de hierboven besproken implicaties van veeteelt: vermesting, verzuring, watervervuiling, klimaatverandering en ontbossing vormen een bedreiging voor
vele dier- en plantensoorten. Dat probleem stelt zich niet alleen in het
tropisch regenwoud, waar een bijna ongekende rijkdom aan fauna
en flora leeft. Ook in België zijn een heel aantal soorten bedreigd of
al verdwenen.
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3. Voor je medemens
Bijna één miljard mensen – zowat een zesde van de wereldbevolking
– zijn ondervoed. Dagelijks sterven ongeveer 25.000 mensen de hongerdood.
Ondertussen leven twintig miljard landbouwdieren van ongeveer 76
procent van alle landbouwgrond op onze planeet.
Zo’n veertig procent van alle graangewassen in de wereld wordt gebruikt als veevoeder. Globaal gezien neemt de teelt van veevoedergewassen (andere dan grassen) ongeveer een kwart van alle beschikbare akkerland in. Op die gronden kan in vele gevallen plantaardig
voedsel voor menselijke consumptie verbouwd worden.
De omzetting van graan in vlees is doorgaans inefficiënt: zo is voor
één kilogram rundvlees zeven kilogram graan nodig. De vleesproductie betekent in vele gevallen dan ook voedselverspilling. Bovendien
wordt er steeds meer beslag gelegd op graan als veevoeder, nu ook
landen als India en China het voorbeeld van het Westen volgen en
meer vlees beginnen te eten.
Aangezien een plantaardig voedingspatroon doorgaans efficiënter is,
kan vegetarische voeding alvast een rol spelen in een duurzame oplossing voor het hongerprobleem. Als mensen uit de rijke landen hun
huidige eetwijze zouden ruilen voor een meer plantaardige voedingswijze, zou een aanzienlijke hoeveelheid graangewassen ter beschikking komen voor directe menselijke consumptie.
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4. Voor de dieren
In België worden jaarlijks zo’n 285 miljoen dieren gedood voor voeding.
Een gemiddelde Belg eet tijdens zijn leven een derde van een paard,
5 runderen en kalveren, 7 schapen en geiten, 24 konijnen en wild, 42
varkens, 43 kalkoenen en ander gevogelte, 789 vissen en 891 kippen.
De link tussen het leven van een dier en onze maaltijden is bijna volledig verdwenen. De afstand tussen de dieren die ooit kakelden, graasden
of in de modder rolden, en wat op ons bord ligt, wordt vergroot door
een heel‘ritueel’van vlees snijden, behandelen, verpakken, koken en
kruiden.
In de moderne industriële veeteelt gebeuren dingen die strafbaar zijn
als we ze zouden doen met onze katten of honden. Koeien, varkens
en kippen leven in veel te kleine ruimtes, worden volgepompt met
krachtvoer en worden vaak op schandalige wijze vervoerd en gedood.
In tegenstelling tot wat ons wordt voorgeschoteld in reclamefilmpjes
staan die dieren niet gelukkig in een wei te grazen. De meesten zien
zelfs nooit het zonlicht.
Bij kippen worden snavels afgekapt, bij varkens worden staarten afgeknipt en hoektanden afgebroken, stieren en biggen worden gecastreerd.
Allemaal zonder verdoving. Bij kalfjes wordt bewust bloedarmoede
ontwikkeld om hun vlees wit te houden.

“Als slachthuizen
glazen muren
hadden, zou iedereen vegetariër zijn.“
Paul McCartney

Hoeveel dieren eet
de Belg tijdens zijn leven?
0,3

5

7

42

24

891

43

789

83.214

Voor al die dieren geldt dat zij gedood worden in de fleur van hun leven.
Een kip kan bijvoorbeeld tot acht jaar oud worden, maar wanneer we ze
op ons bord vinden is ze een kuiken van… zes weken.
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Wat is er mis met vis?
Alhoewel vissen overduidelijk
tot het rijk der gewervelde dieren behoren, zeggen mensen
wel eens dat ze vegetariër zijn,
maar wel vis eten. Per definitie
zijn dat geen vegetariërs, wel
pescotariërs. In dit stukje wordt
duidelijk dat wie gezonder wil
eten en minder dierenleed en
milieuschade wil veroorzaken,
zijn lapje vlees beter niet door
een stukje vis vervangt …
Stel je voor dat een groep jagers
een net van enkele kilometers
tussen twee immense terreinwagens zouden spannen en
dat ze het tegen een hoge snelheid over de vlaktes van Afrika
zouden trekken. Neushoorns,
impala´s, gnoes en alle andere
fauna en flora zouden worden
meegesleurd in het net. Ongetwijfeld zou de hele wereld in
opstand komen tegen dergelijke
praktijken. Maar onder water
gebeurt het.Vandaag en elke dag.
Onzichtbaar voor het oog van de
meeste mensen.
Gemiddeld is ongeveer veertig
procent van de visvangst zo-

genaamde ‘bijvangst’: vissen of
andere dieren (dolfijnen, zeeschildpadden en watervogels)
waar de visser niet naar op zoek
was en die dood of ernstig verminkt overboord gaan als afval.
Wanneer ze bodemsleepnetten gebruiken, kan het aandeel
bijvangst oplopen tot vijftig à
negentig procent. In één jaar
sterven 300.000 kleine walvissen,
dolfijnen en bruinvissen een nutteloze en gruwelijke dood als bijvangst in de visnetten. Maar ook
andere prachtige zeedieren zijn
het slachtoffer. De bijvangst omvat wereldwijd ongeveer veertig
miljard kilogram per jaar.
Ook vissen kunnen pijn lijden.
De manier waarop ze gevangen
en gedood worden bepaalt de
mate van lijden. Het doden van
vissen is op dit moment niet
wettelijk geregeld. De ergste methodes worden dus straffeloos
toegepast. Sommige vissoorten
leveren, nadat ze uit het water
worden gehaald, een doodstrijd
die vier uur of langer kan duren.
Ook overbevissing is een ernstig
probleem.Volgens de Voedsel- en
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Landbouworganisatie van de VN
(FAO) is slechts drie procent van
de vissoorten niet bedreigd.
Koraalriffen bedekken slechts
0,25 procent van de zeebodems,
maar ze zijn van levensbelang
voor 25 procent van alle vissen.
Geen enkel koraalrif in de wereld
is nog gezond. De verwachting
is dat als gevolg van de steeds
sneller gaande verzuring van de
oceanen (als gevolg van C02 en
andere broeikasgassen waarbij
de intensieve veehouderij een
hoofdrol speelt) alle koraalriffen
tegen 2050 dood zullen zijn. Door
de verzuring lossen de kalkhoudende huisjes van de koraalpoliepen op.
Duizenden jaren was de Noordzee een van de grootste visreservoirs voor Europa en zo helder als
glas.Vandaag is ze uitgegroeid tot
een modderige industriële poel.
Als je het water aan de Belgische
en Nederlandse kust ziet, dan zie
je bruin schuimende golven. Nog
geen dertig jaar geleden was dat
totaal anders. Ook dat is te wijten
aan de overbevissing. De vissen
en de oesterbanken die voor een

natuurlijke zuivering van het water zorgden, zijn er niet meer.
Maar vis is toch gezond? Vis
bevat inderdaad de belangrijke
Omega-3-vetzuren (de meervoudig onverzadigde langeketenvetzuren EPA en DHA), maar
ook giftige stoffen als dioxines,
pcb´s en zware metalen. Want
de zeeën en oceanen op onze
planeet zijn ernstig vervuild door
onder andere olie, industrieel
afval, huishoudelijke reinigingsmiddelen, gifstoffen van de gigantische hoeveelheden plastic
in de oceanen en de landbouw.
Wie vis eet, krijgt onrechtstreeks
die toxische stoffen binnen, die
zich opstapelen in de vetweefsels van de vissen. Gelukkig bevatten plantaardige oliën, zoals
koolzaad of - lijnzaadolie wel de
voordelen, maar niet de vervuilde
nadelen …

Gemiddeld

40%
van de vangst is

‘bijvangst’

Meer info vind je op www.
seafirst.eu en in het boek De
Huilende Zee van Dos Winkel.
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Bekende veggies
Zolang mensen dieren slachten, zullen ze ook elkaar doden.
Wie moord en lijden zaait, kan
geen vreugde en liefde oogsten.
Pythagoras (filosoof en wiskundige, 6e eeuw v. C.)
De grootsheid en de morele vooruitgang van een volk kan worden
afgeleid van hoe het haar dieren
behandelt. Mahatma Gandhi
(Indiaas politicus en pacifist)
Ik geloof dat een vegetarische
levenswijze, enkel en alleen al
door haar puur fysieke effect op
de menselijke geest, de mensheid
enorm ten goede zou komen.
Albert Einstein (Nobelprijs
1921)
Je kan veel meer mensen rechtstreeks voeden met graan in
plaats van dat graan te geven
aan een koe die nadien geslacht
wordt. In een wereld waar mensen van honger omkomen, lijkt
het misdadig om koeien vet te
mesten met graan dat mensen
in leven zou kunnen houden.
Moby (muzikant)

Ik wil niet langer medeplichtig zijn.
Miljarden dieren leven in gruwelijke omstandigheden en worden op
net zo gruwelijke wijze geslacht.
Bovendien is de veeteelt de hoofdoorzaak van de opwarming van de
aarde, belangrijker dan de transportsector inclusief de luchtvaart.
En we maken onszelf ziek door
vlees te eten. Daarom ben ik dus
vegetariër geworden. Koen Fillet
(radiopresentator)
Ik begin vlees eten steeds moeilijker te vinden. Zo’n dier doden,
bakken en dan opeten. Eigenlijk
vind ik dat het echt niet kan.
Jan Mulder (ex-voetballer,
columnist en schrijver)

Ik ben vegetariër, vooral vegetariër uit dierenliefde. Ik wens
alle dieren dan ook een vegetarische wereld toe, waarin niemand
nog ‘ellende’ op z’n bord wil.
Pol Goossen (acteur)
Het is hip om even te vermelden
van ‘p.s: ik ben veggie’, maar wat
dat betekent, weet de helft niet
eens. Vegetarisme is geen accessoire, je leeft zo, omdat je dat zelf wilt.
Evy Gruyaert (presentatrice)
Het is onmogelijk om alle leed van
de wereld op je schouders te dragen, maar je kan wel keuzes maken.
Dieren kunnen zichzelf niet verdedigen, dus wil ik hen beschermen.
Clara Cleymans (actrice)

Ik ben vegetariër omwille van het
milieu en voor mijn gezondheid.
Het is duidelijk dat als iedereen eet
zoals wij, we vier of vijf planeten
nodig hebben. Bovendien zouden
we tegen 2050 vier miljard mensen meer kunnen voeden als we
stoppen met de vleesproductie.
Olivier De Schutter (VN-rapporteur voor het Recht op voedsel)
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errukkelijk
vegetarisch!
Vetarm
100% Plantaardig
Panklaar!
0% Cholesterol
Verrijkt met vitamine B12 en ijzer

Verkrijgbaar in het koelvak van uw betere supermarkt.
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Veggiegids_2011_01.indd 19

14/11/11 14:45

V-nights
Regelmatig
organiseert
EVA op donderdag lekkere avondactiviteiten op
verschillende plaatsen in
Vlaanderen en Brussel. Dat
kan zowel een drink, een
snack als een dinner zijn,
eventueel gecombineerd
met een lezing of een
filmvoorstelling. De ideale
gelegenheid om van heerlijke veggie gerechten te
proeven, nieuwe mensen
te leren kennen en misschien nog wat dingen op
te steken. Hou de agenda
op www.evavzw.be in de
gaten voor activiteiten in
je buurt. Of abonneer je op
onze digitale nieuwsbrief.

Tips voor
beginners
Zonder moeite
Je eet waarschijnlijk nu al vaker
vegetarisch dan je denkt. Een
fris slaatje, pasta pesto, groentelasagne, pizza vier kazen, maaltijdsoep met brood,…
Voilà. Je kan al vegetarisch koken! Met slaatjes, pasta en soep
kan je eindeloos variëren. Zo
heb je al een mooi repertoire
veggie gerechten.

Doe maar gewoon!
Vegetarisch koken hoeft zeker
niet speciaal te zijn. Met een
minimale verandering zijn je
vertrouwde recepten vegetarisch. Vervang het gehakt in je
spaghettisaus door tofugehakt,
roerbakvlees door veggie roerbakreepjes, of de hamburger
door een vegetarische variant.
De meeste supermarkten hebben een degelijk assortiment aan

vegetarische producten. Ontdek
jouw favorieten in de koelrekken
en diepvriezers.

Uit eten
Nog gemakkelijker! Laat je verwennen. Veel restaurants bieden
lekkere en gezonde vegetarische
gerechten aan. Als je twijfelt over
het vegetarisch aanbod, bel je
even en geef je je wensen door.
Het kan natuurlijk al eens wat
minder zijn, maar vaak doen de
koks extra hard hun best om je
iets heerlijks voor te schotelen.
Op www.evavzw.be/restaurants
vind je een overzicht van alle
restaurants in je buurt. EVA heeft
ook Veggieplannen van Gent,
Leuven, Brussel en Antwerpen
waar alle veggievriendelijke restaurants op een handig kaartjes
staan aangeduid.
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Gastronomische
diners

Kookboeken
en recepten

Ook voor een gastronomische
veggie ervaring kan je bij EVA
terecht. Onze chef-kok is Philippe Van den Bulck die ervaring
opdeed in wereldvermaarde
restaurants als El Bulli, Le Louis
XV en Le Cirque 2000. In een
intieme sfeer kookt hij een puur
plantaardig
zesgangenmenu.
Meer info: www.evavzw.be/gastro

Je hebt ze in alle soorten, maten en gewichten, vegetarische
kookboeken, met kotrecepten,
tienminutenrecepten of gastronomische geheimen. In de
meeste boekwinkels hebben ze
er een apart hoekje voor.

Licht verteerbaar
De lichtheid van vegetarische
maaltijden is voor veel mensen
een voordeel. Toch klagen sommige mannen (en vrouwen) dat
ze te snel weer honger hebben.
Dat kan je voorkomen door
enkele vetrijke en eiwitrijke ingrediënten toe te voegen. Noten, tofu, zaden, avocado, volle
granen, bonen, peulvruchten,…
Kies ook voor zoveel mogelijk
volkoren producten, in plaats
van geraffineerde.

EVA beschikt over een uitgebreide bibliotheek in Gent waar je
kookboeken kan komen besnuffelen en uitlenen. Spring gerust
eens binnen of bekijk de collectie
online: www.evavzw.be/bib

Ga eens vreemd
Trek op ontdekkingsreis in Aziatische, Turkse, Marokkaanse of
Joodse winkels of supermarkten.
Je zal er heel wat vegetarische
delicatessen ontdekken zoals
falafel, currypasta’s, vreemde
kruiden en noten. Laat je niet
afschrikken door nieuwigheden
of gekke namen. Ontdek, experimenteer en varieer. Op de
volgende pagina’s geven we wat
meer uitleg over allerlei veggie
producten in ons Veggie ABC.

Kooklessen
Mag het allemaal wat praktischer? Nieuwe technieken,
nieuwe ingrediënten en nieuwe
mensen leren kennen? Een vegetarische kookles is leerrijk,
interactief en vooral heel erg
gezellig. Je vraagt met je mond,
steelt met je ogen en proeft
met je tong dat het goed is. Van
beginneling tot gevorderde, iedereen vindt zijn gading in het
ruime aanbod aan kooklessen
op onze site www.evavzw.be/
activiteiten.
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18 fruitsappen, 6 groentesappen, vlierbloesemfrisdrank
appel-perenstroop, vlierbessensiroop, ontpitte krieken
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Veggie ABC
De vegetarische woordenschat bevat nogal wat vreemde dingen. Vooral de onbekende ingrediënten met buitenlandse namen schrikken mensen soms af om ze eens te kopen of te proeven. Jammer, want zo mis je heel wat lekkers en gezonds. Met deze woordenlijst hopen we je xenofobie
voorgoed uit de wereld te helpen.

Vleesvervangers
Tofu
Tofu is een eiwitrijke vleesvervanger op basis van soja. In grote
delen van Oost-Azië eten niet
enkel vegetariërs maar ook omnivoren dit product. Tofu heeft
een zachte, vrij neutrale (sommigen zullen zeggen smaakloze)
smaak en moet dus altijd goed
gekruid of gemarineerd worden. Je vindt in biowinkels ook
tofu die gerookt is en dus meer
smaak heeft. Omdat het zo neutraal is, is tofu een erg flexibel ingrediënt. Je kan het koud eten of
warm, als burger, broodbeleg of
zelfs als basis voor een smeuïg
dessert. Je vindt het ook in de
vorm van reepjes of ‘gehakt’.

be

Seitan
Seitan is een vleesvervanger gemaakt van tarwegluten, de eiwitten in granen. Het heeft een op
vlees gelijkende vezelstructuur
en een hartige smaak. Je kan het
bakken, braden, grillen of frituren. De kwaliteit van seitan kan
erg verschillen naargelang het
merk. Je vindt de lekkerste in de
natuurvoedingswinkels.

Tempeh
Tempeh is net zoals tofu een
product van sojabonen. Door
middel van een fermentatieproces binden de sojabonen
zich tot een soort vaste koek,
die je in blokjes of plakjes kunt
snijden. Met een goede marinade of de juiste kruidenmix
maak je er heel lekkere dingen

mee. Je kan tempeh bakken of
frituren.

Quorn
Quorn is samengesteld op basis van een schimmel die rijk is
aan eiwitten, voedingsvezels,
magnesium en zink. In mindere
mate bevat Quorn ook calcium,
ijzer, kalium en vele B-vitamines
(vooral B2). De smaak is een
beetje vergelijkbaar met kip.
Quorn is niet geschikt voor veganisten, aangezien kippeneieiwit gebruikt wordt als bindmiddel.
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Om je alvast op weg te zetten, vind je hier twee lekkere veggie
recepten met tofu en seitan.

Oosters gewokte tofu met oesterzwammen en witloof
• 500 g tofu
• 500 g oesterzwammen
• 5 stronken witloof
• 2 teentjes knoflook
• 0,5 chilipeper
• 40 g gember
• 1 el sesamolie
• 3 el sojasaus
• 3 el zoetzure saus
• 1 bosje koriander

Snijd de tofu in blokjes van ongeveer 2 cm.
Reinig de oesterzwammen en snijd ze in
tweeën. Snijd het witloof in grote stukken. Pel
de knoflook,ontpit het pepertje en schil de
gember. Snipper de knoflook, de gember en
het pepertje. Verhit een grote wokpan, voeg de
olie toe en bak de tofublokjes op hoog vuur.
Roer ze af en toe om zodat ze aan alle kanten
kleur krijgen. Temper het vuur. Voeg de knoflook, het pepertje en de gember toe en giet
de sojasaus en de zoetzure saus bij de tofu.
Voeg de oesterzwammen en het witloof toe
en bak de groenten tot alle vocht verdampt is.
Bestrooi het gerecht vlak voor het serveren met
fijngehakte koriander.
Tip: deze wok smeekt om een portie dampende, geurige rijst, bijvoorbeeld basmatirijst. Hij
wordt nog feestelijker met een exotisch slaatje
van Chinese kool en mango erbij.
Uit het Donderdag Veggiedag Kookboek, bij EVA verkrijgbaar voor € 15
€ 13,50 met EVA-kaart).
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Seitanstoverij
voor de marinade:
• 330 ml rode wijn
• 2,5 el sojasaus
• 1,5 el mirin
• 2 el olie
• 1 teentje look
• 0,5 el zout
• 2 laurierblaadjes
• 1 tl sinaasappelschil
• 500 g seitan
• verse tijm, salie en peterselie

voor de stoverij:
• 1 el olie
• 1 grote ui (in stukjes)
• 1 teentje look
• 0,5 tl zout

Combineer alle ingrediënten van de marinade
met de seitan en laat minstens een uur staan.
Best in de koelkast als je het heel lang wil laten
marineren.
Giet het marinadevocht door een zeef en zet
opzij. Scheid de seitan van de kruiden.
Verwarm 1 el olie in een pot en voeg ui en look
toe, laat dat een beetje fruiten. Voeg wortel, prei,
tomatenpuree en bloem toe, roer even om, voeg
het marinadevocht erbij en breng aan de kook;
laat dan met deksel erop een half uur sudderen.
Verwarm 2 el olie in een steelpan en voeg look,
seitan en champignons toe, bak tot alles gaar is.
Voeg dat bij het stoofpotje en laat nog 10 minuten verder garen.
Lekker met frietjes en appelmoes
Tip: de ene seitan is de andere niet. De beste
vind je in de natuurvoedingswinkels.

• 1 grote wortel (in blokjes)
• 1 prei (in schijfjes)
• 1 potje tomatenpuree
• 1,5 el bloem
• 2 el olie
• 1 teentje look
• 500 g champignons
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Peulvruchten
Ook peulvruchten zijn goede
vleesvervangers!

Kikkererwten
De kikkererwt is een gelige, ronde peulvrucht met een nootachtige smaak en is rijk aan vezels
en eiwitten. Je kan ze gedroogd
of voorgekookt in glas of blik
kopen. Kikkererwten zijn lekker
in de wok en andere groentegerechten. Ze dienen ook als
basisingrediënt voor vegetarische specialiteiten als falafel en
hummus.
• Falafel
Falafel is een populaire vegetarische snack uit het
Midden-Oosten, die bereid
wordt met onder meer geplette kikkererwten, koriander en knoflook. Van dit
mengsel worden balletjes of
schijfjes gemaakt die in olijfolie worden gefrituurd. In
sommige supermarkten en
natuurvoedingswinkels vind
je kant-en-klare falafel die je
alleen nog hoeft te frituren.
In België bieden veel pitaza-

ken pita of kebab met falafel
aan. Lekker!
• Hummus
Hummus is een pasta van kikkererwten. Hummus is heerlijk als dipsaus maar vooral als
broodbeleg, en is bovendien
erg voedzaam. Je kan hummus
gemakkelijk zelf maken of je
kan hem kant-en-klaar in de
supermarkt of natuurvoedingswinkel kopen.

Een recept vind je op
www.evavzw.be/recepten.

Linzen
Linzen zijn een vast onderdeel
in vele vegetarische keukens.
Ze bestaan in vele soorten en
kleuren. Linzen bevatten veel
eiwitten, vitamines A en B, ijzer
en calcium. Je vindt ze vaak terug
in de Indische, Turkse en Marokkaanse keuken. Je hoeft ze niet
te weken want ze absorberen
een grote hoeveelheid water.
Bewaar ze op een koele, droge
plaats en uit het licht.

Sojabonen
De sojaboon is ongetwijfeld een
van de basisproducten in de vegetarische keuken. Ze bevat alle
acht essentiële aminozuren (wat
van soja-eiwit een volwaardig
eiwit maakt), alsook vitaminen
en mineralen. Gele of witte sojabonen worden verwerkt tot
sojamelk, tofu, tempeh, miso,
sojasaus, sojapudding, soja-ijs,
sojaslagroom en zelfs sojababyvoeding.

Sojascheuten
Sojascheuten zijn de kiemen
van sojabonen. Sojascheuten
eten betekent al het goede van
de sojaboon binnenkrijgen zonder ze te moeten koken en een
zwaar gevoel te hebben. Kiemen
bevatten daarenboven meer vitaminen en mineralen dan de
bonen waaruit ze ontspruiten.
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Kijk uit voor…
Gelatine
Gelatine wordt gemaakt van
dierenhuiden en beendermeel
van vooral varkens en koeien.
Het wordt op grote schaal gebruikt als bindmiddel in snoepjes, gebak, geleien, confituren,
enz. In principe moet gelatine
opgenomen worden in elke ingrediëntenlijst. Soms bevat die
lijst ‘geleermiddel’. Dan kan je
bij de E-nummers zien of het al
dan niet plantaardig is. E400 t/m
E410 en E440 zijn plantaardig.
Een plantaardige vervanger voor
gelatine (met nog meer bindkracht) is het zeewier agar agar.
Het is te vinden in de vorm van
staafjes, vlokken, en poeder.
Agar agar is smaakloos, bevat
geen calorieën, maar is rijk aan
calcium, ijzer en jodium.

Kaas met dierlijk stremsel
Wat niet veel mensen weten, is
dat veel kaas niet vegetarisch
is. Meestal wordt de melk gestremd met dierlijk stremsel
afkomstig uit de maag van het
kalf. De verpakkingen bevatten
helaas niet vaak informatie over
de dierlijke of plantaardige herkomst van het stremsel. Om te
weten welke kaas gestremd is
met niet dierlijk stremsel kan je
bij de producent navraag doen,
of je kan een lijst vragen aan
EVA via info@evavzw.be.

E-nummers
E-nummers zijn additieven die
aan voedingsmiddelen worden
toegevoegd om hun smaak,
kleur, geur of houdbaarheid te
beïnvloeden. Er zijn vele honderden additieven met en zonder E ervoor. Additieven aangeduid met een E-nummer zijn

!
goedgekeurd voor gebruik in
de Europese Unie. Sinds 1990 is
het verplicht om alle gebruikte
voedingsstoffen op de verpakking van drank of voedsel te
vermelden. Er zijn maar een paar
E-nummers die honderd procent
zeker van dierlijke oorsprong zijn
zoals E120, een rode kleurstof gemaakt uit schildluizen, en E904,
een glansstof verkregen door het
opkoken van het afscheidingsproduct van lakschildluizen. Voor
een heel aantal E-nummers geldt
echter dat ze zowel van plantaardige als van dierlijke oorsprong
kunnen zijn. Lijsten met de betekenis van de E-nummers kan
je kopen in de boekhandel of zijn
consulteerbaar op het internet
(bijvoorbeeld www.evavzw.be/
enummers).
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Indische knikkertjes
• 1 ui
• 1 teentje knoflook
• 40 g gember
• 1 rode paprika
• 2 el ongezouten pindanoten
• 225 g rode linzen
• 100 g rozijnen
• 4 el boekweitmeel (of gewone meel)
• een halve citroen
• 1 tl komijn
• 1 tl garam masala (of speculaaskruiden)
• zout
• olie

Pel en snipper de ui, de knoflook en de
gember. Snijd de paprika in stukken. Maal de
pindanoten.
Stoof de ui glazig in wat olie en voeg de knoflook en de gember toe.
Voeg de paprika toe en kruid met de specerijen
en het zout.
Voeg de rode linzen toe, overgiet alles met 3 dl
water en laat de linzen koken met het deksel op
de pan tot alle vocht geabsorbeerd is.
Mix de linzen en roer er daarna de pindanoten,
de rozijnen, het (boekweit)meel en wat citroensap door.
Vorm kleine balletjes en frituur ze goudbruin.
Tip: lekker met groenten in zoetzure saus en
basmatirijst.
Uit het Donderdag Veggiedag Kookboek, bij EVA verkrijgbaar voor € 15
€ 13,50 met EVA-kaart).
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Chili con chocolate y vino
• 500 g rode chilibonen uit blik
• 3 uien
• 2 teentjes knoflook
• 1 gele paprika
• 1 groene paprika
• olie
• 0,5 dl rode wijn
• 1 blik tomaten in stukjes
• 2 tl oregano

Verwarm intussen de tortillachips in de oven.
Roer ten slotte de chilibonen door de groentesaus en laat alles goed doorkoken. Controleer of
de smaak evenwichtig is: als die te zoet is door
de chocolade, voeg dan wat zout toe. Hak de
koriander fijn. Strooi de koriander over de chili
en serveer met de tortillachips.
Uit Vegetarisch koken in 30 minuten van
Miki Duerinck en Kristin Leybaert.

• 1 el komijn
• chilipoeder
• 50 g zeer donkere chocolade
• een bosje verse koriander
• zout
• tortillachips

Verwarm de oven voor op 180 °C. Spoel de
chilibonen en laat ze uitlekken. Pel de uien
en de knoflook en snipper ze fijn. Halveer de
paprika’s, verwijder de zaadlijsten en snijd het
vruchtvlees in stukjes. Fruit de ui en de knoflook in de olie. Voeg de paprikastukjes toe en
laat even meestoven. Giet de wijn bij de groenten en laat alles even goed doorstoven zonder
deksel. Voeg de tomaten, de oregano en het
komijnpoeder toe. Kruid met chilipoeder en
zout naar smaak. Breek de chocolade in stukjes
en voeg ze toe. Laat nog 5 minuutjes sudderen.
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Gezond
vegetarisch
Vergeet tabellen met voedingswaarden en voedselcombinaties! Koken en
eten moeten een plezier zijn, geen zorg of last. Gezond vegetarisch eten
is gelukkig veel makkelijker dan de meeste mensen denken. Zorg er wel
voor dat je gevarieerd eet en méér doet dan zomaar je vlees schrappen.
Eet veel verse groenten en fruit, granen en peulvruchten, en je gezondheid zal er wel bij varen. Hieronder volgt een korte uitleg over een aantal
belangrijke voedingsstoffen die enige aandacht verdienen wanneer je
vegetarisch of veganistisch eet. Raadpleeg www.evavzw.be/voeding voor
meer informatie over dit onderwerp.

Eiwitten
ca 10% van de dagelijkse energie-inname
Wanneer je dagelijks voldoende
en gevarieerd vegetarisch eet,
krijg je normaal gezien zonder
problemen alle eiwitten binnen
die je nodig hebt. Je hoeft (in
tegenstelling tot wat sommige
bronnen nog steeds zeggen) ook
geen eiwitbronnen te ‘combineren’. Ons lichaam zal zelf de
verschillende aminozuren (de
bouwstenen van eiwitten) combineren om er complete eiwitten

van te maken. Een reëler risico is
de inname van te veel eiwitten,
iets wat in westerse voedingspatronen frequent voorkomt. Sojaproducten zijn te vinden in de
keuken van de meeste vegetariërs. Ze bevatten veel eiwitten die
bovendien van goede kwaliteit
zijn, gezien de aanwezigheid in
goede verhoudingen van alle essentiële aminozuren. Maar ook
als je geen sojaproducten eet,
zijn er voldoende vegetarische
eiwitbronnen te vinden zoals
granen, peulvruchten, noten en
zaden.

Disclaimer: Deze informatie is gebaseerd
op talrijke wetenschappelijke artikels en
boeken. Ze kan dienen als aanzet om dieper op het onderwerp in te gaan, maar het
is geenszins de bedoeling om persoonlijke
medische raadgevingen te verstrekken. Enkel goed geïnformeerde artsen en erkende
diëtisten (met een goede kennis van vegetarische voeding) kunnen individuele raad
geven over voeding en supplementen. De
aanbevelingen zijn die van de Hoge Gezondheidsraad voor volwassenen. Voor
cijfers over andere leeftijden, zie“Voedingsaanbevelingen voor België” van de Hoge
Gezondheidsraad.
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Vetten
tot max. 30 à 35%
van de dagelijkse
energie-inname
Ons lichaam kan al het vet dat
we nodig hebben zelf aanmaken, op voorwaarde dat we twee
specifieke vetzuren, de zogenaamde essentiële vetzuren, in
onze voeding voorzien: linolzuur (een omega-6-zuur) en
alfa-linoleenzuur (een omega3-zuur). Sesam-, pompoen- en
zonnebloemzaadjes zijn zeer
goede bronnen van linolzuur. Je
vindt linolzuren ook in veel noten, granen en andere zaden en
in de meeste plantaardige oliën.
De beste voedingsbronnen voor
alfa-linoleenzuur zijn lijnzaad
en donkergroene bladgroenten
(vooral postelein, munt, waterkers, spinazie en bepaalde algen). Andere planten die rijk zijn
aan omega-3 zijn pompoen- en
hennepzaden, noten (vooral
walnoten) en peulvruchten.
Essentiële vetzuren zijn van
enorm belang voor onder andere een sterk immuunsysteem,
een efficiënte energieproductie,
de normale ontwikkeling en
goede werking van het zenuw-

stelsel, en de groei en het onderhoud van onze weefsels. Om het
werk en de omzetting van de essentiële vetzuren in ons lichaam
te optimaliseren, doe je er goed
aan de inname van verzadigde
vetten te beperken en de inname van transvetten (in onder
meer margarines gemaakt met
geharde vetten) te vermijden.
Belangrijk is ook het evenwicht
tussen omega-6- en omega3-vetzuren. De meeste mensen
nemen te veel omega-6 en te
weinig omega-3 in.
Extra tips:
De beste oliën zijn ongeraffineerd, van
eerste koude persing en afkomstig van
biologisch geteelde zaden. Voeg gemalen
lijnzaad of lijnzaadolie (1 à 2 soeplepels per
dag) toe aan fruitshakes, salades of andere
gerechten. Lijnzaad kan je fijnmalen in een
blender of koffiemolen en daarna 2 weken
bewaren in een luchtdichte doos.

Vitamine D
ADH: 10 - 15 μg
Onze huid maakt vitamine D
aan bij blootstelling aan zonlicht.
Enkel wanneer die blootstelling
onvoldoende is (zoals in de winter), is een dagelijkse inname van
vitamine D via de voeding belangrijk. Verschillende producten
worden verrijkt met vitamine D,

zoals bepaalde merken sojamelk
en rijstmelk, fruitsap, sommige
ontbijtgranen en margarine (kies
voor margarine die gemaakt is
met kokos- of palmvetten en die
geen geharde vetten bevat).Vitamine D vind je ook in sommige
paddenstoelen (zoals shiitake en
cantharellen).
Zoals alle vetoplosbare vitaminen wordt vitamine D opgeslagen in het lichaam. Mensen die
genoeg zonlicht krijgen tijdens
de zomer kunnen soms genoeg
vitamine D opgeslagen hebben
voor meerdere wintermaanden.
Kinderen, zwangere vrouwen,
vrouwen die borstvoeding geven
en oudere mensen die in noordelijke gebieden wonen, worden
aangeraden een voedingsbron
van vitamine D in te nemen tijdens de winter.
Noot: cholecalciferol of D3 wordt aangemaakt in het lichaam van mensen en dieren; ergosterol of D2 is van plantaardige
oorsprong.
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Vitamine B12
ADH: 1,4 μg
Vitamine B12 is essentieel voor
de productie van bloedcellen
en voor de groei. Ze is ook zeer
belangrijk voor de gezondheid
van het zenuwstelsel, inclusief
de hersencellen.
Hoewel dierlijke producten de
beste bron zijn voor die vitamine, kunnen planten noch
dieren ze aanmaken. B12 wordt
namelijk enkel geproduceerd
door bepaalde bacteriën. Dierlijke voeding is enkel rijk aan
B12 omdat dieren planten eten
die ermee ‘besmet’ zijn, omdat
ze aangemaakt wordt door de
bacteriën die in het darmstelsel
van de dieren leven of omdat ze
voer krijgen waar B12 aan toegevoegd is.
Deze B12 producerende bacteriën kunnen ook in het lichaam
van de mens aanwezig zijn,
maar blijkbaar bevinden ze zich
vaak niet op de juiste plaats en/
of in de nodige hoeveelheid om
te kunnen worden opgenomen.
Daarom worden veganisten en
in zekere mate ook vegetariërs
aangeraden dagelijks producten

te consumeren die verrijkt zijn
met B12, zoals sommige ontbijtgranen, bepaalde merken van
fruitsap, sojamelk of een vitamine B12 supplement te nemen.
Foliumzuur, calcium en andere
B-vitaminen kunnen de opname van vitamine B12 bevorderen. Een tekort aan B12 kan zeer
ernstige (soms onomkeerbare)
schade veroorzaken in de hersenen en kan verband houden
met te hoge niveaus van homoDE VEGETARISCHE VOEDINGSDRIEHOEK
cysteïne.
Een tekort aan vitamine B12 is
zeker niet altijd te wijten aan een
vegetarische voedingswijze. Recent onderzoek met 3.000 omnivore individuen toonde aan
dat bij 39 procent onder hen de
CALCIUMRIJKE PRODUCTEN
Vooral donkergroene
vitamine-B12
statusbladgroenten
niet (broccoli,
opti-boerenkool, Chinese kool…), peulvruchten, noten en zaden
bevatten veel calcium. Vele van de deze producten
maal was.zijn ook goede ijzerbronnen. Ook calciumverrijkte
producten horen in deze groep.

FRUIT
Eet dagelijks zoveel mogelijk vers fruit, dat
een uitstekende bron is van vele
vitaminen, mineralen en antioxidanten.

RESTGROEP
Essentiële vetzuren (bvb. in 1 theelepel lijnzaadolie), met
vitamine B12-verrijkte producten (sommige sojamelk,
fruitsap…), en mineralen als jodium (gejodeerd zout,
sommige soorten zeewier) en selenium (bvb. twee
paranoten per dag).

De vegetarische
voedingsdriehoek

EIWITRIJKE PRODUCTEN
Peulvruchten (bonen, linzen, kikkererwten...)
noten en zaden, sojaproducten (tofu, tempeh…)
of andere vleesvervangers (seitan…).

GROENTEN

zijn belangrijke bronnen van
meervoudige koolhydraten en
voedingsvezels. Bovenal zorgen
verse groenten voor veel
noodzakelijke mineralen en
vitaminen en zitten ze vol
antioxidanten.

GRAANPRODUCTEN EN
AARDAPPELEN
zijn de belangrijkste bronnen van
meervoudige koolhydraten en
voedingsvezels (tarwe, rijst,
maar ook granen als haver,
rogge, mais, quinoa, gierst
…). Volle granen kunnen
ook goede bronnen zijn
van B-vitaminen, ijzer,
zink, magnesium en
andere belangrijke
mineralen.
Sommige, zoals
quinoa, zijn ook
goede eiwitbronnen.

Drink anderhalve liter WATER per dag. Zorg voor voldoende LICHAAMSBEWEGING.
Zorg voor voldoende variatie in je voeding. Kies zoveel mogelijk voor volwaardige producten.
Biologische producten verdienen de voorkeur.
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Calcium
ADH: 900 mg
De meeste westerlingen halen
hun calcium voornamelijk uit
zuivelproducten. Die zijn echter lang niet de enige of zelfs de
beste bron van calcium. Niet alleen vind je meer dan voldoende
calcium in plantaardige producten, je krijgt via die producten
ook veel andere stoffen binnen
die helpen calcium in je lichaam
te houden en ‘bottenbeschermende’ eigenschappen hebben.
Donkergroene bladgroenten zijn
doorgaans uitstekende bronnen
van calcium, vooral van de familie van de kruisbloemigen zoals
boerenkool, witte kool, broccoli,
waterkers, knolraapbladen (één
kopje van deze bladeren kan
tot 200 mg calcium bevatten),
spruitjes, enz. Verder vind je ook
calcium in brandnetel, postelein,
artisjok, bloemkool, peulen, volle
granen, pompoenzaden, zonnebloempitten, alfalfakiemen,
wortels, peterselie, gedroogde
dadels en vijgen, amandelen,
pistachenoten en Braziliaanse
noten. Groenten zoals spinazie,
snijbiet en rabarber worden niet
tot de beste calciumbronnen
gerekend omdat ons lichaam

slechts weinig van de aanwezige calcium kan gebruiken. Tofu
kan een goede calciumbron zijn
indien calciumsulfaat gebruikt
werd bij de productie (zie label
op verpakking). Meer info vind
je op de website www.melkmoetniet.be
Tip: Voor calciumrijke “snoepjes”, rol kleine
balletjes van geplette gedroogde vijgen en
amandelpoeder. Laat koud worden in de
ijskast.

Jodium
ADH: 200 μg
Jodium is essentieel voor de
productie van de schildklierhormonen die het celmetabolisme
regelen en de ontwikkeling van
het centraal zenuwstelsel verzekeren. Een tekort aan jodium
wordt wereldwijd erkend als de
belangrijkste oorzaak van mentale achterstand.

hoeveelheden jodium kunnen
bevatten. De hoeveelheid jodium in andere producten zoals
bieten, haver, selder, druiven,
wortels, peren, ananas, erwten,
brandnetels, sesamzaadjes en
rapen hangt af van de kwaliteit
van de grond waarin ze gekweekt werden. Te weinig of te
veel jodium kan schildklierproblemen veroorzaken. De ideale
inname is zo’n 130 tot 300 microgram per dag.
Tip: Kelp, een soort zeewier, kan ingenomen worden in pilvorm of vloeibaar. De
dosis hangt af van de hoeveelheid jodium
in elke capsule of elke druppel.

Zout of zuivelproducten met
jodium zijn de meest voorkomende bronnen in onze westerse voeding. Als je die producten liever mijdt, is het raadzaam
zeegroenten aan je menu toe
te voegen. Zeewieren moet je
wel met mate gebruiken omdat de meeste soorten erg grote
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IJzer

Zink

ADH: Vrouwen 20 mg
(8 mg na menopauze);
mannen 9 mg

ADH: 13 - 19 mg

IJzer vind je in donkergroene
bladgroenten (vooral peterselie,
waterkers, spinazie, kool, broccoli), peulvruchten, zaden, zeewier, vijgen, dadels, gedroogde
abrikozen, rozijnen, noten en
volle granen.
Vitamine C (die rijkelijk wordt
opgenomen door de meeste
vegetariërs) verhoogt de opname van het ijzer in planten
aanzienlijk. Een hoge inname
van zuivelproducten tijdens een
maaltijd kan de ijzeropname bemoeilijken. Onderzoek bij veganisten en vegetariërs toont aan
dat bloedarmoede door ijzertekort in het Westen niet meer
voorkomt bij vegetariërs dan bij
omnivoren.
Tip: ‘s Morgens kan je een sapje maken van
donkergroene groenten zoals waterkers,
peterselie, broccoli of andere. Zeef alles en
voeg vers geperst citroensap toe. Maak het
zoet naar smaak. Je kan ook kruiden toevoegen zoals pepermunt, citroenmelisse
of andere. Een bord oranje linzensoep met
volkorenbrood is al goed voor een derde
van de dagelijkse ijzerbehoefte. Je kan er
wat citroensap aan toevoegen om de ijzeropname te verhogen.

Zink is belangrijk voor de normale groei en hersenontwikkeling, voor de leercapaciteiten en
voor taak- en gedragsperformantie van kinderen. Zink helpt
bij de opname en het functioneren van andere vitamines - vooral die van het B-complex - en is
betrokken bij het metabolisme
van eiwitten, koolhydraten, vetten en energie.
Pompoenzaden zijn een heel
goede bron van zink. Andere
goede opties zijn bonen (zoals erwten, groene bonen,
zwartoogbonen, kikkererwten,
limabonen), (bier)gist, noten,
wortels, volgranen, boekweit,
gierst, tarwekiemen, zonnebloempitten, groene bladgroenten, zeegroenten en tofu.
Tip: Je kan je eigen studentenhaver maken
van pompoen-, zonnebloempitten en rozijnen, voor tijdens de les, op het werk of
onderweg.
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Elke dag
veggiedag
bij Bio Shop
Voor meer info surf naar
www.bioshop.be
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Ontbijt
Begin de dag goed met een heerlijke ontbijtsmoothie. Gooi bijvoorbeeld een sinaasappel, banaan,
kiwi, 5 amandelen, 4 dadels, 2 el havervlokken en 4 el sojamelk in de blender en je hebt een heerlijke, voedzame smoothie, bomvol vitaminen en ijzer. Je kan ook nog een soeplepel lijnzaadolie
toevoegen voor je omega-3-vetzuren.
Wissel ook de choco en de confituur op je boterham eens af met pindakaas of andere notenpasta’s
zoals amandelpasta, die zijn rijk aan vitamine E, kalium, magnesium, zink en gezonde vetten!

Lunch
Wat smaakt er in de winter beter dan een dampende kom soep?
Deze linzensoep is bovendien een echte ijzerbom!

Linzensoep op Perzische wijze
• 250 g rode linzen
• 1 ui (fijngehakt)
• 3 teentjes knoflook (fijngehakt)
• 1 wortel (geschild en in blokjes)
• 2 stengels selder (in blokjes)
• 1 citroen (sap)
• 2 el olijfolie
• peper en zout
• 1 tl gemalen komijn
• 0.5 tl kurkuma
• komijnzaad (voor de garnering)

Fruit ui, knoflook en komijn een tweetal minuten in de olie. Voeg de wortels, selder en linzen
toe. Voeg de groentebouillon toe. Kook de soep
op een zacht vuurtje gedurende zo’n 20 à 30
minuten, tot de linzen gaar zijn. Zeef de soep (of
doe ze in een blender). Voeg de kurkuma toe en
de helft van het citroensap. Proef even en voeg
indien nodig nog meer citroensap toe. Kruid af
met peper en zout. Versier de soep net voor het
opdienen met wat komijnzaadjes.
Meer smakelijke en gezonde lunchideetjes vind je in
deVeggie Lunchbox, een gratis publicatie van EVA.
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Seitan & Tofu
Van zuiver graan & sojabonen,
traditioneel bereid.

100%
Seitan traditional & spelt,
Croc champignon & tomato,
Fritti, Fritti spicy & curry,
Saté, Croquette •
Tofu, Smeertofu natuur & look,
Atsu Age • Mochi

SERVEERTIP SEITAN

vegan

BE-BIO-02 EU/non-EU Agriculture
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Vegetarische
baby’s
(en kindjes)

Joepie, er is een baby op komst! Na wat wikken en wegen besluiten
jullie om de lieve spruit een (gedeeltelijk) vegetarische of veganistische
opvoeding te geven, maar jullie stuiten misschien op wat hindernissen:
grootouders die zich afvragen of dat wel gezond is, de moeilijke speurtocht naar veggie kinderopvang, het vinden van de juiste info, enzovoort. Zelf worstel je ook met een pak vragen: Kan je al tofu verwerken
in de eerste groentepapjes? Is je baby ziek omdat hij iets tekort komt?
Voelt je kleuter zich geen buitenbeentje? Op al die vragen en bedenkingen wil EVA jou graag een antwoord geven.

SERVEERTIP SEITAN

Om iedereen gerust te stellen geven we alvast de volgende uitspraak
mee van de grootste diëtistenvereniging ter wereld, de American Dietetic Association (ADA): “Een goed uitgebalanceerd veganistisch of
lacto-ovo-vegetarisch voedingspatroon komt volledig tegemoet aan
de voedingsbehoeften van baby’s, kinderen en opgroeiende jeugd en
verzekert bovendien een normale groei”. (ADA - Position Paper on Vegetarian Diets, 2004). Ook Kind en Gezin ziet geen graten in een veggie
opvoeding: “Ook een jong snelgroeiend kind kan volwaardig gevoed
worden met een evenwichtige lacto-(ovo)-vegetarische voeding.”
Borstvoeding is het enige voedsel dat je kindje tijdens de eerste vier tot
zes maanden nodig heeft. Moeders kunnen hun baby de borst geven
zolang dat voor hen mogelijk is. Als borstvoeding om wat voor reden
ook niet mogelijk is of indien ze aangevuld moet worden, dan is zuigelingenmelk de enige optie. Zuigelingenmelk op basis van soja is ook
verkrijgbaar en verzekert de normale groei en ontwikkeling van je baby.
Gewone, niet verrijkte soja-, koe- of andere melk bevat niet de nodige
voedingsstoffen en wordt dus afgeraden voor zeer jonge kinderen.
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Rond de leeftijd van zes maanden kan je best je baby laten
wennen aan vast voedsel. Baby’s
hebben nood aan geconcentreerde energiebronnen. Vermijd
te waterachtig of te vezelrijk
voedsel omdat dat de hoeveelheid voedingsstoffen en calorieën die je baby kan eten zou
beperken. Kies voor kleine maar
meerdere maaltijden per dag.
Verstandig gebruik van vetten
uit onder meer avocado’s, nooten zaadpasta, olijf-, lijnzaad- of
walnootolie zorgt voor broodnodige geconcentreerde en gezonde caloriebronnen. Gedroogde
vruchten (geweekt in een beetje
water en nadien gepureerd)
hebben eveneens een hoge caloriewaarde - vele baby’s vinden
ze bovendien lekker.
Wanneer je baby acht maanden
is, kan je hem of haar voor het
eerst laten kennismaken met
eiwitrijk voedsel. Dat kunnen
zeer gaargekookte granen en
bonen zijn (quinoa, rijst, haver,
erwtjes, linzen…) of gepureerde
tofu. Amandel-, hazelnoot-, of
sesamzaadpasta’s zijn eveneens goede eiwitbronnen en
zijn bovendien rijk aan calcium
en zink. Groene bladgroenten -

onmisbaar wegens hun rijkdom
aan mineralen - kan je geven in
de vorm van geconcentreerde
groentesappen (gezeefd, want
een teveel aan vezels overprikkelt de jonge darmpjes), in
combinatie met sinaasappelsap
om een betere opname van de
mineralen te verzekeren. Aardappelen vormen sinds jaar en
dag de basis voor groentepapjes,
maar probeer ook eens wortels,
rapen, zoete aardappel of pompoen. Ze bevatten meer voedingsstoffen per calorie. Je kan
de groentepap verrijken door er
eenvoudigweg wat lijnzaad- of
walnootolie aan toe te voegen.
Het voorziet je baby van essentiële omega-3-vetzuren.
In deze periode wordt de basis gelegd voor goede, gezonde
eetgewoonten. Met hoe meer
smaken je baby vertrouwd geraakt, hoe opener hij zal staan
tegenover nieuw voedsel op latere leeftijd. Hou er wel rekening
mee dat je kindje al duidelijke
voorkeuren heeft en dwing het
dus niet iets te eten wat het vastberaden weigert.
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Wat indien de moeder en/of
baby geen zuivelproducten gebruiken? Vegetarische en veganistische moeders wordt aangeraden hun voeding dagelijks
aan te vullen met B12-verrijkte
producten of B12 supplementen,
kelp (zeewier) voor het jodium
en lijnzaadolie of gemalen lijnzaadjes voor de omega-3-vetzuren. Indien je baby niet langer
borstvoeding krijgt, moeten die
nutriënten in de flesvoeding
zitten of toegevoegd worden
aan het dagelijks voedsel. In de
herfst- en winterperiode, wanneer er weinig blootstelling
aan de zon mogelijk is, moeten
borstgevoede baby’s extra vitamine D* en K toegediend krijgen. (* steeds in overleg met je
kinderarts)

uitwisselen met gelijkgezinde
ouders, kan je steeds terecht bij
EVA’s oudergroepen. Je vindt alle
info op www.evavzw.be/ouders
en op facebook.

Wil je nog meer te weten komen
over de voeding voor je kind,
snuister dan zeker eens rond in
de bibliotheek van het EVA-infocentrum (Sint-Pietersnieuwstraat 130 te Gent), je vindt er
naast informatieve boeken ook
tal van kinderkookboeken en
leuke verhalen als Krachtvoer,
waarom Klaas geen vlees eet, Jij
bent om op te eten en De koe zei
boe. Als je weetjes en vragen wil

Vegetarische baby’s 41
Veggiegids_2011_01.indd 41

14/11/11 14:46

Vooroordelen
‘t Zijn allemaal hippies! De meest hardnekkige
misverstanden omtrent vegetarisme.
“Vegetariërs zijn
allemaal dierenrechtenextremisten
of gezondheidsfreaks!”
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!”
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!”
Akkoord, 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!“
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 ...
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“Vegetarisch eten
is duur!”
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.

“Vegetarisch koken
vraagt tijd, als ik na
het werk thuiskom
heb ik niet veel zin
om nog lang achter
het fornuis te staan!”
De vleesloze keuken is geen
eenheidsworst! Als je haast hebt,
of geen zin om te koken, kan je

een volwaardige maaltijd bereiden in een kwartiertje. En er bestaat natuurlijk nog altijd zoiets
als
kant-en-klare-producten.
Uiteraard nemen de meer verfijnde vegetarische feestmaaltijden wel wat meer tijd in beslag.
Vergeet in elk geval het fabeltje
dat je zeven of acht verschillende
gerechten moet maken om een
voedzame maaltijd te bekomen.

“Vegetariërs zijn
betweterige
moraalridders en
opdringerige
zeurkousen!”
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!”
Een bouwvakker van 120 kilogram wil inderdaad iets anders
op z’n bord dan een secretaresse.
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.
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En nu?
Na het lezen van dit boekje ben je helemaal overtuigd: je wil
voortaan zoveel mogelijk vegetarisch eten. Voor jou een logische
beslissing, maar hoe vertel je het aan vrienden, ouders, collega’s?
En hoe reageer je op vervelende opmerkingen of onbegrip?
EVA kan je daarbij helpen!
Eerst en vooral: je bent niet alleen! In Vlaanderen en Brussel
zijn er meer dan 350.000 mensen
die zelden of nooit vlees eten.
Bovendien ben je in goed gezelschap. Leonardo Da Vinci, Moby,
Nic Balthazar… Allemaal besloten ze net als jij het vlees van hun
bord te weren. Als je op zoek bent
naar gelijkgestemde zielen kan je
altijd deelnemen aan activiteiten van EVA. Je leert er een pak
boeiende mensen kennen met
heel wat veggie ervaring waarmee je tips kan uitwisselen. Ook
op EVA’s forum (www.evavzw.
be/forum) vind je heel wat goede
raad en advies terug.
Natuurlijk zal je soms geconfronteerd worden met onbegrip
en zal je vaak dezelfde vragen
voorgeschoteld krijgen (zie de
vooroordelen op p.42), maar de
truc bestaat erin altijd je geduld
te bewaren en je vooral niet op

stang te laten jagen. Vegetarische
voeding blijft een heel gevoelig
onderwerp. Veel mensen voelen
zich onmiddellijk aangevallen
als het over hun eetgewoonten
gaat. Wat je eet behoort tot de
privésfeer en daar hoeft niemand
zich mee te bemoeien. Ook geen
vegetariër die het allemaal beter
denkt te weten. Hou daar rekening mee als je met mensen
praat. De beste manier om vervelende discussies te beëindigen is
door je gesprekspartners gewoon
eens te laten proeven van het
lekkers op je bord. Wedden dat ze
jaloers zijn?

door een abonnement te nemen
op het EVA Magazine. Je vindt er
niet alleen een heleboel recepten
in terug, er staan ook altijd interessante interviews, leuke lifestyleweetjes en achtergrondinfo
in. Als je je aansluit bij EVA krijg
je dit smakelijkste magazine van
het land elke drie maanden in de
bus. Je leest er alles over op www.
evavzw.be/abo.

Wil je sterker in je schoenen
staan en kan je wat ondersteuning goed gebruiken, dan kan
je je aansluiten bij EVA. Want
de ideale manier op de hoogte
te blijven van het laatste veggie
nieuws, culinaire tips op te doen
en goede raad te ontvangen is
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Sushi van pastinaak en avocado-wasabicrème
• 2 pastinaken

Voor de saus:

• 1 el pijnboompitjes

• 1 rijpe avocado

• 1 cm verse gember, fijngeraspt
• 4 norivellen

• 3 el neutrale olie zoals sojaolie of druivenpitolie

• 2 el rijstazijn

• 1 tl wasabi

• 1 el mirin (Japanse kookwijn)

• 1 el limoensap

• een snuifje zeezout

• 1 el mirin

• 1 wortel

• zeezout en peper van de molen

• 1 kleine komkommer
• 2 lente uitjes
• 3 takjes verse koriander
• wasabi, Japanse mierikswortel
• cress (aromatische jonge scheutjes)
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Schil de pastinaken en snijd ze in grove stukken.
Maal de pastinaak, de gember en de pijnboompitjes in een foodprocessor tot je een korrelige
structuur krijgt die sterk op rijst lijkt.

een licht vochtige doek of huishoudfolie.
Zet de sushi in de koelkast tot het serveren.

Doe de pastinaakrijst in een kom en besprenkel
met de rijstazijn, de mirin en wat zeezout. Dek
af en laat een tiental minuten trekken.

Snijd de avocado doormidden, verwijder de pit
en schep het vruchtvlees eruit met behulp van
een eetlepel. Doe het vruchtvlees in een hoge
beker, voeg de wasabi, de olie, de mirin, het limoensap, peper en zout toe en mix alles tot een
romige saus.

Snijd ondertussen de wortel, komkommer en
lente-uitjes in lange, fijne repen.

Snijd de sushi met een scherp mes in gelijke
porties.

Leg een norivel open met de glanzende kant
naar onder en houd een kommetje water en
een klein beetje wasabi bij de hand.

Verdeel de avocado-wasabimayonaise over de
borden, schik er de sushi op en werk af met wat
cress.

Het handigste om sushi te maken is door gebruik te maken van een bamboematje, dat is te
vinden in zowat elke Aziatische speciaalzaak en
sommige supermarkten.
Verdeel ongeveer 2 el van de pastinaakrijst over
het norivel, waarbij je ervoor zorgt dat er 3 cm
van de bovenzijde en 3 cm van de onderzijde
van het norivel niet bedekt is met rijst. Druk de
rijst lichtjes aan om een mooi egaal vlak te bekomen en schik er vervolgens de reepjes wortel,
komkommer en lente ui op. Strijk een beetje
wasabi uit op de onderste rand.
Rol de sushi stevig op en bevochtig de bovenste rand met een beetje water om de naad mooi
dicht te plakken. Leg de sushi rol met de naad
naar onder op een schaal of bord en dek af met
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Gebakken banaan en kokossorbet
met gekarameliseerde sesamzaadjes
• 1 l kokosmelk
• 150 g rietsuiker
• 25 g agavesiroop
• 3 el sesamzaadjes
• 1 el rietsuiker
• 8 mini bananen
• een klontje boter
• 2 el rijstsiroop

Warm de helft van de kokosmelk op met de
rietsuiker en de agavesiroop, zonder te laten
koken! Voeg de rest van de kokosmelk toe en
laat alles goed afkoelen.
Draai de kokossorbet af in een ijsbereider.
Rooster ondertussen de sesamzaadjes in een
droge pan samen met de rietsuiker, neem de
pan van het vuur wanneer de suiker begint te
karameliseren en de zaadjes aan elkaar beginnen te kleven, laat de sesamzaadjes uit de pan
glijden op een bord of op bakpapier.
Voeg de helft van de sesamzaadjes toe aan de
sorbet wanneer die bijna volledig bevroren is.
Zet de sorbet in de diepvries.
Pel de bananen, warm de boter op in een antiaanbakpan en laat de bananen voorzichtig in de
boter glijden. Bak de bananen mooi goudbruin
en let erop dat de boter niet verbrand. Voeg de
rijstsiroop toe en wentel de bananen voorzichtig om zodat ze mooi gaan glanzen.
Serveer de gebakken banaantjes met de kokossorbet en werk af met wat gekarameliseerde
sesamzaadjes.

Recepten 47
Veggiegids_2011_01.indd 47

14/11/11 14:46

Taart van gekonfijte tomaat
• 1 kant-en-klaar kruimeldeeg
• 10 trostomaten
• 5 takjes tijm
• 3 teentjes knoflook
• olijfolie
• versgemalen zwarte peper en grof zeezout
• een beetje suiker

Vet een taartvorm in en bestuif met een beetje
bloem. Klop de overtollige bloem af en beleg de
taartvorm met het kruimeldeeg.
Prik het deeg in met een vork en leg er een vel
bakpapier op. Vul de taartvorm met bakbonen
en bak het deeg blind in een voorverwarmde
oven van 200°C. Verwijder de bakbonen wanneer het deeg goudbruin kleurt en bak het
daarna nog even verder. Laat de taartbodem
vervolgens afkoelen op een rooster.
Snijd de tomaten middendoor.
Bedruppel een bakplaat met wat olijfolie en
schik er de tomaten op. Leg de takjes tijm en
de knoflookteentjes er ook bij. Kruid de tomaten met zeezout en peper en bestrooi ze lichtjes
met suiker.
Verwarm de oven voor op 120°C en konfijt de
tomaten in ongeveer 35 à 40 minuten.
Schik de tomaten in de taartvorm en besprenkel ze met wat olijfolie.
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wwww.versenveggie.be
vers.en.veggie@telenet.be

gsm 0485 75 99 07
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EVA
Verleidelijk veggie
EVA vzw informeert over alles
wat met vegetarische voeding
te maken heeft. Ze doet dat
via haar website, Veggieplannen,
kooklessen, workshops, het driemaandelijkse EVA Magazine en
andere publicaties. Dankzij EVA is
het elke dag donderdag veggiedag.
Die campagne wil mensen verleiden om één dag in de week in de
week geen vlees of vis te eten, maar
voor lekker veggie te kiezen. Dat is
niet alleen goed voor de gezondheid, maar ook voor het milieu, de
mensen in het Zuiden en de dieren.
Meer info, tips en heerlijke recepten
vind je op www.evavzw.be en
www.donderdagveggiedag.be

voordelen die hieraan verbonden
zijn. Je krijgt niet alleen vier keer
per jaar het smakelijkste magazine
van het land in de bus - vol recepten, culitips, nieuwtjes, interessante
interviews en achtergondinfo - met
je EVA-kaart krijg je ook korting bij
een groot aantal restaurants, winkels en vakantieverblijven inVlaanderen en Brussel. Bovendien zorg
je er op die manier voor dat EVA

nog veel meer mensen kan bereiken met haar succesvolle Donderdag Veggiedagcampagne en
zo de wereld weer wat groener en
gezonder kan maken. Sluit je vandaag nog aan door € 23 (€ 27 voor
een familieabonnement, € 16 voor
studenten en werkzoekenden) te
storten op rekeningnummer 5230801101-53 en geniet een jaar lang
van je EVA-voordelen.

EVA-lidmaatschap staat open voor
iedereen, vegetariër of niet!
Ga snel naar www.evavzw.be/abo.

Vrijwilliger worden bij EVA?
Surf naar www.evavzw.be/help.

Sluit je vandaag
nog aan bij EVA!
Heb je de smaak van de veggie
keuken te pakken? Sluit je dan snel
aan bij EVA en geniet van de vele

EVA vzw

www.twitter.com/evaveggies

Sint-Pietersnieuwstraat 130
9000 Gent
www.evavzw.be – info@evavzw.be
09/329.68.51 of 0483/45.32.04

www.facebook.com/vegetarisme
Nieuwsbrief ontvangen?
www.evavzw.be/nieuwbrief
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Alles en meer over lekker vegetarisch eten

eva

MAGAZINE

41

Elke drie maanden in de bus van EVA leden
Word lid voor € 23 per jaar, via overschrijving
op 523-0801101-53 op naam van EVA vzw
Of bezoek www.evavzw.be/lid
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EVA vzw
Sint-Pietersnieuwstraat 130, B-9000 Gent
Tel: 09/329.68.51 - Fax: 09/329.06.44
www.evavzw.be - info@evavzw.be
Het Veggie Infocentrum (zelfde adres) is elke werkdag open van 9:00 tot 17:00, of na afspraak.

Afbijten op de stippellijn!

Laat je verrassen door een biopakket van De Wassende Maan.
groentepakket - fruitpakket - aardappelpakket - studentenpakket
wekelijks of tweewekelijks - biopakket@dewassendemaan.be
www.dewassendemaan.be - 09 386 98 79
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OEF!‘t is

donderdag

Lekker vegetarisch eten is het beste recept voor een gezonde planeet.
Zelfs met één dagje veggie per week doe je de ijsbeer een groot
plezier. Veeteelt is namelijk voor bijna een vijfde verantwoordelijk
voor de opwarming van de aarde en het smelten van de poolkappen.
Door op donderdag geen vlees of vis te eten, maar meer groenten
en fruit, help je de planeet, de ijsberen en jezelf!
Surf snel naar www.donderdagveggiedag.be voor lekkere recepten,
ingrediënten, restaurants en tips!
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