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VOORWOORD

EEN WEEK ZONDER VLEES 
EN ZUIVEL: DA’S EEN EITJE!

Ongelooflijk, de zesde editie van de Nationale Week Zonder Vlees & 
Zuivel gaat alweer van start. Op maandag 6 maart beginnen we, en 
gaan we er met heel Nederland weer een hele week tegenaan. Dat jij  
dit leest, betekent dat je meedoet. Wat goed! Is dit de eerste keer? Of 
misschien al de zesde? Je bent in goed gezelschap, want vorig jaar 
deden maar liefst 2,4 miljoen Nederlanders mee. 

Als dit je zesde keer is, dan was je erbij sinds onze eerste editie in 
2018. Dat begon allemaal aan de keukentafel van Isabel Boerdam, 
waar zij deze campagne bedacht. Zij wilde maar één ding: heel 
Nederland laten zien hoe makkelijk en lekker het is om vaker plant
aardig te eten. Want lekker eten, genieten en iets goeds doen voor  
de planeet kan allemaal tegelijkertijd.

Sinds 2018 is er een hoop veranderd. Niet alleen in de wereld om ons 
heen, maar ook in onze campagne. Zo hebben we vorig jaar ‘& Zuivel’ 
toegevoegd. Vlees eten is namelijk niet het enige wat een grote CO2  
en watervoetafdruk heeft. Ook zuivel is erg belastend voor het milieu  
en is daarom dit jaar weer een belangrijk onderdeel van onze campagne. 
Gelukkig is zuivel steeds makkelijker te vervangen dankzij het groeiende 
aanbod van zuivelvrije producten. Bijvoorbeeld haver en sojadrinks, 
plantaardige yoghurtvariaties en zelfs vegan alternatieven voor slag
room en kaas… bekijk ze eens op pagina 68 en laat je verrassen! 

Dat gaan wij in ieder geval doen! Net als onze drie ambassadeurs: Bas, 
Felix en Jason. Ook zij zijn ieder op hun eigen manier bezig met het 
minderen van vlees en zuivel en ze helpen jou graag op weg. Benieuwd 
naar hun verhalen en favoriete recepten? Kijk dan op pagina 7! 

Die keukentafel van Isabel wordt nu overigens niet meer gebruikt om 
campagnes aan te bedenken, maar gewoon waar hij voor bedoeld is: 
om samen heerlijk plantaardig aan te eten. Hopelijk 
doe jij dat deze week ook aan die van jou. Dus nodig 
die vriend, buurvrouw of huisgenoten eens uit om 
samen te koken en eten. Dan vliegt deze week zo 
voorbij en merk je, een week zonder vlees en zuivel: 
da’s een eitje!

 Veel lees en kookplezier! 
 Team Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel 

Samen maken we 
het verschil, dus deel 
vooral je foto’s en 
ervaringen met ons 
via #weekzonder
vleesenzuivel!  

https://www.instagram.com/weekzondervleesenzuivel/
https://www.facebook.com/WeekZonderVleesEnZuivel/
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EEN WEEK ZONDER 
VLEES & ZUIVEL: GA JIJ 
DE UITDAGING AAN? 

Wist jij dat een dagje minder vlees  
en zuivel eigenlijk best makkelijk is? 
En dat dit het lekkerste en makke
lijkste is wat je kunt doen voor het 
klimaat? Door een week vlees en  
zuivel te laten staan, bespaar je wel 
zo’n 193 liter water en 80 kilo meter 
aan autorijden. Ook de kleine stap 
pen helpen, zo kun je de melk in  
je koffie vervangen door een plant
aardige variant of lunchen met een 
vegawrap in plaats van een boter  
ham met vleeswaren. 

Vlees en zuivel hebben een grote 
impact op het klimaat. De vlees en 
zuivelindustrie zorgt namelijk voor 
veel uitstoot van broeikasgassen die 
schadelijk zijn voor het milieu, zoals 
koolstofdioxide (CO2) en methaan. 
Deze gassen komen onder andere vrij 
door de veedieren en de mest die zij 
produceren. Ook hebben ze veel land, 
voer en water nodig. In plaats van het 
land en water te gebruiken om voer 
voor vee te produceren, kunnen we dit 
ook direct gebruiken voor plantaardig 
voedsel voor mensen. Dat scheelt 

veel land en waterverbruik en heeft 
daarmee een minder grote invloed op 
de planeet. 

Om jou te laten zien dat wat vaker 
plantaardig eten heel veelzijdig, lekker 
en verrassend is, dagen we je graag 
uit een week vlees en zuivel te laten 
staan. Natuurlijk helpen we je daarbij 
met de lekkerste recepten en pro
ducten, informatie over plantaardige 
eiwitbronnen en onze favoriete kijk en 
leestips. Ga jij 6 t/m 12 maart samen 
met Nederland de uitdaging aan? 

4

JIJ MAAKT 
HET VERSCHIL 
Wanneer je als volwassene deze week 
geen vlees en zuivel eet, kan je wel 193 
liter water en 80 kilometer autorijden 
besparen. Dat is 18% minder water 
en 41% minder kilometer autorijden 
aan CO2uitstoot dan iemand die wél 
vlees en zuivel eet! Deze berekeningen 
gaan uit van het vervangen van vlees 
en zuivel door plantaardige vlees en 
zuivelvervangers zoals peulvruchten, 
noten, vegan burgers, plantaardige 
drinks en andere vlees en zuivel
vervangende producten.
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EEN WEEKJE ZONDER 
KIJK MEE OP 24KITCHEN

OVER DE WEEK ZONDER VLEES & ZUIVEL

Tijdens de Nationale Week Zonder 
Vlees & Zuivel kun je op foodchannel 
24Kitchen elke dag kijken naar Een 
weekje zonder. In dit programma laten 
chefs Jetske van den Elsen en Chef 
Mikko je zien hoe je zelf thuis een  
heerlijke maaltijd zonder vlees en zuivel 
op tafel zet. Elke dag maken ze twee 
gerechten klaar en bespreken daar

naast onderwerpen zoals koken met 
een budget, eiwitbronnen en koken 
met weinig ingrediënten 
 
Kijk jij mee? Een weekje zonder is van 
6 t/m 12 maart elke dag om 18.00 uur 
te zien op 24Kitchen. De recepten zijn 
na elke aflevering terug te vinden op 
www.24kitchen.nl. 

http://www.24kitchen.nl
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Ons huidige voedselsysteem is  
de grootste oorzaak van natuur
verlies wereldwijd. In de discussie 
rondom het eten van minder vlees en 
zuivel is al veel bekend over de link 
met klimaatverandering en dieren
welzijn, maar minder over het na
tuurverlies. Elk jaar moet veel natuur 
plaatsmaken voor de landbouw en 
veeteelt, zoals de regenwouden 
in Brazilië. Genoeg reden voor het 
Wereld Natuur Fonds om zich in te 
zetten voor meer plantaardig eten. 

Hoe pakken we natuurverlies, kli
maatverandering en het voeden van 
een groeiende wereldbevolking aan? 
Volgens Corné van Dooren, expert 
duurzame voedselconsumptie bij 
WWF, ligt de oplossing letterlijk op 
ons bord. Corné geeft antwoord op 
drie vragen over de link tussen vlees, 
zuivel en natuurverlies. 

Hoe staat het er eigenlijk voor  
met de natuur? 
“Elke twee jaar publiceert WWF het 

Meer plant aardig, 
voor meer natuur

Living Planet Report, over de staat van 
de natuur. De meest recente, uit 2022, 
bracht geen goed nieuws. Het rapport 
laat zien dat de populatiegrootte van 
wilde dieren wereldwijd met gemiddeld 
69% is afgenomen sinds 1970. De ma
nier waarop we nu voedsel produceren 
vormt een bedreiging voor veel soorten 
planten, insecten, vogels en andere 
dieren.”

Hoe helpt meer plantaardig eten  
de natuur? 
“Van alles wat we eten, hebben vlees en 
zuivel de grootste impact op onze aarde. 
Ongeveer 80% van al het boerenland 
wordt gebruikt voor de productie van 
vlees, zuivel en eieren. En al deze dieren 
moeten ook eten. Daarvoor wordt nog 
steeds ontbost. We gebruiken dus on
nodig veel land ten koste van natuur. Er 
is simpelweg veel minder ruimte nodig 
voor plantaardig voedsel dan voor het 
houden van dieren en verbouwen van 
hun voer.”

Is minder vlees en zuivel eten  
wel gezond? 
“Het mooie is dat plantaardig eten niet 
alleen gezond is voor de planeet, maar 
ook voor onszelf. Zo is het belangrijkste 
advies van de Gezondheidsraad om 
minder dierlijk en meer plantaardig te 
eten. Elke week een keer bonen eten 
is gezond voor je bloedvaten en je buik, 
en bonen zijn ook goed voor de bodem 
en biodiversiteit.”

Wil je dus iets doen voor de natuur? Kies 
dan vaker voor plantaardig, aldus WWF. 
“Minder vlees en zuivel betekent meer 
natuur! En meer natuur betekent meer 
zuurstof, minder CO2 in de lucht, meer 
bloemen, bijen en vogels. Het huidige 
voedselsysteem is niet houdbaar en 
we staan voor grote uitdagingen. Maar 
gelukkig kunnen we samen het verschil 
maken. De overheid, bedrijven en ook 
als consument kun je iedere dag bijdra
gen aan meer natuur met de eetkeuzes 
die je maakt. Je leest er meer over op 
wwf.nl/weekzondervlees."

MAATSCHAPPELIJKE BEWEGING

BEELD
: M

ARTIN
 H

ARVEY / W
W

F

http://wwf.nl/weekzondervlees
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ONZE 
AMBASSADEURS

Van 6 t/m 12 maart ga je niet alleen de uit-
daging aan. Je doet het samen met heel 

Nederland! Iedere deelnemer heeft z’n eigen 
uitdagingen bij het minderen van vlees en  
zuivel. Om te laten zien dat je het niet alleen 
doet, hebben we dit jaar drie ambassadeurs 
van de Week die hun verhalen graag met je 
delen. Maak kennis met Bas, Felix en Jason!  
Zij vertellen waarom ze dit jaar meedoen en 
wat hun grootste uitdaging is. Ook delen ze 
hun favoriete recept waarmee een dagje 

minder vlees en zuivel echt een makkie is. Op 
weekzondervleesenzuivel.nl/ambassadeurs 
lees je de volledige interviews en vind je de 
recepten. Bas, Felix en Jason helpen je graag 

de Week tot een succes te maken!

http://weekzondervleesenzuivel.nl/ambassadeurs
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Vertel, wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben Bas van den Biggelaar en ik ben ontwerper, fotograaf, illustrator en 
animator. Een hoop creatieve dingen dus! Ik heb twee dochters, Fientje (12) en 
Loesje (11), één in de brugklas en de ander in groep 8, en een hele lieve vrouw 
Jaantje. Ik kom oorspronkelijk uit Eindhoven en woon nu alweer zo’n 15 jaar in 
Boxtel. Naast mijn werk ben ik dol op het maken van muziek. Het maakt niet uit 
wat voor genre, als het maar herrie maakt!
 
Hoe ken je de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel en doe je al  
lang mee?
Mijn vrouw heeft mij er 3 jaar geleden over verteld, sindsdien doet onze familie 
elk jaar mee. Wat ik wel merkte was dat na het toevoegen van ‘& Zuivel’ aan 
de campagne het me iets minder makkelijk afging. Maar het vleesminderen 
gaat eigenlijk al heel goed! Sinds het meedoen is ons normale eetpatroon ook 
aangepast. Het experimenteren met nieuwe producten en gerechten heeft  
de manier waarop wij eten veranderd. Nu eten we nog maar zo’n drie keer  
per week vlees. Eerst was dat echt meer!
 
Waarom wil je je inzetten als ambassadeur voor de Nationale Week 
Zonder Vlees & Zuivel?
Ik vind het belangrijk dat we goed omgaan met de planeet. Daarnaast is het 
ook betaalbaarder. Ik heb zelf niet het doel om vegetariër te worden, maar  
wil wel dat we samen wat bewuster omgaan met de dieren en de planeet. Als 
iedereen een beetje zijn best doet, kan het veel beter gaan met onze wereld. 
Als ambassadeur wil ik het goede voorbeeld geven, ook juist om andere flexi
tariërs dat extra stapje te laten zetten.
 
Wat is jouw grootste uitdaging tijdens de Week?
Kaas. Of het nou op de lasagne is, op een borrelplank, of op een boterham. 
Dat zou ik echt het meest missen. Tijdens de Week gaan we wel de alternatie
ven proberen en we zijn erg benieuwd of het gaat bevallen. Het moet wel echt 
lekker zijn, want anders zou het niet iets blijvends zijn. Vooral met de lunch zou 
ik kaas heel erg missen, maar ik heb er wel vertrouwen in dat ik alsnog lekker 
kan lunchen zonder zuivel als ik iets beter rondkijk naar wat er al in de super
marktschappen ligt. Ik kies dan wel liever voor iets anders dan een imitatie 
van een dierproduct. Hoewel, van een plantaardige hamburger met zuivelvrije 
kaasvervanger erop kan ik ook best genieten. 
 
Kun je iets vertellen over jouw favoriete recept zonder vlees en zuivel? 
Hoe ben je daarop gekomen?
Mijn favoriete recept is een wokgerecht met noedels en paddenstoelen. Het 
is super simpel, iedereen kan het maken. Het snijwerk is het meeste werk, het 
bereiden zelf duurt misschien maar een kwartiertje. Ik ben dol op Aziatische 
smaken zoals peper, gember en knoflook omdat dit superveel smaak toe
voegt! Thuis houden we vaak aanbiedingen in de gaten en kiezen op basis 
daarvan wat we gaan koken. Met dit wokgerecht kun je eindeloos variëren met 
ingrediënten. Mocht je weinig tijd hebben, dan werkt dit gerecht ook super 
met een zak voorgesneden groenten. Snel en toch supergezond! 

Bekijk het favoriete recept van Bas op weekzondervleesenzuivel.nl/ambassadeurs ! 
 
Wat is jouw ultieme tip voor beginnende vlees- of zuivelminderaars?
Experimenteer! Wees niet bang om iets nieuws te proberen, door dingen te 
testen kun je namelijk uitvinden wat voor jou werkt. Wij experimenteren zelf 
ook veel thuis. De kinderen zijn gelukkig makkelijk en eten alles, dat scheelt! 
Mijn jongste dochter wil later kok worden en kookt ook wekelijks een gerecht bij 
ons thuis. Dat is meestal heel succesvol, maar laatst maakte ze een pasta met 
kiwi erin. Dat was wat minder... Het laat wel zien dat onze hele familie van experi
menteren houdt!

Het experimen -
teren met nieuwe  
gerechten heeft  
de manier waarop 
wij eten veranderd.

B
A

S

http://weekzondervleesenzuivel.nl/ambassadeurs
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Als je op zoek gaat 
naar alter natieven 
ga je ontdekken 
dat er echt heel veel 
mogelijkheden zijn. 

FELIX

Vertel, wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben Felix Meijer, 67 jaar. Sinds augustus vorig jaar ben ik gestopt met 
werken en heb ik dus veel vrije tijd. Die tijd vul ik met het oppassen op 
onze vijf kleinkinderen, vrijwilligerswerk in het filmtheater, recenseren 
van kinder en kookboeken en werken bij een kaaswinkel. Bij die kaas
winkel verzorg ik proeverijen. Daarnaast hebben we twee Jack Russels. 
Ook werk ik als figurant in reclamespotjes en series. Voor mijn pensioen 
heb ik 40 jaar in het onderwijs gewerkt en ben ik onder andere school
begeleider, leraar en directeur geweest.
 
Waarom wil je je inzetten als ambassadeur voor de Nationale Week 
Zonder Vlees & Zuivel?
Ik twijfelde eerst: ben ik wel de persoon om deze boodschap over te 
brengen? Ik ben namelijk flexitariër. Ik wil wel minderen, maar heb niet 
het doel om compleet zonder vlees en zuivel te gaan eten. Toch hoop ik 
mensen met mijn verhaal te inspireren om zelf een stap te zetten. Ik heb 
een hekel aan belerende mensen, maar wil wel een inspiratie zijn door 
het goede voorbeeld te geven. Ik vind het leuk om anderen enthousiast 
te maken door er vol overtuiging over te vertellen. Als anderen er dan 
mee aan de slag gaan, vind ik dat heel leuk. Als het niet zo is, heb ik er 
ook vrede mee. Dat vond ik ook het leuke en uitdagende in mijn werk als 
schoolbegeleider.
 
Laat je ook wel eens zuivel staan? Hoe doe je dat tijdens de Week?
Door mijn melkintolerantie laat ik zuivel, zoals melk en yoghurt, bijna 
altijd staan. Van af en toe een kaasplankje bij de borrel of na het eten kan 
ik wel erg genieten. Als ik zuivel koop kies ik bewust voor biologisch en 
lokaal. Dit jaar wil ik de uitdaging van de Week Zonder Vlees & Zuivel voor 
een hele week aangaan en daarin wil ik als ambassadeur een voorbeeld 
zijn.

Wat is jouw grootste uitdaging tijdens de Week? 
Vooral tijdens de lunch vind ik het moeilijk om niet voor vleeswaren te 
kiezen. Omdat ik zelf geen fan ben van vleesimiterende producten 
kies ik liever voor iets compleet anders, zoals hummus, fruit of groen
tespread. Als je je erin verdiept blijken er veel meer mogelijkheden te 
zijn dan ik dacht, vooral in de groentespreads. Dat toont ook weer aan: 
op zoek gaan naar alternatieven helpt om in te zien wat voor andere 
mogelijkheden er zijn. 

Kun je iets vertellen over jouw favoriete recept zonder vlees en  
zuivel? Hoe ben je daarop gekomen? 
Ik vind het lastig om één gerecht als favoriet te noemen, omdat ik veel 
favorieten heb. Maar ik kies toch voor sticky tempeh met rijst en sper
ziebonen. Ik heb het op Pinterest gevonden en ik heb er een eigen draai 
aan gegeven door er pindasaus aan toe te voegen. Ik haal veel van mijn 
inspiratie van Pinterest en maak mapjes per soort recept. Hierdoor eten 
we vaak nieuwe dingen. 

Lees het recept van Felix op weekzondervleesenzuivel.nl/ambassadeurs !
 
Wat is jouw ultieme tip voor beginnende vlees- of zuivelminderaars?
Neem je voor om klein te beginnen, bijvoorbeeld met één dag. En  
kijk wat je op die dag kunt eten. Eén dag in de week voelt misschien  
als niks, maar als je erover nadenkt kan dit eigenlijk al heel veel effect 
hebben, bijvoorbeeld in enthousiasme en in het zien van mogelijkheden. 
Dat maakt het ook makkelijker om een vervolgstap te maken. Door aan 
deze Week mee te doen, al is het maar voor een dag of een maaltijd, 
ervaar je of minder vlees en zuivel eten ook bij jou past. Bij mij in ieder 
geval wel!

http://weekzondervleesenzuivel.nl/ambassadeurs
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Vertel, wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben Jason Tjon Affo, en ik werk in een bar genaamd Pamela in de  
keuken. Daar maak ik eten. Daarnaast fotografeer ik en maak ik kook
boeken. Alles draait dus eigenlijk om eten in mijn leven. Ik vind het leuk  
om dingen te creëren en eten speelt daar een grote rol in. Qua fotografie 
doe ik vooral food fotografie, maar af en toe ook wel eens stillevens. Ik  
heb ook de fotografie voor mijn kookboeken gedaan. Ik hoop mensen 
te laten zien dat je met eten zonder vlees en zuivel geen compromissen 
hoeft te maken. Ook wil ik graag het geluk en genieten van het eten delen 
met anderen. 

Wat zijn voor jou de redenen om geen vlees en zuivel te eten?
Vlees en zuivel is niet duurzaam. Ook vind ik het belangrijk om goed te 
kijken naar hoe we met levende wezens omgaan. Het is nu een mooi punt 
om te kijken waar we nu staan en waar we naartoe moeten. Het hangt 
natuurlijk altijd af van iemands omstandigheden (o.a. cultuur, middelen, 
omgeving) wat er haalbaar is bij het eten van minder vlees en zuivel. Voor 
mij is het makkelijk, vanwege waar ik woon bijvoorbeeld. In een grote stad 
heb je heel veel plantaardige opties. Ik zie ook in dat niet iedereen de luxe 
heeft om te kiezen wat je eet. Wat voor mij werkt, werkt misschien niet 
voor een ander. Het is altijd goed om hier rekening mee te houden. Wel wil 
ik een wereld creëren waarin er steeds meer plantaardig wordt gegeten 
en wil ik mensen inspireren om als samenleving steeds meer die richting 
op te gaan. 

Waarom wil je je inzetten als ambassadeur voor de Nationale Week 
Zonder Vlees & Zuivel?
Zelf eet ik nu al negen jaar plantaardig. Omdat het voor mij zo goed werkt 
wil ik anderen laten zien dat het kan. Toen ik veganistisch ging eten, merkte 
ik eigenlijk dat ik helemaal geen concessies hoefde te doen. Het kostte 
misschien wat werk aan het begin om me aan te passen, maar ik ben erbij 
gebleven. Het is nu mijn nieuwe normaal geworden en ik geniet volop van 
mijn eten. Ik ben er misschien zelfs nóg meer van gaan genieten. 

De reden dat ik kookboeken ben gaan maken, is omdat ik mensen wil laten 
zien dat je ook heel lekker kunt eten zonder vlees en zuivel. Voor mij is 
eten is ook heel erg verbindend. Door te eten zonder vlees en zuivel kun 
je er net zo goed van genieten, het delen met je naasten en ook je cultuur 
behouden. Ik hoop mensen dat in te laten zien.  

Kun je iets vertellen over jouw favoriete recept zonder vlees en  
zuivel? Hoe ben je daarop gekomen?
Mijn favoriete recept is pom, een ovengerecht uit de Surinaamse  
keuken. Voor mij straalt het comfort en warmte uit. Mijn familie is van 
Surinaamse afkomst en wij aten dit gerecht altijd bij speciale gelegenhe
den zoals kerst of een verjaardag. Het brengt mij daarom helemaal terug  
naar leuke momenten in mijn kindertijd. Het is voor mij ook het symbool 
voor de verbinding die mensen voelen als ze samen eten. Pure nostal 
gie dus. 

Bekijk het recept van Jason op weekzondervleesenzuivel.nl/ambassadeurs !

Wat is jouw ultieme tip voor beginnende vlees- of zuivelminderaars?
Eet wat je lekker vindt. Je zult erachter komen dat je veel gerechten ook 
zonder vlees of zuivel kunt maken. Dit geldt trouwens niet alleen voor 
recepten: je kunt ook op zoek naar vegan restaurantjes bijvoorbeeld. 
Bonustip: mocht je nog receptinspiratie zoeken, bekijk dan ook eens een 
van mijn drie plantaardige kookboeken. De meeste recepten zijn toegan
kelijk en soms zit er ook wat uitdagends tussen. Alles zit in ieder geval vol 
met smaak!  

Sinds ik plant-
aardig eet geniet 
ik misschien zelfs 
nóg meer van eten. 

JA
SO

N

http://weekzondervleesenzuivel.nl/ambassadeurs
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LUNCH &  
TUSSENDOOR

Als je denkt aan lunchen zonder vlees en 
zuivel kom je misschien niet verder dan  
een broodje hummus met tomaat, maar 
kijk dan maar eens naar deze veelzijdige 

lunchrecepten! Van bodybuilder burrito's tot 
Italiaanse wraps... wat staat er vanmiddag 

bij jou op het menu?

Ook tussen de maaltijden door heb je soms 
wat nodig om de rest van de dag aan te 
kunnen. Bekijk daarom zeker de lekkere  

tussendoortjes, zoals een chocoshake met 
banaan en onze gezonde snacksuggesties.
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SHAKE IT!
CHOCO- 
SHAKE MET 
BANAAN

INGREDIËNTEN 

1 (bevroren) banaan,
 in stukken
150 g plantaardig yoghurt 
 alternatief op basis van kokos,  
 bv. van Abbot Kinney’s of Melkan  
 (zie p. 6869) 
30 g havervlokken 
100 ml amandeldrink,  
 bv. van Albert Heijn (zie p. 68) 
2 el pindakaas 
1 el cacaopoeder 

BEREIDINGSWIJZE 
 
Doe alle ingrediënten voor de shake in de blender en mix tot een  
glad geheel. 

Schenk de shake in een glas en serveer direct.

1 SHAKE  SNEL KLAAR
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BOOST JE DAG 
5 SNACKS VOOR 
TUSSENDOOR

RIJSTWAFEL MET  
PINDAKAAS
Een rijstwafel met 100% pindakaas 
zonder toegevoegde suiker is een 
lekker tussendoortje. Het bevat  
onverzadigde vetten en eiwitten  
en je hebt het zo gesmeerd!

PLANTAARDIG YOGHURT- 
ALTERNATIEF MET MUESLI
Het liefst kies je voor een alternatief 
dat veel eiwit bevat en laag is in suiker, 
zoals ongezoete sojayog. Voeg wat 
vezelrijke muesli toe en je bent nog 
langer energiek en verzadigd!

GEKOOKT EI
Eieren zijn een bron van eiwit en  
daarmee een goede aanvulling op  
een dieet met weinig of zonder 
vlees en zuivel. Volgens het Voe 
dingscentrum kunnen vegetariërs  
34 eieren per week eten.

HANDJE ONGEZOUTEN 
NOTEN 
Een handje noten snack je tussen  
door zo weg. Dat is fijn, want noten be
vatten eiwit, ijzer en onverzadigd vet. 
Kies wel voor een ongezouten variant, 
anders krijg je snel veel zout binnen.

SCHAALTJE SOJABONEN
Vega(n) producten op basis van  
soja ken je vast al, maar heb je  
sojabonen al eens geprobeerd?  
Een lekkere snack voor tussen 
door en o zo eiwitrijk!



19LUNCH & TUSSENDOOR

IT’S A WRAP 
5X EASY 
LUNCHWRAP

ITALIAANSE WRAP 
4 STUKS  SNEL KLAAR

 
INGREDIËNTEN 
4 volkoren tortilla wraps 
4 tomaten, in plakjes  
2 kropjes baby romaine sla, geplukt 
2 verpakkingen omeletplakjes,  
 bv. van Stegeman (zie p. 69) 
150 g wortel, julienne 
4 el plantaardige spread bieslook 
 
BEREIDINGSWIJZE 
Smeer de plantaardige spread 
op de wraps en verdeel daarover 
de sla, omeletplakjes, wortel en 
tomaten. Rol op en serveer direct.  

‘TUNA’ WRAP 
4 STUKS  SNEL KLAAR

 
INGREDIËNTEN 
4 volkoren tortilla wraps 
2 verpakkingen visvrije tonijn,  
 bv. van John West (zie p. 68) 
2 rode paprika's, in reepjes 
150 g spinazie  
3 el vegan mayonaise

BEREIDINGSWIJZE 
Smeer de mayonaise op de wraps  
en verdeel daarover de spinazie, 
rode paprika en visvrije tonijn.  
Rol op en serveer direct.  

‘CREAM CHEESE’ WRAP 
4 STUKS  SNEL KLAAR  

INGREDIËNTEN 
4 tortilla wraps  
12 kropsla blaadjes 
1 verpakking plantaardig  
 kruidenkaasalternatief,  
 bv. van Boursin (zie p. 69)
1 komkommer, in plakjes 
250 g champignons,  
 in plakjes 
zonnebloemolie

BEREIDINGSWIJZE 
Verhit zonnebloemolie in een koe
kenpan op middelhoge temperatuur 
en bak de champignons 5 minuten 
totdat ze goudbruin kleuren. Smeer 
het plantaardige kruidenkaasalter
natief uit over de wraps en verdeel 
hier de champignons en overige top
pings over. Rol op en serveer direct.

SPICY MEXICAANSE WRAP 
4 STUKS  SNEL KLAAR

INGREDIËNTEN  
2 avocado’s, in plakjes 
400 g kidneybonen, 
 afgespoeld en uitgelekt  
200 g gezeefde tomaten uit blik 
4 tl tabasco, bv. van TABASCO® 
 (zie p. 71)
zonnebloemolie 
zout en peper

BEREIDINGSWIJZE 
Verhit zonnebloemolie in een koe
kenpan op middelhoge temperatuur 
en bak de kidneybonen 23 minuten, 
voeg de gezeefde tomaten en de 
tabasco toe en laat 5 minuten prut
telen op lage temperatuur. Proef en 
breng op smaak met zout en peper. 
Verdeel het bonenmengsel en de 
avocado over de wraps. Rol op en 
serveer direct. 

FALAFEL-HUMMUS WRAP 
4 STUKS  SNEL KLAAR

INGREDIËNTEN 
4 tortilla wraps  
1 verpakking falafel,  
 bv. van Albert Heijn (zie p. 67) 
1 komkommer, in plakjes 
200 g rode kool, fijngesneden 
4 el hummus 

BEREIDINGSWIJZE 
Bereid de falafel volgens de instruc
ties op de verpakking. Smeer de 
hummus op de wraps en verdeel hier 
de falafel en de overige toppings 
over. Rol op en serveer direct.  
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INGREDIËNTEN
 
2 meerzadencrackers,  
 bv. van TastyBasics (zie p. 69) 
1 verpakking visvrije tonijn,  
 bv. van Seasogood (zie p. 68) 
1 kleine rode ui, fijngesneden  
1 tomaat, in blokjes  
5 g zwarte olijven, gehalveerd  
2 el plantaardig yoghurtalternatief  
 op basis van soja 
1 el vegan mayonaise  
zout en peper 

BEREIDINGSWIJZE
 
Meng de ingrediënten voor de  
tonijnsalade in een kom. Proef  
en breng op smaak met zout  
en peper.
 
Verdeel de tonijnsalade over  
de crackers en genieten maar!

TIP Heb je liever een smaak
vol broodbeleg dat je niet zelf 
hoeft te maken? Besmeer je 

boterham of cracker dan met Kips 
Vega Filet Americain (zie p. 69).

TUNA TEMPTATION
CRACKERS MET SNELLE 
‘TONIJN’SALADE
2 STUKS  SNEL KLAAR
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4 STUKS  BUDGET  

SPICY HARISSA 
BOTERHAMSPREAD 
MET LINZEN

INGREDIËNTEN 
 
4 volkoren boterhammen 
1 blik (310 g) linzen,  
 bv. van Bonduelle (zie p. 70) 
1 blik (400 g) tomatenblokjes 
2 teentjes knoflook, geperst  
2 el harissa, bv. van SOUQ (zie p. 71) 
5 g krulpeterselie, fijngesneden 
olijfolie  
zout en peper 
 
BEREIDINGSWIJZE  

Verhit olijfolie in een koekenpan op 
middelhoge temperatuur en bak 
hierin de knoflook en de harissa 23 
minuten totdat de knoflook begint  
te geuren.  

Voeg de linzen en de tomaten 
blokjes toe en laat 45 minuten op 
lage temperatuur pruttelen. Proef  
en breng op smaak met peterselie, 
zout en peper. 

Rooster de boterhammen in het 
broodrooster en verdeel hier de 
spread over. 

TIP Ook onderweg zin in 
een broodje zonder vlees 
en zuivel? Probeer dan 

eens het broodje hummus bij de 
Stationshuiskamer (kijk op p. 76)!

LUNCH & TUSSENDOOR
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SLOPPY JOE
‘BROODJE VLEES’ IN 
AZIATISCHE STIJL

INGREDIËNTEN 

4 bakkersbollen 
2 bosuien, in dunne ringen 
½ rode kool, in dunne reepjes 
Becel Original (vloeibaar) 

Voor het ‘pulled beef’ mengsel 
2 verpakkingen (+/ 350 g)  
 vegan stukjes of gehakt, bv.  
 van PLNT of Jumbo (zie p. 6667) 
2 teentjes knoflook, geperst  
4 el ketchup 
2 el hoisin 
2 el sojasaus 
3 el sesamolie
zonnebloemolie

BEREIDINGSWIJZE 
 
Snijd de bakkersbollen open. Verhit vloeibare margarine in een koeken
pan op middelhoge temperatuur en bak de broodjes met de snijkanten 
naar beneden ongeveer 3 minuten totdat ze goudbruin kleuren.

Verhit zonnebloemolie in een koekenpan op middelhoge temperatuur 
en bak de vegan stukjes of het vegan gehakt samen met de knoflook 
45 minuten. Voeg ook de ketchup, hoisin, sojasaus en sesamolie toe 
en laat nog 10 minuten op lage temperatuur staan totdat het mengsel 
een saus vormt.

Verhit ondertussen zonnebloemolie in een andere koekenpan op 
middelhoge temperatuur en bak de reepjes rode kool 5 minuten totdat 
ze beetgaar zijn. 

Verdeel de rode kool en het ‘pulled beef’ mengsel over de broodjes, 
garneer met de bosui en serveer direct. 

4 STUKS  FEEST

TIP Vervang het 'pulled beef' mengsel ook eens door 
Jackfruit in rendang saus van Rootzz of Nature (zie p. 67)!
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EITJE ERBIJ
BOTERHAM 
MET KERRIE-
EIERSALADE

INGREDIËNTEN 

4 volkoren boterhammen 
6 eieren, gekookt en in stukjes 
2 bosuien, in dunne ringen  
3 el vegan mayonaise  
1 tl kerriepoeder 
zout en peper

BEREIDINGSWIJZE 
 
Meng de eieren, bosui, vegan mayonaise en kerriepoeder in een 
kom. Proef en breng op smaak met zout en peper. 
 
Verdeel de eiersalade over de boterhammen en serveer direct.

TIP Ook langs de snelweg kun je genieten van een broodje 
zonder vlees. Probeer eens de focaccia met avocado, tomaat 
en een heerlijke pestodressing (zie p. 76) bij een Shellstation 
langs jouw route! 

LUNCH & TUSSENDOOR

4 STUKS  BUDGET  
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INGREDIËNTEN
 
8 bietentortilla’s,  
 bv. van Santa Maria (zie p. 70) 
2 avocado’s, geschild,  
 gehalveerd en ontpit  
1 rode paprika, in blokjes 
1 rode ui, gesnipperd  
1 blik (400 g) tomatenblokjes  
1 blik (200 g) zwarte bonen,  
 afgespoeld en uitgelekt  
1 blik (200 g) kidneybonen,  
 afgespoeld en uitgelekt  
200 g zilvervliesrijst  
150 g plantaardig alternatief  
 voor geraspte kaas 
150 g mais 
2 tl Mexicaanse kruiden 
zonnebloemolie 
zout en peper

keukengerei
contactgrill, bv. van Tefal (zie p. 73) 

BEREIDINGSWIJZE

Verhit zonnebloemolie in een koe
kenpan op middelhoge temperatuur 
en fruit de ui 12 minuten totdat deze 
glazig begint te worden. Voeg de 
bonen toe en bak op middelhoge 
temperatuur 34 minuten mee. Voeg 
de tomaten en de Mexicaanse krui
den toe en laat op lage temperatuur 
34 minuten pruttelen. Voeg de mais 
toe, proef en breng op smaak met 
zout en peper.  

Bereid de rijst volgens de instructies 
op de verpakking.  
 
Doe de avocado’s in een kom en 
prak ze grof met een vork. Proef en 
breng op smaak met zout en peper.  

BODYBUILDER BURRITO 
GEGRILDE WRAP 
IN MEXICAANSE STIJL
4 PERSONEN  FEEST

Verdeel de avocadopuree, bonenvul
ling, rijst, paprika en het plantaardige 
alternatief voor geraspte kaas over de 
tortilla’s en rol ze op tot burrito’s. 

Grill de burrito’s een voor een in de 
grill tot er grillstrepen ontstaan. 
 
Serveer direct.

TIP Heb je weinig 
tijd maar wel zin 
in een smaakvolle 

burrito? Vervang de toma
tenblokjes, Mexicaanse 
kruiden en rode ui door 
Easy Veggie Tonight Chili 
Sin Carne. Kijk op p. 71!
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4 STUKS  BUDGET  

EEN KOMMETJE VOL
TOMATENSOEP  
MET WITTE BONEN

INGREDIËNTEN 
 
3 teentjes knoflook, geperst 
1 stokbrood, in sneeën 
1 ui, gesnipperd  
500 g trostomaten, in blokjes 
365 g witte bonen, afgespoeld  
 en uitgelekt  
200 ml groentebouillon  
2 tl Italiaanse kruiden  
margarine, bv. van Becel (p. 69) 
zonnebloemolie 
zout en peper 
 
BEREIDINGSWIJZE  

Verhit zonnebloemolie in een  
stoofpan op middelhoge tempera 
tuur en fruit de ui 12 minuten totdat 
deze glazig begint te worden. Voeg 
de tomatenblokjes, knoflook en 
Italiaanse kruiden toe en bak 4  
minuten mee.

Voeg de groentebouillon en witte  
bonen toe en breng het geheel aan 
de kook. Verlaag de temperatuur en 
laat het geheel 20 minuten koken.  

Pureer de soep met een staafmixer 
tot een glad geheel en breng op 
smaak met zout en peper.  

Besmeer de sneeën stokbrood  
met margarine. Verdeel de tomaten
soep over vier kommen en serveer 
met het stokbrood. 

LUNCH & TUSSENDOOR
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KROKANTE 
KLASSIEKER
UITSMIJTER MET 
CHAMPIGNONS

INGREDIËNTEN 

2 boterhammen 
2 eieren  
1 avocado, geschild,  
 gehalveerd en ontpit 
125 g cherrytomaten,  
 in vieren 
125 g champignons 
50 g spinazie 
zonnebloemolie
zout en peper

BEREIDINGSWIJZE 
 
Verhit zonnebloemolie in een koekenpan op middelhoge temperatuur 
en bak de champignons 34 minuten totdat ze goudbruin kleuren. 
Voeg de spinazie toe en laat slinken. Haal de groenten uit de pan en 
zet apart. 

Doe de avocado in een kom en prak deze grof met een vork. Voeg 
hier de cherrytomaten aan toe, breng op smaak met zout en peper en 
meng goed.  

Verhit zonnebloemolie in een koekenpan op middelhoge temperatuur. 
Breek de eieren in de pan en houd hierbij de eidooiers heel. Bak de 
eieren 45 minuten totdat ze gaar zijn. Breng op smaak met zout en 
peper.  

Rooster de boterhammen in een broodrooster en leg ze op een bord. 
Verdeel het avocadomengsel en het champignonspinaziemengsel 
over de boterhammen en leg hier de eieren bovenop. Serveer direct.

2 STUKS  SNEL KLAAR  
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PEULVRUCHTEN

 Zwarte bonen
 Kidneybonen 
 Linzen
 Spliterwten
 Kikkererwten
  Sojabonen (of tofu,  

tempeh, sojadrink)

NOTEN

  Pinda’s  
(of pindakaas)

 Amandelen 
 Pistachenoten
 Cashewnoten

GRANEN

 Haver
 Boekweit
 Amaranth 
 Quinoa

ZADEN

 Hennepzaad
 Pompoenpitten
 Zonnebloempitten
 Chiazaad

HOE KOM 
IK AAN MIJN 
EIWITTEN?

Eiwitten zijn een belangrijk onderdeel van je voedings-
patroon. Eiwitten bestaan uit aminozuren, die belangrijke 
bouwstenen voor je lichaam zijn. Zo zijn ze nodig voor de 
opbouw van cellen, je afweersysteem en voor het groeien 
van weefsel en spieren. Daarom is het zo belangrijk om 
genoeg eiwitten binnen te krijgen, zeker als je veel sport. 
Bij eiwitrijke producten denk je waarschijnlijk aan biefstuk  
en proteïneshakes, maar ook als je (meer) plantaardig eet 
kun je prima genoeg eiwitten binnenkrijgen. Wij helpen je 
graag op weg met deze praktische tips!

Even op een rijtje:

Plantaardige eiwitbronnen 
De grootste plantaardige bronnen van eiwit zijn peulvruchten, noten, 
granen en zaden. Hiernaast vind je een lijstje met eiwitrijke soorten  
per categorie. 

Combineren kun je leren
Eiwitten bestaan uit aminozuren. Er zijn wel 22 verschillende soorten, 
waarvan je lichaam de meeste zelf kan maken. 9 aminozuren, de 
essentiële aminozuren, moet je echter uit je voeding halen. Het is dus 
belangrijk dat je voeding binnenkrijgt die deze aminozuren bevat. Ook 
plantaardige voeding bevat deze aminozuren, maar vaak in mindere 
mate en in een andere verhouding. Daarom is het, vooral bij plant
aardige voeding, belangrijk dat je genoeg varieert. Eet op een dag bij 
voorbeeld niet alleen peulvruchten als eiwitbron, maar wissel ze af met 
noten en granen. Door slimme combinaties te maken, krijg je de juiste 
aminozuren binnen en mis je niets ten opzichte van dierlijke eiwitten. 

 TIP Ontbijt met havermout 
(granen) met chiazaad
 (zaden), eet ’s middags  

een cracker met pindakaas  
(noten) en ’s avonds chili sin 
carne (peulvruchten).

 TIP Begin je dag met haver
mout of een smoothie met 
bijvoorbeeld sojayog, spi

nazie en hennepzaad. Zo heb je  
al voor de werkdag begint een portie 
eiwitten binnen.

 TIP Snack noten, edamame 
(gekookte sojabonen) of  
pure chocolade zodat je 

tussendoor al eiwitten binnenkrijgt. 
Dan hoef je er tijdens de maaltijden 
minder op te letten!

Maak er een uitdaging 
van om ze allemaal 
eens uit te proberen!

Bron: Voedingscentrum. Kijk op voedingscentrum.nl voor meer informatie. 
Stichting Nationale Week Zonder Vlees (uitvoerder van de Nationale Week Zonder  
Vlees & Zuivel) is niet in staat persoonlijke voedingsadviezen te geven. Raadpleeg  
bij vragen over je persoonlijke gezondheidssituatie altijd een arts of diëtist.
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Om beter voor onze planeet te  
zorgen, moeten we ons voedsel 
efficiënter en duurzamer produ  
ceren, verwerken en consumeren. 
Een beetje minder vlees en zuivel 
helpt daarbij! Op die manier be 
sparen we met z'n allen veel grond
stoffen en CO2 en dragen we bij 
aan de oplossing van het klimaat  
en stikstofprobleem. Provincie 
Gelderland stimuleert daarom de 
beschikbaarheid van duurzame 
voedselalternatieven. Zo werkt de 
provincie aan de eiwittransitie: een 
verandering in onze voedselproduc 
tie naar meer plantaardige eiwitten. 

Dat gaat niet vanzelf. Mensen veran
deren niet zomaar hun eetgewoon
ten. Dat is begrijpelijk als je kijkt naar 
het huidige aanbod in de supermarkt 
en de horeca. Maar om dat aanbod te 
veranderen, is het juist nodig dat de 

vraag naar plantaardige alternatie
ven vanuit de consument toeneemt. 
Waar begin je dan? 

De Week Zonder Vlees & Zuivel helpt 
Nederlanders bij een meer plant
aardig eetpatroon. En dat wekt weer 
de interesse van de voedselindus
trie. Daarom ondersteunt provincie 
Gelderland als overheid deze lan
delijke campagne en stimuleert de 
provincie bedrijven om versneld het 
voedselsysteem te verduurzamen. 
Zo zijn er subsidies voor bedrijven 
om te experimenteren met alterna
tieve eiwitten, bijvoorbeeld afkom
stig uit algen, gist of zeewieren. Ook 
maakt provincie Gelderland het 
mogelijk dat de juiste onderzoeksap
paratuur beschikbaar komt om duur
zame, volwaardige vleesvervangers 
te ontwikkelen. 

Rond Wageningen is bijvoorbeeld 
een groep bedrijven en kennisin
stellingen bezig met innovaties op 
het gebied van de eiwittransitie, in 
nauwe samenwerking met partij
en in heel Nederland en Europa. 
Foodvalley NL en The Protein 
Community helpen deze bedrijven 
en kennisinstellingen op weg door 
te zorgen voor contacten, inspira 
tie, uitwisseling van kennis en 
toegang tot gedeelde faciliteiten 
zoals laboratoria en testapparatuur.  
Neem vooral eens een kijkje op  
www.foodvalley.nl om te zien wat  
er allemaal mogelijk is.

Samen hopen we zo de eiwittransitie  
te versnellen. Geniet van alle smake
lijke alternatieven die tegenwoordig  
te vinden zijn, zodat we komen tot 
een betere balans van plantaardig  
en dierlijk voedsel!

Naar een betere balans

BEELD
: PRO

VIN
C

IE G
ELD

ERLAN
D

http://www.foodvalley.nl/
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Wist je dat varkens de cognitieve vaardighe
den hebben van een kind van vier jaar oud? 
Dat kippen met hun kuikens communiceren, 
zelfs wanneer ze nog in het ei zitten? En dat 
koeien sociale dieren zijn, die knuffelen en 
socializen met elkaar?

Dieren zijn gevoelige wezens die emoties 
ervaren, net als wij. Dat wordt nog vaak 
vergeten, waardoor ze niet als dier maar 
als product worden gezien; een product als 
vlees, melk en eieren. Terwijl dieren in de 
veeindustrie wel degelijk hinder ervaren 
door het gebrek aan daglicht, de krappe 
hokken waar ze in leven en de harde onder
grond die zorgt voor pijnlijke verwondingen. 
Ze ervaren angst, stress en verveling. Juist 
omdát ze zo communicatief en gevoelig zijn. 

Dieren kunnen hier zelf niets tegen doen  
daarom geeft World Animal Protection ze 

een stem. De internationale dierenbescher
mingsorganisatie werkt aan een positieve 
verandering van de wereldwijde voedsel
keten: een verschuiving naar beter dieren
welzijn en meer plantaardig voedsel. Om 
dit voor elkaar te krijgen helpt World Animal 
Protection wereldwijd consumenten, over
heden en financiële instellingen om betere 
keuzes te maken. Zo verbetert het welzijn 
van dieren in de veeindustrie en wordt ook 
het gebruik van plantaardige alternatieven 
voor vlees en zuivel gestimuleerd. Want 
ieder dier verdient het om een goed leven  
te hebben.

Benieuwd naar het werk van World 
Animal Protection en hoe je hieraan 
kunt bijdragen? Neem een kijkje op 
worldanimalprotection.nl 

Communicatief en 
gevoelig. Net als jij.

https://www.worldanimalprotection.nl/ons-ons/organisatie?utm_source=week%20zonder&utm_medium=referral&utm_content=WZV_artikel_vee_maart_2023&utm_campaign=nl_vee


UITETEN TIJDENS DE WEEK

UITETEN

Wil jij je culinair in de watten laten leggen? Ga tijdens de 
Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel vegetarisch of vol
ledig plantaardig uiteten! Tijdens de week serveren ver
schillende restaurants door heel Nederland een speciaal 
Week Zonder Vlees (& Zuivel) menu, als onderdeel van de 
Nationale Restaurant Week. De deelnemende restau
rants laten je graag zien dat je ook buiten de deur heerlijk 
kunt genieten van een fantastisch vega(n) menu. Ontdek 
en proef de veelzijdige en verrassende menu’s die de 
deelnemende restaurants van de Nationale Restaurant 
Week serveren. Dus nodig je vrienden of familie uit voor 
een leuke avond tijdens de Week Zonder Vlees & Zuivel 
en reserveer via www.restaurantweek.nl snel een tafel!

TIP Bestel je in een restaurant graag een steak of 
broodje pulled pork? Bezoek een restaurant met 
newmeat van Redefine Meat (zie p. 76) op de 

menukaart. Zo kun je ook zonder vlees blijven genieten 
van je favoriete gerechten! 
Bekijk www.redefinemeat.com/nl/
wheretofind/ voor de locaties.

WAAR GA JIJ UITETEN 
TIJDENS DE WEEK?
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DINER & 
BORREL

Van klassiekers in een plantaardig jasje  
tot verrassende wereldkeukengerechten:  
de mogelijkheden zonder vlees en zuivel  
zijn eindeloos! Deze recepten laten zien  
dat ook jij 's avonds een heerlijk gerecht  

op tafel kunt zetten. 

Natuurlijk wil je op een goede manier het 
weekend inluiden, en ook dat kan prima 
zonder vlees en zuivel. Denk aan loaded  
fries of een goedgevulde borrelplank met 
vegan bitterballen en loempia's. Enjoy!
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TERIYAKI 
TRAYBAKE
TEMPEH EN 
GROENTE  
UIT DE OVEN

INGREDIËNTEN
 
2 rode paprika’s, in blokjes
2 winterpenen, geschild  
 en in plakken 
2 bosuien, in dunne ringen
1 broccoli, in roosjes
250 g tempeh, in blokjes 
200 g zilvervliesrijst 
175 ml teriyakisaus
2 el zonnebloemolie 

BEREIDINGSWIJZE
 
Verwarm de oven voor op 180 °C.

Verdeel de tempeh en de zonnebloemolie over een met bakpapier 
beklede bakplaat en hussel goed door elkaar zodat alle tempeh bedekt 
is met olie. Rooster de tempeh 10 minuten in het midden van de oven. 

Voeg de paprika, winterpenen, broccoli en teryakisaus aan de tempeh 
toe, schep om tot alle ingrediënten bedekt zijn met de saus. 

Rooster het geheel nog 20 minuten in het midden van de oven, schep 
halverwege een keer om. 

Bereid ondertussen de rijst volgens de instructies op de verpakking.

Verdeel de tempeh en de groenten over de borden, serveer met de 
rijst en garneer met de bosui. 

TIPS Nog meer snelle groentegerechten proberen?  
Maak eens heerlijke gevulde paprika’s met HAK Uit de  
Oven Gevulde Paprika (zie p. 72).

Ook de stronk van de broccoli is lekker én voedzaam, gooi 
deze niet weg! Schil de stronk, snijd deze in dunne plakjes  
en rooster ze samen met de broccoliroosjes op de bakplaat. 

4 PERSONEN  SNEL KLAAR  BUDGET
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TACO TWIST
TACO'S MET  
SNELLE KOOLSLA 
EN CRISPY STICKS

INGREDIËNTEN
 
8 maistortilla's 
2 verpakkingen (180 g)  
 crispy sticks, bv. van Lidl  
 (zie p. 68)
1 avocado, in plakjes 
150 g mais 
zonnebloemolie
zout en peper

voor de koolsla
½ limoen, het sap
150 g witte kool, in reepjes 
150 g plantaardig yoghurt 
 alternatief Griekse stijl 
2 tl gedroogde bieslook 

BEREIDINGSWIJZE
 
Verhit zonnebloemolie in een koekenpan op middelhoge temperatuur 
en verwarm de maistortilla's 12 minuten per kant totdat ze goudbruin 
kleuren. 

Doe alle ingrediënten voor de koolsla in een kom en hussel het geheel 
door elkaar, proef en breng op smaak met zout en peper. 

Bereid de crispy sticks volgens de instructies op de verpakking. 

Verdeel de maistortilla's over de borden, serveer met de crispy sticks, 
koolsla, avocado en mais. Maak eventueel af met wat limoensap en 
serveer direct. 

4 PERSONEN  SNEL KLAAR  HELE GEZIN

DINER & BORREL
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BROODJE  
‘WARM VLEES’ 
GOEDGEVULDE 
PITA

INGREDIËNTEN
 
4 pitabroodjes 
2 verpakkingen (+/ 300 g)  
 vegan kebab of shoarma,  
 bv. van Karma Kebab  
 of Vivera (zie p. 6667)
1 rode paprika, in reepjes
85 g veldsla
zonnebloemolie
zout en peper

voor de knoflooksaus 
1 rode ui, gesnipperd
2 teentjes knoflook, geperst
150 g plantaardig yoghurt 
 alternatief op basis van soja 
2 el vegan mayonaise,  
 bv. van Hellmann’s (zie p. 71)
1 tl gedroogde peterselie 

BEREIDINGSWIJZE
 
Meng de ingrediënten voor de knoflooksaus in een kom. Proef en 
breng op smaak met zout en peper.

Verhit zonnebloemolie in een koekenpan op middelhoge temperatuur 
en bak de paprika 34 minuten totdat deze goudbruin kleurt.

Bereid ondertussen de pitabroodjes en de vegan kebab of shoarma 
volgens de instructies op de verpakking. 

Verdeel de knoflooksaus, paprika, veldsla en vegan shoarma of kebab 
over de pitabroodjes. Serveer direct.

TIP Sta je op de trein te wachten en krijg je zin in een 
broodje, loop dan de Kiosk in voor de Flatbread Karma 
Kebab (zie p. 76). Dat wordt smullen!

4 PERSONEN  SNEL KLAAR  HELE GEZIN
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AVG’TJE 
BALLETJES IN 
CHAMPIGNON-
SAUS

INGREDIËNTEN
 
2 verpakkingen (+/ 350 g)  
 vega(n) balletjes, bv. van  
 IKEA (zie p. 67)
500 g broccoli, in roosjes
500 g aardappelschijfjes 
zonnebloemolie
zout en peper
 
voor de champignonsaus
1 ui, gesnipperd
2 teentjes knoflook, geperst 
250 g champignons, in plakjes 
50 g margarine
200 ml paddenstoelenbouillon
200 ml plantaardig  
 kookroomalternatief
3 el bloem
2 tl sojasaus 

BEREIDINGSWIJZE
 
Verhit een klein beetje van de margarine in een kookpan op middel
hoge temperatuur en bak de champignons 34 minuten totdat ze 
goudbruin kleuren. Voeg de overgebleven margarine toe aan de pan 
en laat smelten op lage temperatuur. Voeg de bloem toe en roer goed 
door. Voeg de overige ingrediënten voor de champignonsaus toe en 
laat de saus 45 minuten indikken. 

Bereid de vega(n) balletjes volgens de instructies op de verpakking. 

Verhit zonnebloemolie in een koekenpan op middelhoge temperatuur 
en bak de aardappelschijfjes 78 minuten totdat ze goudbruin kleuren 
en knapperig zijn. Proef en breng op smaak met zout en peper. 

Kook ondertussen de broccoli 56 minuten in een pan water met een 
snuf zout, giet af en zet apart.

Verdeel de balletjes over de borden en serveer met de champignon
saus, broccoli en aardappelschijfjes. 

4 PERSONEN  HELE GEZIN

TIP Wel zin in champignons en broccoli, maar geen zin om 
uitgebreid te koken? Kies dan voor The Good Baker Broccoli 
& Mushroom pizza, zie p. 71. Even in de oven en klaar!

DINER & BORREL
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BUTTER CURRY
VEGGIE STYLE

INGREDIËNTEN
 
2 verpakkingen (+/ 300 g)  
 vega(n) stukjes, bv. van Garden  
 Gourmet, PLUS of Quorn  
 (zie p. 6667)
2 teentjes knoflook, geperst
400 g tomatenblokjes
400 g kikkererwten,  
 afgespoeld en uitgelekt 
200 g rijst 
80 g margarine
10 g koriander, fijngesneden
250 ml plantaardig  
 kookroomalternatief 
2 tl garam masala kruiden 

BEREIDINGSWIJZE
 
Verhit de margarine in een pan met dikke bodem op middelhoge  
temperatuur en bak de knoflook en de garam masala kruiden 23 
minuten totdat ze beginnen te geuren. Voeg de tomatenblokjes, de 
kikkererwten en het plantaardige kookroomalternatief toe. Doe een 
deksel op de pan en laat de saus op lage temperatuur 1520 minuten 
pruttelen. Roer af en toe door. 

Bereid de vegan stukjes en de rijst volgens de instructies op de 
verpakking.

Voeg de vegan stukjes en de koriander toe aan de saus en roer door. 

Verdeel de curry over de borden en serveer met de rijst.

TIPS Wil je extra groente toevoegen aan de curry maar heb  
je geen zin om te snijden? Vervang de kikkererwten door  
de Groente en peulvruchten voor Indiase linzencurry van 
Albert Heijn (zie p. 72) en je hebt makkelijk een extra portie 
groente binnen.

Drukke dag gehad, en geen tijd of zin om zelf saus te maken? 
Vervang het plantaardige kookroomalternatief en de garam 
masala kruiden door Patak’s Korma (kijk op p. 72)!

Helemaal geen zin om te koken? Dan biedt de Tikka Masala 
van Lazy Vegan de uitkomst (zie p. 72), die je vanuit de diep
vries alleen nog in de pan hoeft te verwarmen. Makkelijker 
wordt het niet!

4 PERSONEN  HELE GEZIN
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AVG 2.0 
ZUURKOOL- 
STAMPPOT  
MET JUS  
EN ‘WORST’

INGREDIËNTEN
 
1 verpakking (250 g)  
 vega(n) rookworst,  
 bv. van HEMA (zie p. 66)
500 g kruimige aardappelen,  
 geschild
520 g zuurkool
150 ml haverdrink,  
 bv. van Alpro (zie p. 68)
zout en peper 

voor de jus 
1 witte ui, gesnipperd
100 g margarine
250 ml groentebouillon 
2 tl maïzena
1 tl gedroogde tijm 

BEREIDINGSWIJZE
 
Kook de aardappelen 20 minuten in ruim kokend water met een snuf 
zout. Giet af en zet apart. 

Bereid ondertussen de zuurkool volgens de instructies op de 
verpakking. 

Verhit een klein beetje van de margarine in een koekenpan op mid
delhoge temperatuur en fruit de ui en de tijm 23 minuten totdat ze 
beginnen te geuren. Voeg de rest van de margarine toe en wacht tot 
deze gesmolten is. Roer vervolgens de maïzena door de pan. Voeg 
beetje bij beetje de groentebouillon toe en laat de jus op lage tempe
ratuur 23 minuten indikken. 

Bereid de vega(n) worst volgens de instructies op de verpakking. 

Verwarm in een kookpan de haverdrink 23 minuten op lage tempe
ratuur. Voeg deze samen met de zuurkool toe aan de aardappelen 
en stamp dit tot een grove stamppot. 

Verdeel de zuurkoolstamppot over de borden en serveer met de worst 
en de jus. 

4 PERSONEN  BUDGET

DINER & BORREL
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PASTA ALLA 
NORMA 
PENNE MET 
AUBERGINE

INGREDIËNTEN
 
2 aubergines, in blokjes
2 knoflookteentjes, geperst
2 blikken (800 g) tomatenblokjes
300 g penne van linzen 
100 g plantaardig kaasalternatief,  
 geraspt 
70 g tomatenpuree 
15 g basilicum, fijngesneden
4 el olijfolie 
1 tl chilivlokken (optioneel)
olijfolie
zout en peper

BEREIDINGSWIJZE
 
Verwarm de oven voor op 200 °C.

Verdeel de aubergine over een met bakpapier beklede bakplaat en 
besprenkel met 4 eetlepels olijfolie. Breng op smaak met zout en peper. 
Rooster 20 minuten in het midden van de oven totdat de aubergine 
goudbruin is geworden. 

Bereid ondertussen de penne volgens de instructies op de 
verpakking.

Verhit olijfolie in een kookpan op middelhoge temperatuur en bak 
de knoflook, tomatenpuree en chilivlokken 23 minuten. Voeg de 
tomaten blokjes en de basilicum toe, houd wat basilicum over voor  
de garnering. Laat 67 minuten op lage temperatuur pruttelen. Voeg  
de aubergineblokjes toe en roer door. Proef en breng op smaak met 
zout en peper. 

Meng de penne met de auberginesaus en verdeel de pasta over  
de borden. Garneer met het plantaardige kaasalternatief en de over
gebleven basilicum. Serveer direct. 

TIP Krijg je onderweg zin in zo'n heerlijke pasta? Ga  
dan eens langs bij Julia's op het station (kijk op p. 76)!  
Wist je dat alle pastasauzen in de basis vegetarisch zijn 
en dat ze heel wat opties hebben zonder vlees én zuivel? 

4 PERSONEN  BUDGET  HELE GEZIN
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INGREDIËNTEN
 
2 aubergines, in blokjes 
500 g udon noedels
500 g champignons, in plakjes 
125 g taugé
sesamzaadjes
zonnebloemolie

voor de woksaus 
4 el sojasaus 
3 el sesamolie
1 el honing  
zout en peper 

BEREIDINGSWIJZE
 
Verhit zonnebloemolie in een  
wokpan op hoge temperatuur  
en roerbak de aubergine en de 
champignons 45 minuten.

Meng de ingrediënten voor de  
woksaus in een kom. Voeg de  
saus toe aan de wokpan en roer 
goed door. 

Bereid de noedels volgens de  
instructies op de verpakking.

Voeg de noedels en de taugé toe 
aan de pan en roerbak nog 12  
minuten op hoge temperatuur.

Verdeel de noedels met de groenten 
over de borden en garneer met wat 
sesamzaadjes. Serveer direct. 

NOEDELS MET  
GEROERBAKTE GROENTE 
IN 15 MINUTEN KLAAR
4 PERSONEN  SNEL KLAAR  BUDGET
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BAMIBOWL
SOULFOOD  
VOOR ELKE DAG

INGREDIËNTEN 
 
4 eieren 
1 prei, in ringen 
½ Chinese kool, grof gesneden
1 rode peper, in ringen 
250 g eiermie 
150 g wortel, julienne 
1 cm verse gember,  
 geschild en fijngesneden 
3 el ketjap manis 
1 tl sambal
zonnebloemolie 
 
BEREIDINGSWIJZE  

Bereid de eiermie volgens de  
instructies op de verpakking.

Verhit zonnebloemolie in een koe
kenpan op middelhoge temperatuur, 
breek de eieren in de pan en bak ze  
in 34 minuten tot spiegeleieren. 

Verhit zonnebloemolie in een wok
pan op hoge temperatuur en roer
bak de groenten en de rode peper 
45 minuten totdat ze gaar zijn. 

Voeg de eiermie, ketjap, gember en 
sambal toe en laat op lage tempera
tuur nog even meebakken. 

Verdeel de bami over de borden  
en serveer met een spiegelei.

4 PERSONEN  SNEL KLAAR  BUDGET

DINER & BORREL
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JÄGERSCHNITZEL
KLASSIEKER IN  
EEN NIEUW JASJE

INGREDIËNTEN
 
4 vegan schnitzels,  
 bv. van Picnic (zie p. 66)
500 g krieltjes
500 g sperziebonen, gedopt

voor de jachtsaus
1 ui, gesnipperd
250 g champignons, in plakjes
100 g plantaardig roomboter 
 alternatief, bv. van Blue Band  
 (zie p. 69)
100 ml plantaardig  
 kookroomalternatief
200 ml groentebouillon 
50 ml rode wijn 
2 el tomatenpuree
1 tl maïzena 
1 tl gedroogde tijm 
zout en peper

BEREIDINGSWIJZE
 
Verhit een beetje van het plantaardige roomboteralternatief in een  
koekenpan op middelhoge temperatuur en fruit de ui 23 minuten 
totdat deze glazig begint te worden. Voeg de champignons en de 
tomatenpuree toe en bak 23 minuten mee. 

Smelt de rest van het plantaardige roomboteralternatief in een  
kookpan op lage temperatuur, voeg de overige ingrediënten voor  
de jachtsaus toe en laat 56 minuten pruttelen totdat de saus iets  
is in gedikt. Voeg het champignonmengsel toe en roer door. Proef  
en breng op smaak met zout en peper. 

Kook de krieltjes 20 minuten in ruim kokend water met een snuf zout. 
Kook in een andere pan de sperziebonen 12 minuten in ruim kokend 
water. Giet daarna de krieltjes en de sperziebonen af.

Bereid ondertussen de vegan schnitzels volgens de instructies op  
de verpakking. 

Verdeel de vegan schnitzels over de borden en serveer met de kriel
tjes, sperziebonen en jachtsaus. 

4 PERSONEN  HELE GEZIN

DINER & BORREL
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BIERSTOOF 
PERFECT VOOR  
IN HET WEEKEND

INGREDIËNTEN
 
2 verpakkingen (+/ 320 g)  
 vegan runderreepjes,  
 bv. van Vivera (zie p. 67)
2 uien, gesnipperd 
1 rode peper, in ringen 
330 ml bier
500 g vastkokende aardappelen,  
 in kwarten
250 g champignons, in plakjes 
200 g doperwten 
50 g margarine
300 ml groentebouillon 
2 el tomatenpuree 
3 tl Vadouvan kruidenmix,  
 bv. van Verstegen (zie p. 71)
zout en peper

BEREIDINGSWIJZE
 
Bereid de vegan runderreepjes volgens de instructies op de 
verpakking.

Verhit een beetje van de margarine in een stoofpan op middelhoge 
temperatuur en bak de ui samen met de Vadouvan kruidenmix en 
de rode peper totdat de ui glazig begint te worden. Voeg de rest van 
de margarine, de tomatenpuree en de champignons toe en bak 34 
minuten mee. 

Voeg het bier, de groentebouillon, de aardappelen en de vegan  
runderreepjes (inclusief het vet) toe en laat op lage temperatuur  
30 minuten sudderen. Voeg de laatste 5 minuten de doperwten  
toe. Proef en breng op smaak met zout en peper. 

Verdeel de stoof over de borden en serveer direct. 

4 PERSONEN  FEEST
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BURGER TIME!  
SPICY CH**S* 
BURGER MET 
AARDAPPELPARTJES

INGREDIËNTEN
 
1 ui, in halve ringen 
4 vegan burgers,  
 bv. van Beyond Meat  
 of Heinz (zie p. 66)
4 hamburgerbroodjes,  
 gehalveerd
4 plakken plantaardig  
 kaasalternatief,  
 bv. van Violife (zie p. 69)
2 jalapeñopepers, in plakken
500 g aardappelpartjes 
85 g rucola 
2 el mosterd 
2 el vegan mayonaise 
zonnebloemolie
zout en peper

BEREIDINGSWIJZE
 
Verhit zonnebloemolie in een koekenpan op middelhoge tempera 
tuur en bak de aardappelpartjes 68 minuten totdat ze goudbruin 
kleuren en een beetje knapperig zijn. Proef en breng op smaak met 
zout en peper. 

Verhit zonnebloemolie in een andere koekenpan op middelhoge  
temperatuur en bak de ui 78 minuten totdat deze goudbruin kleurt. 
Zet de ui apart.

Verhit opnieuw zonnebloemolie in deze koekenpan op middelhoge 
temperatuur en bak de vegan burgers volgens de instructies op  
de verpakking. Draai de burgers halverwege om en leg op iedere  
burger een plak plantaardig kaasalternatief, verwarm totdat de plak  
is gesmolten. 

Bereid ondertussen de hamburgerbroodjes volgens de instructies  
op de verpakking.

Bestrijk de hamburgerbroodjes met de mosterd en de mayonaise. 
Beleg de broodjes daarna met de rucola, burgers, jalapeñopepers  
en ui. 

Verdeel de hamburgers over de borden, serveer met de aardappel
partjes en eventueel met vegan mayonaise. 

4 PERSONEN  FEEST

TIPS Geniet jij liever van een vegan krokante kipburger? 
Probeer dan eens de Pluimfeest Burger van De Vegetarische 
Slager (zie p. 66).

Zin in een lekkere burger onderweg? Dan moet je bij KFC  
zijn! Ga bijvoorbeeld voor de Original Recipe Veggie Burger 
(zie p. 76). 

DINER & BORREL
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HAUTE FRITUUR 
COMPLETE 
BORRELPLANK 
ZONDER VLEES!

INGREDIËNTEN
 
12 mini vega(n) loempia's
12 vega(n) bitterballen 
12 uienringen
1 verpakking bloemkoolnuggets,  
 bv. van Kwekkeboom Oven  
 & Airfryer (zie p. 70)
1 verpakking vega(n) kipfingers  
 of nuggets, bv. van Mora  
 (zie p. 70)
4 el ketchup
4 el vegan mayonaise
2 el mosterd
olijfolie
zout en peper

voor de patatas bravas 
500 g aardappelblokjes 
250 ml groentebouillon 
2 el olijfolie
1 el maïzena 
2 tl paprikapoeder
1 tl pikant paprikapoeder
¼ tl wittewijnazijn

BEREIDINGSWIJZE
 
Verhit olijfolie in een koekenpan op middelhoge temperatuur en  
bak de aardappelblokjes 78 minuten totdat deze goudbruin kleuren 
en knapperig zijn. Proef en breng op smaak met zout en peper.

Verwarm 2 eetlepels olijfolie samen met beide soorten paprikapoeder 
23 minuten in een kookpan op lage temperatuur. Voeg de maïzena 
toe en roer goed door met een garde. Voeg beetje bij beetje de groente 
bouillon toe en laat op lage temperatuur indikken tot er een saus  
ontstaat. Proef en breng op smaak met zout, peper en de 
wittewijnazijn. 

Bereid alle snacks volgens de instructies op de verpakking.

Serveer de aardappelen in een schaaltje en verdeel de patatas 
bravassaus hierover. Serveer de patatas bravas, snacks en sausjes  
op een borrelplank. 

4-6 PERSONEN  FEEST  HELE GEZIN

TIP Borrelen met vrienden, voetbal kijken of geen zin 
om moeilijk te doen? Pizza bestellen is de oplossing. 
Probeer dan zeker de Ibiza veggie pizza van New York 
Pizza (zie p. 76)!



61DINER & BORREL



62



63

LOADED FRIES
CHILI SIN CARNE 
STYLE

INGREDIËNTEN
 
2 teentjes knoflook
1 rode ui, gesnipperd
1 blik (400 g) zwarte bonen,  
 afgespoeld en uitgelekt
1 blik (400 g) tomatenblokjes
750 g dunne friet
200 g plantaardig  
 kaasalternatief, geraspt
1 tl chilipoeder
zonnebloemolie
zout en peper

voor de guacamole 
2 avocado's, geschild,  
 gehalveerd en ontpit 
2 bosuien, in dunne ringen 
½ limoen, het sap
250 g cherrytomaatjes,  
 in kwarten 

BEREIDINGSWIJZE
 
Verwarm de oven voor op de grillstand op 180 °C.

Verhit zonnebloemolie in een koekenpan op middelhoge temperatuur 
en bak de ui totdat deze glazig begint te worden. Voeg het chilipoeder, 
de knoflook, de tomatenblokjes en de zwarte bonen toe en laat de pan 
45 minuten op lage temperatuur staan. Proef en breng op smaak met 
zout en peper.

Bereid de friet volgens de instructies op de verpakking. 

Verdeel de friet, de bonenmix en het plantaardige kaasalternatief over 
een ovenschaal en zet deze 35 minuten in het midden van de oven. 

Prak de avocado’s voor de guacamole in een kom met een vork en 
schep hier vervolgens de bosui, het limoensap en de cherrytomaatjes 
doorheen. Proef en breng op smaak met zout en peper. 

Verdeel de guacamole over de loaded chili fries en serveer direct. 

TIP Heb je onderweg met de auto trek in een rijkelijk  
belegd broodje vol smaak? Probeer eens de Baguette Chili 
sin carne bij Café Bonjour van TotalEnergies. Kijk op p. 76!

DINER & BORREL

4 PERSONEN  FEEST
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INGREDIËNTEN
 
1 verpakking vega(n) chorizo,  
 bv. van Huls (zie p. 70), in plakjes
1 verpakking Looye Honingtomaten  
 (zie p. 71)
1 verpakking toastjes
½ potje cornichons, uitgelekt
250 g druiven
115 g gezouten pecannoten
110 g tomatentapenade
100 g vegan aïoli
130 g olijven
80 g pestospread

BEREIDINGSWIJZE
 
Leg alle ingrediënten op een  
borrelplank en serveer de dips  
in schaaltjes.

4-6 PERSONEN  FEEST

PLANTAARDIGE PROEVERIJ
EEN PLANKJE VOL  
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 VLEESVERVANGERS 

BURGERS 

1. Zet je tanden in deze nieuwe burger van 
Beyond Meat! Misschien ken je de klas
sieke burger van Beyond Meat al, die niet 
te onderscheiden is van een vleesburger. 
Dan word je vast ook enthousiast van de 
nieuwe Beyond Burger ChickenStyle. 
Knapperig aan de buitenkant en sappig 
vanbinnen. Heerlijk en makkelijk op een 
broodje of met aardappels en groente. 
Beyond Meat Beyond Burger® Chicken-
Style – € 3,99 – Albert Heijn, Jumbo

2. Als deze burger thuis is, dansen de 
kippen op tafel – zoveel is zeker. De vegan 
Pluimfeest Burger van De Vegetarische 
Slager is namelijk het 'Gekozen Product 
van het Jaar 2023'! Mals vanbinnen, 
knapperig vanbuiten. Bijzonder lecker op 
een broodje, of gesneden in een salade of 
wrap. De Vegetarische Slager Pluimfeest 
Burger – € 3,80 – Albert Heijn, Jumbo, 
Picnic, Dirk, DekaMarkt, Hoogvliet, Vomar, 
PLUS, Jan Linders, Coop 

3. Heinz geeft al bijna 150 jaar smaak 
aan jouw favoriete maaltijden met de 
onmiskenbare smaak van Heinz Tomato 
Ketchup. De vertrouwde smaakbeleving 
van Heinz vind je nu in deze vega(n) bur
gers. De burgers zijn rijk aan eiwitten, een 
bron van vezels & ijzer en palmolievrij. 
Lekker op een broodje of in je wekelijkse 
AVGtje, uiteraard het lekkerst in com
binatie met de Heinz sauzen! Heinz 
Meatless Burgers – € 3,99 – Jumbo, 
DekaMarkt, Gorillas

WORST & SCHNITZELS

4. Met de ookworst groente is geen vlees 
eten weer een stukje leuker en makkelij
ker geworden. Deze is gemaakt op basis 
van plantaardige oliën, erwtenvezel en 
vrijeuitloopei en erwteneiwit, en bevat 
daarnaast heerlijke groenten zoals rode 
biet, paprika, ui en wortel. 100% vegeta
risch dus. HEMA ookworst groente –  
€ 4,00 – HEMA

5. De Oostenrijkse klassieker… maar dan 
zonder vlees! Volledig plantaardig van 

soja en tarweeiwit en in een knappe
rig jasje van paneermeel. Picnic Vegan 
Schnitzel – € 1,65 – Picnic

STUKJES & GEHAKT

6. Voorgegaarde plantaardige gekruide 
reepjes. 100% plantaardig. Net zo lekker 
getest als vleesshoarma! Vivera Plant-
aardige Shoarma – € 3,14 – Coop 

7. Maak kennis met de sappige textuur en 
spoton smaak van Garden Gourmet's 
Vegan Filetstukjes! Deze plantaardige 
kipstukjes zijn makkelijk te bereiden voor 
warme en koude gerechten. Garden 
Gourmet Vegan Filetstukjes – € 3,29 – 
Albert Heijn

8. Met dit verse gehakt kun je alle kanten 
op! Je kunt het kruiden naar smaak en 
vormen tot ballen, maar het bakt ook 
mooi rul in de pan. Heel lekker door de 
vertrouwde pasta bolognese, maar ook 
om gehaktballetjes van te maken met je 
eigen kruidenmix. Jumbo Vers vegan 
gehakt – € 3,79 – Jumbo, Gorillas

CHICKEN-STYLE

SERVEERSUGGESTIE/SUGGESTION DE PRÉSENTATION/SERVIERVORSCHLAG

14gPROTEIN
PER SERVING

NEW
LOOK

PLANTAARDIGE GEPANEERDE BURGER
BURGER PANÉ VÉGÉTAL

PFLANZLICH PANIERTER BURGER

�����������℮

7min

URGER

PROBEER DEZE WEEK EENS... 
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9. De lekkerste kebab van de wereld  
die toevallig vegan bleek te zijn. 100% 
plantaardige kebab, gemaakt van knol 
selderij en tarwe. Bekend van de grootste 
festivals van Nederland, nu recht jouw 
keuken in! Karma Kebab – € 3,99 – Crisp, 
Jumbo, Picnic, Gorillas

10. Met PLNT plantaardige Pulled Beef 
voel en proef je het origineel, maar eet je 
geheel diervrij. Vol met natuurlijke ingre
diënten, rijk aan eiwit en vitamine D en 
arm aan verzadigde vetten. Overheerlijk 
als pulled beef op een hard broodje of 
als oudHollandse traditie in een nieuw 
jasje: lekker met rode kool en aardappel
puree! PLNT 100% plantaardige Pulled 
Beef – € 3,49 – Jumbo Foodmarkt, Crisp, 
DekaMarkt 

11. De Vegan verse gekruide kipstukjes 
van PLUS: een volwaardig alternatief voor 
jouw vegetarische maaltijd. De vegan 
kipstukjes zijn sappig, mals, heerlijk 
van smaak en bevatten ook nog eens 
vitamine B12 en ijzer. Lekker én verant

woord dus! PLUS Vegan verse gekruide 
kipstukjes – € 2,99 – PLUS

12. Van wokgerechten tot salades, de 
Quorn Vegetarische Stukjes zijn dé ideale 
keuze voor je favoriete gerechten. De 
stukjes zijn sojavrij en zijn een bron van 
vezels. Daarnaast zijn ze ook nog eens 
eiwitrijk. Een perfect alternatief voor 
kipstukjes dus. Vegetarisch, veelzijdig en 
lekker! Quorn Vegetarische Stukjes –  
€ 3,29 – Albert Heijn, DekaMarkt, Jumbo

13. Vivera Plantaardige No Beef reepjes 
zijn eiwitrijk en gemaakt op basis van 
soja en tarweeiwit. De reepjes zijn 
makkelijk naar eigen smaak te kruiden en 
geven een heerlijke malse bite aan onder 
meer Mexicaanse gerechten, salades en 
noedelgerechten! Vivera Plantaardige 
No Beef reepjes – € 3,59 – Albert Heijn, 
Jumbo, Poiesz, Vomar

14. De Rootzz of Nature rendang bestaat 
uit malse stukjes jackfruit in een rendang 
saus. De vleesachtige structuur van 

jackfruit zorgt voor een juicy en heerlijke 
bite. De jackfruit in rendang saus is vegan 
en snel te bereiden. Lekker voor bij de 
rijst of op een broodje. Rootzz of Nature 
Jackfruit in rendang saus – € 4,29 – Crisp

BALLETJES

15. Falafel is niet meer weg te denken uit 
de Nederlandse keuken. De vegetarische 
balletjes uit het MiddenOosten werden 
ooit geïntroduceerd als takeawaysnack, 
maar inmiddels toveren we ze met gemak 
uit eigen keuken. Heerlijk als borrelhapje 
of in een salade, tussen een wrap of voor 
je avondmaaltijd. En het is ook nog eens 
een prijsfavoriet! Albert Heijn vegan 
falafel – € 1,69 – Albert Heijn

16. De plantaardige balletjes van IKEA 
hebben de smaak en malsheid van 
een gehaktballetje, maar zonder de 
toevoeging van vlees en zuivel. Het 
nieuwe balletje ziet eruit en smaakt als 
het gehaktballetje, maar is gemaakt van 
erwteneiwit, haver, aardappel, ui en appel. 
IKEA HUVUDROLL – € 4,29 – IKEA 
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 VISVERVANGERS 

17. Geniet met John West Vegan van 
heerlijke visvrije tonijn. Zo zet je in een 
handomdraai een lekkere en voedzame 
maaltijd op tafel, zoals een pasta of 
salade. In handige stazak en zowel warm 
als koud lekker! John West Vegan visvrije 
tonijn met tomaat en basilicum

18. Een heerlijk knapperige vervanger 
voor vis. Met een goede vissmaak en een 
niet van echt te onderscheiden structuur. 
Lidl Vegan vissticks – € 1,99 – Lidl

19. Lekker voor op je pizza tonijn! Maar  
je kunt met Seasogood vis vrije tonijn 
naturel natuurlijk alle tonijngerechten 
maken die je wilt. Deze tonijn in blik is 
plantaardig en rijk aan eiwit en omega 
3vetzuren. Met Seasogood maak je 
lekkere vis vrije tonijngerechten. Met 
de smaak van de zee en plantaardig. 
Seasogood vis vrije tonijn naturel – 
€ 2,89 – Albert Heijn, Makro, Crisp, 
HelloFresh, Marley Spoon

 PLANTAARDIGE VARIATIES OP... 

DRINKS

20. Een zachte volromige amandeldrank 
voor iedere dag. Lactosevrij en daarmee 
bovendien het ideale alternatief voor 
melk. Albert Heijn Amandeldrink naturel 
– € 1,59 – Albert Heijn

21. Haverdrink is een baristavariant welke 
goed schuimt, heerlijk voor bijvoorbeeld 
in de koffie! En dat zonder toegevoeg
de suikers én glutenvrij. ALDI Barista 
Haverdrink – € 1,49 – ALDI

22. Plantaardig voor melkliefhebbers! 
Geniet van de neutrale smaak en veelzij
digheid door je ontbijt, bij de lunch, in een 
smoothie of bak en kook ermee! Lekker 
bezig zo! Alpro This is not M*LK (halfvol) –  
€ 2,89 – o.a. Albert Heijn, Jumbo, Hoogvliet

23. Vind jij het drinken van goede koffie 
ook een heerlijk moment van de dag? 
Dan is onze barista haverdrink de  
ideale match voor jouw kopje koffie! De 

haverdrink heeft slechts 4 ingrediënten 
en heeft een romige textuur met een 
heerlijk schuim. Zonder onnodige toe
voegingen, bevat 12% aan haver en  
is glutenvrij! Natrue Barista Oat drink –  
€ 2,29 – Albert Heijn

24. Zin in een heerlijk romige en schui
mende cappuccino? WUNDA® Barista is 
hier voor jou. Een perfect alternatief voor 
melk, met plantaardige eiwitten uit onze 
gele spliterwten. WUNDA® is rijk aan 
eiwit en calcium en is lactose en gluten
vrij. WUNDA® Barista – € 2,59 – Jumbo, 
Albert Heijn

YOGHURT

25. Het grote avontuur van Abbot Kinney’s 
begon met deze geliefde plantaardige 
kokos yog: Coco Start Original. De romige 
textuur, de zachte smaak van kokosmelk, 
en de frisheid van yoghurtculturen... we 
waren op slag verliefd. 100% natuurlijk en 
biologisch, gemaakt met slechts 4 ingredi
enten. Abbot Kinney’s Coco Start Original 
– € 3,29 – Jumbo, PLUS, Picnic, Crisp
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26. Melkan biedt plantaardige zuivelalter
natieven die met liefde en plezier gemaakt 
zijn. En dat proef je. Melkan kokos plant
aardig alternatief voor yoghurt is heerlijk in 
combinatie met ontbijtgranen en ook lek
ker als toetje! Melkan kokos plantaardig 
alternatief voor yoghurt – € 1,52 – PLUS 

BOTER

27. Becel Original is een plantaardige 
spread voor op brood, gemaakt met 
100% natuurlijke ingrediënten. Het bevat 
een unieke mix van zonnebloem, lijn
zaad, en koolzaadolie die van nature rijk  
is aan Omega 3. Daarom is Becel goed 
voor het hart. Becel Original – € 3,99 – 
alle supermarkten

28. Roomboterliefhebber? Ontdek onze 
nieuwe, heerlijk romige wikkel. Voor 
iedereen die op zoek is naar een romige 
smaak, maar zoveel mogelijk plantaardig 
wil eten. Het vervangt roomboter heel 
gemakkelijk 1op1 in de pan, op brood, in 
baksels of andere gerechten. Blue Band 
Roombeter – € 2,59 – alle supermarkten 

KAAS

29. De kwaliteit die je van Boursin gewend 
bent, maar dan 100% plantaardig. Heerlijk 
op brood of een lekkere toevoeging in 
gerechten zoals pasta of risotto. Boursin 
Plant-Based – € 2,89 – o.a. Albert Heijn, 
Jumbo, PLUS, Hoogvliet, Coop, Dirk 

30. Nieuw recept verrijkt met calcium, met 
dunnere plakjes voor een beter mondge
voel. Laat je verleiden door de heerlijke 
smaak van onze Gouda flavour slices. Smelt 
perfect op een tosti, op een vegan burger 
of gewoon lekker op een cracker. Violife 
Gouda flavour slices – € 2,69 – Albert 
Heijn, Jumbo, Dirk, Hoogvliet, Jan Linders, 
Poiesz, Coop, DekaMarkt, PLUS, SPAR

 ONTBIJT & LUNCH 

31. Kips Vega Filet Americain is gemaakt 
op basis van tarweeiwitten en is 100% 
plantaardig. Lekker voor op brood of op 
een toastje. Zo uit de verpakking op tafel 
om samen van te genieten. Leuk feitje: 
doordat het een vegetarische variant is 

op Filet americain is het ook geschikt 
voor zwangere vrouwen. Kips Vega Filet 
Americain – o.a. Albert Heijn, Jumbo, Coop, 
Hoogvliet, Jan Linders, PLUS, Vomar

32. Met de nieuwe Stegeman Omelet
plakjes is er nu nog meer variatie voor op 
je boterham. De plakjes zijn gebakken van 
vrije uitloop eieren en bij de Italiaanse va
riant proef je de typische Italiaanse krui
den zoals oregano, basilicum, bieslook en 
rozemarijn. Je kan ze zowel koud als warm 
eten. Eet smakelijk! Stegeman Italiaanse 
Omeletplakjes – € 1,99 – Jumbo, PLUS, 
Coop, Jan Linders, Hoogvliet 

33. TastyBasics crackers meerzaden zijn 
gemaakt van onbewerkte ingrediënten, 
zoals lijnzaad, sesamzaad en zonne
bloempitten. Hierdoor zijn ze rijk aan ve
zels en eiwitten. En bevatten ze juist min
der koolhydraten. Een voedzame cracker 
voor een gezond ontbijt of gezonde lunch. 
TastyBasics crackers meerzaden –  
€ 2,99 – Albert Heijn, Jumbo, PLUS, 
Picnic, DekaMarkt, Poiesz, Dirk
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34. De Santa Maria Bieten Tortilla heeft 
een milde zoete bietensmaak en een 
mooie natuurlijke kleur. Deze kleurrijke 
groente tortilla maakt het gemakkelijk 
om voedzaam en smakelijk Tex Mex en 
Mexicaans eten te bereiden voor familie 
en vrienden. Santa Maria Bieten Tortilla  
– € 2,99 – veel supermarkten

 BORREL & TUSSENDOOR 

35. Een vegan karamelzeezoutreep die 
net zo lekker is als de melkchocolade 
variant! Zo hoef jij dus niet in te leveren 
op smaak. De melk is vervangen door een 
plantaardige variant en de hazelnoot 
praliné zorgt voor een extra rijke smaak 
en een lekker romige structuur. Hands 
Off My Chocolate Vegan Caramel 
Seasalt Hazelnut Praline – € 2,29 – 
Albert Heijn, AH to go, Jumbo, PLUS, 
Coop, Vomar, Dirk, DekaMarkt, SPAR, 
Hoogvliet, Jan Linders, Poiesz, Picnic

36. Huls Vega Sticks Chorizo zijn heer
lijke snackworstjes met een licht pittige 

smaak. 100% plantaardig. Gemaakt op 
basis van erwteneiwit en groenten. Huls 
Vegetarische Sticks Chorizo – PLUS

37. Voorbestemd om koekiemonsters wild 
te maken! Een hemelse mix van krokante 
stukjes purechocoladekoekjes in de 
meest smeuïge M!LK chocolade. Wie 
heeft er nog melk nodig als je ook zónder 
perfectie kunt bereiken? 100% biologi
sche en vegan ingrediënten, met fairtrade 
cacao uit de Dominicaanse Republiek. 
Verpakt in een milieuvriendelijke, plastic
vrije verpakking. iChoc Choco Cookie –  
€ 2,89 – Albert Heijn

38. Voor alle nacholiefhebbers die van 
een speciale twist houden, is er de Nacho 
Cheese flavour Bloemkool Nugget! 
Helemaal vegan, met een romige vulling 
van verse bloemkool en vegan cheddar 
kaas, een vleugje chilipeper en een kro
kante korst van verkruimelde nachochips. 
Kwekkeboom Oven & Airfryer Nacho 
Cheese flavour Bloemkool Nuggets –  
€ 4,49 – Albert Heijn, PLUS

39. De vegetarische Kipfingers® van 
Mora zijn om je vingers bij op te eten! 
Heerlijke, vegetarische Kipfingers®:  
vrij van vlees, vol van smaak. Gehuld in 
een krokant korstje en vrijwel niet van 
echt te onderscheiden. Lekker voor elke 
snacker! Mora vegetarische Kipfingers® 
– € 4,15 – Albert Heijn, Jumbo, Coop, 
DekaMarkt, Hoogvliet, PLUS

 GROENTEN & PEULVRUCHTEN 

40. Bonduelle Linzen zijn met stoom 
bereid en hebben daardoor een lekkere 
stevige bite. Bovendien zijn ze rijk aan ei
witten. Ze zijn voedzaam en heel veelzij
dig dankzij hun neutrale, pure smaak. Een 
ware superster in de keuken. Ben jij klaar 
om dat te ontdekken? Bonduelle Linzen – 
€ 1,95 (310 g) – alle supermarkten

41. Onvoorstelbaar lekker, heerlijk  
zoet en met een frisse, zachtzure  
twist. Dat is de smaakexplosie van  
Looye Honingtomaten. Ontdek het zelf  
bij jouw groentespecialist of super
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markt, want proeven is geloven! Looye 
Honingtomaten – € 3,59 – Albert Heijn, 
Jumbo, SPAR, Picnic, groentespecialisten

 SMAAKMAKERS 

42. Ervaar de unieke smaak van 
Hellmann’s Vegan Mayo. Hellmann’s 
Vegan Mayo heeft een onmiskenbare 
frisse smaak en een stevige structuur. 
Gemaakt van pure vegan ingrediënten 
maar mét behoud van de Hellmann’s 
smaak. Hellmann’s Vegan Mayo –  
€ 3,19 – Albert Heijn, Jumbo, PLUS, 
Hoogvliet, Dirk, Bol.com

43. Onze versie van harissa uit Tunesië: 
mild pittig door naast de geroosterde 
rode pepers ook geroosterde zoete 
paprika’s toe te voegen, samen met het 
kenmerkende specerijenmengsel van 
komijn, koriander, karwij, chili en knof
look. Doordat deze milde peperpaprika
pasta niet zo heet is, kun je hem rijkelijk 
als makkelijke pastasaus, marinade, dip 
of smaakmaker gebruiken. Lekker bij 

eitjes, vleesvervangers, geroosterde 
groenten; met alles! SOUQ Milde Harissa 
– € 3,29 – Albert Heijn

44. TABASCO® Sweet & Spicy Sauce is 
de perfecte balans tussen zoet en pittig. 
De saus heeft hints van gember, peer en 
knoflook, en het krijgt zijn milde hitte van 
rode pepers en een scheutje TABASCO® 
saus. Sweet & Spicy is perfect om snacks 
in te dippen, over vegetarische taco's te 
sprenkelen of om rijstnoedles af te toppen. 
Gemaakt van natuurlijke ingrediënten, glu 
tenvrij, koosjer en halal. TABASCO® Sweet  
& Spicy Sauce – € 3,69 – TABASCO®
webshop, Albert Heijn, Aziatisch georiën
teerde supermarkten

45. Vadouvan is de Franse versie van 
een specerijenmengsel uit India. De 
smaak is heel kenmerkend en aroma
tisch: pittig, licht zoet en rokerig. Heerlijk 
bij pompoensoep, curry of stoofscho
tels. Verstegen World Spice Blend  
Vadouvan – € 2,49 – Albert Heijn, Jumbo, 
Verstegen webshop

 SNEL OP TAFEL 

46. The Good Baker Broccoli & 
Mushroom is een heerlijke pizza met 
extra veel groente. De dunne krokante 
bodem bestaat namelijk voor een deel 
uit spinazie en is belegd met broccoli, 
champignons en mozzarella! Deze 
pizza is 100% vegetarisch en is een 
bron van eiwitten! Dr. Oetker The Good 
Baker Broccoli & Mushroom – € 4,39 – 
Albert Heijn, Jumbo, PLUS, Coop, Boni, 
DekaMarkt, Dirk, Hoogvliet, Jan Linders, 
Boon, Poiesz, MCD, SPAR, Picnic

47. Easy Veggie Tonight Chili Sin Carne is 
een licht pittige maaltijdsaus met chili
kruiden, gevuld met tomaten, gekookte 
zwarte bonen en rode paprika. Boordevol 
groenten en peulvruchten (413 gram per 
pot), eiwitten en vezels, geen toegevoeg
de suikers, 100% plantaardig. Probeer 
het eens met plantaardige kipstukjes of 
met grof gesneden avocado en Griekse 
yoghurt. Easy Veggie Tonight Chili Sin 
Carne – € 3,39 – Jumbo 
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48. Met HAK Uit de Oven Gevulde Paprika 
zet je snel en gemakkelijk een lekkere, ge
zonde maaltijd op tafel waarbij je 459 gram 
groenten en peulvruchten uit stazak com
bineert met verse groenten. Het product 
is vegan, gemaakt met 100% natuurlijke 
ingrediënten en bevat geen toegevoegde 
suikers. Ideaal voor alle groentelovers, 
vegetariërs, flexitariërs en vegans! HAK 
Uit de Oven Gevulde Paprika – € 3,49 – 
vrijwel alle supermarkten

49. De Lazy Vegan maaltijden heb je het 
liefst standaard in je vriezer liggen voor 
die momenten waarop je geen tijd hebt 
om te koken, maar toch gezond wil eten. 
Deze Tikka Masala zit bomvol groenten 
zoals bloemkool, spinazie, rode paprika 
en wortel. En wat is een curry zonder rijst 
en een flinke toef chili, knoflook en kori
ander? Dachten wij ook. Voor het ultieme 
voldane gevoel en de nodige proteïne 
ontbreken ook de “kipstukjes” op basis 
van erwteneiwit niet. Lazy Vegan Tikka 
Masala – € 4,69 – Albert Heijn, Jumbo, 
Flink, Getir, Crisp 

50. Korma is een van de populairste 
curry’s van de wereld. Heerlijk zacht van 
smaak, dus perfect voor kinderen of 
mensen die niet van heet eten houden. 
Patak's Korma is een heerlijk romige 
saus met gedroogde kokosnoot en 
een subtiel uitgebalanceerde mix van 
authentieke kruiden met gember en kori
ander. Een echte familiefavoriet! Patak's 
Korma saus – € 3,29 – Albert Heijn, 
Jumbo, PLUS, Coop 

51. De vegetarische balletjes zijn heerlijk 
van smaak en structuur en komen in een 
rijke, mildpittige satésaus. Unox vege
tarische balletjes in satésaus zijn lekker 
om te serveren voor bij de borrel, op een 
broodje of om op tafel te zetten bij een 
rijstgerecht zoals bijvoorbeeld nasi.  
Unox vegetarische balletjes in satésaus 
– € 3,99 – Albert Heijn, Jumbo, Coop, 
PLUS, Hoogvliet, DekaMarkt, Dirk

52. De combinatie van verse bloemkool, 
paprika en wortel met linzen en vadou
van kruiden vormen de basis voor deze 

Indiase linzencurry. Door zelf zilvervlies
rijst en kokosmelk toe te voegen zet je 
binnen 15 minuten een heerlijke maaltijd 
op tafel. Albert Heijn Groente en peul-
vruchten voor Indiase linzencurry –  
€ 3,99 – Albert Heijn

53. Verras jezelf bij de lunch of de avond
maaltijd met deze rijk gevulde vegan maal
tijdsalade. Een heerlijke smaakcombinatie 
van frisse sla en rauwkost enerzijds en 
zoete mango en een hazelnootcranberry
mix anderzijds, met als finishing touch een 
fris pittige citrusmaanzaadsrirachadres
sing. Albert Heijn Maaltijdsalade mango 
hazelnoten – € 5,89 – Albert Heijn

54. Een heerlijke saladebowl met falafel, ta
bouleh, zoete aardappel en frisse hummus. 
SPAR Saladebowl falafel – € 5,99 – SPAR

 VOOR JOUW TROUWE VIERVOETER 

55. Dit complete, plantaardige recept is 
lekker én geeft je hond alles wat hij nodig 
heeft. Het zit vol perfect uitgebalanceer
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de plantaardige eiwitten en bevat verse 
groenten en een voedzame mix van 
fruit, kruiden en peulvruchten. Alles is 
zachtjes gegaard: zo blijven alle goodies 
en die lekkere smaak optimaal bewaard. 
En je hond? Die lacht vrolijk van oor tot 
oor. Edgard & Cooper Crispy Carrot & 
Courgette – € 10,99 / kilo – verschillende 
dierenspeciaalzaken (zie: edgardcooper. 
com/nl/storelocator)

 IN DE KEUKEN 

56. OptiGrill Elite XL is de extra grote 
slimme contactgrill voor perfecte grillre
sultaten dankzij de slimme grillassistent. 
De OptiGrill intelligente technologie 
berekent de ideale bereidingstijd en 
temperatuur op basis van de dikte,  
het aantal stuks en het geselecteerde 
programma. Door de automatische  
programma’s en een handmatige stand, 
kun je alle ingrediënten grillen zoals  
jij dat wilt. Tefal OptiGrill Elite XL –  
€ 349,99 – Tefal.nl, Home&Cook, 
Coolblue, Bol.com, BCC, MediaMarkt 

56
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 SUPERMARKTTIPS 

• Loop het peulvruchtenschap in 
de supermarkt niet voorbij! Bonen 
bevatten veel eiwitten, vezels, 
vitamine B1 en ijzer en ze zijn laag 
in vet. Ook hebben peulvruchten 
een lage klimaatbelasting. Je 
kunt er echt alle kanten mee op: 
probeer eens een pastasaus met 
linzen, doe wat kikkererwten door 
je salade of voeg witte bonen toe 
aan de tomatensoep.

• In het vriesvak zijn groente en 
fruit vaak voordeliger dan vers. 
Meestal worden ze direct na de 
oogst ingevroren en bevatten ze 
daarom vrijwel net zoveel vitami
nen en mineralen als verse groen
te en fruit. Voordelig, makkelijk en 
gezond dus! Nog een voordeel van  

 
 
het vriesvak: er zijn er ook allerlei 
vegan pizza's en kantenklare 
maaltijden te vinden. Heel handig 
voor als je een keer geen zin of tijd 
hebt om in de keuken te staan, maar 
wel graag van een maaltijd zonder 
vlees en zuivel wilt genieten.

• Kom je wel eens bij het wereld 
keukenschap? Hier vind je o.a. 
kantenklare currypasta's, naan
brood en kokosmelk voor in een 
curry, misopasta, sobanoedels en 
sojasaus voor in de noedelsoep, 
of lekkere snacks zonder vlees 
en zuivel zoals dolma's, olijven 
en gevulde paprika's. Ook zijn er 
smaakmakers zoals harissa en 
tahin die geweldig zijn om mee  
te experimenteren.
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De prijzen op deze pagina's zijn adviesprijzen. Supermarkten mogen aan  
de hand van deze richtlijn zelf hun prijs bepalen. Daarom kan de prijs van 

het product in jouw favoriete supermarkt anders zijn dan hier vermeld staat.
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MAAK ER EEN GEWOONTE VAN

Door de plantaardige switch te maken in je dagelijkse 
routines, maak je er een gewoonte van en is het mak
kelijker vol te houden. Drink je bijvoorbeeld (twee/drie/
vier)dagelijks een kop koffie met melk? Dan is de switch 
naar plantaardig helemaal niet groot! Tegenwoordig zijn 
er veel soorten baristaalternatieven waar geen koe aan 
te pas komt. Zo heb je de Barista haverdrink van ALDI, 
de WUNDA® Barista en de Natrue Barista Oat drink  
(zie p. 68). En geen zorgen, ze schuimen net zo goed  
als de melk die je gewend bent! Ook onderweg zin in 
een bakkie? Neem dan de Koffie drink haver van Lidl 
(zie p. 76) mee op pad.

MINDER 
VLEES EN 
ZUIVEL,  
HOE DOE 
JE DAT?

ZORG VOOR AFWISSELING

Als je gewend bent aan je boterham met salami of kaas, 
dan kan een lunch zonder vlees en zuivel nog best een 
uitdaging zijn. Onze tip: zorg voor afwisseling, dan wordt 
de lunch nooit saai en ontdek je veel nieuwe smaken. 
Wissel de boterhammen bijvoorbeeld af met een vegan 
tosti, een kom soep of een maaltijdsalade. Weinig tijd 
(of zin) om het zelf te maken? Albert Heijn heeft kant-
en-klare maaltijdsalades, zoals de verrassende Mango 
hazelnoten maaltijdsalade (zie p. 72). Ook handig voor 
onderweg of op kantoor!

ZOEK ALTERNATIEVEN VOOR JE FAVORIETEN

Ook zonder zuivel wil je natuurlijk kunnen genieten van  
je favoriete zoetigheden. Daarom is het ontzettend fijn 
dat er van veel producten, ook van chocolade, genoeg 
vegan opties te vinden zijn. Natuurlijk zit je goed met pure 
chocolade, maar er zijn tegenwoordig ook vegan alterna
tieven voor degenen die van witte en melkchocolade hou
den. Zo is de Vegan Caramel Seasalt Hazelnut Praline 
van Hands Off My Chocolate minstens even lekker als de 
melkchocoladevariant (zie p. 70). En mis je de melk écht 
niet in de iChoc Choco Cookie chocoladereep (zie p. 70).

MAAK HET JEZELF GEMAKKELIJK

Als je vlees en zuivel graag wat vaker laat staan, hoef  
je echt niet meteen elke dag een plantaardig 3gangen
menu op tafel te zetten. Wanneer je kleine stappen 
maakt naar een nieuw eetpatroon, is de kans veel 
groter dat je het volhoudt. Als je daarom nog niet goed 
weet waar je in de keuken moet beginnen, dan is een 
maaltijdbox voor jou misschien een uitkomst! Zo heeft 
HelloFresh een vegetarische maaltijdbox (zie p. 76), 
waarmee je de ingrediënten thuisgestuurd krijgt en met 
handige instructies eenvoudig een maaltijd klaarmaakt. 
Daar mee is het wel heel makkelijk om een dagje het 
vlees te laten staan!

GENIET VAN JE ETEN

Ook als je meer vegetarisch eet, moet je natuurlijk  
kunnen genieten van een goede borrel om het weekend 
mee in te luiden. Hoe maak je een goede borrelplank zon
der vlees waar al je vrienden van genieten? Tegenwoordig 
hoeft een vegetarische borrel echt niet alleen uit rauwe 
groenten met hummus te bestaan. Er zijn vega bitterbal
len, worstjes en nuggets, die je natuurlijk het liefst met je 
favoriete sauzen serveert. Ook zijn de Unox Vegetarische 
balletjes in satésaus een heerlijke toevoeging bij de 
borrel (zie p. 72). Even opwarmen en het borrelen kan 
beginnen!

DOE HET SAMEN

Elke verandering is makkelijker als je het samen doet met 
je vrienden en familieleden. En onder ‘familieleden’ vallen 
natuurlijk ook je huisdieren! Wist je dat honden omnivo
ren zijn en daarom van een flexibel eetpatroon kunnen 
genieten? Het plantaardige hondenvoer van Edgard & 
Cooper in de smaak Crispy Carrot & Courgette (zie p. 73) 
bevat alles wat je hond nodig heeft. Zo kan ook je trouwe 
viervoeter lekker en gevarieerd eten. 

TIPS VOOR MINDER VLEES EN ZUIVEL



EN... 
HOE ZIT 
HET MET 
VIS?

BIJVANGST & OVERBEVISSING

Vissers zijn geïnteresseerd in slechts bepaalde soorten 
vis, maar hun netten zijn níet zo selectief. Dat betekent  
dat andere vissen en zeedieren zoals zeesterren onbe
doeld gevangen worden: dit is bijvangst. Een deel hiervan 
wordt terug in zee gegooid, omdat de vis niet eetbaar is 
of niet genoeg geld oplevert. Dit is niet zo positief als het 
lijkt: slechts 15 tot 30% van de vissen die teruggegooid 
wordt overleeft dit. Daardoor raakt de visserij niet alleen 
de vis die op je bord terechtkomt, maar ook veel andere 
zeedieren. Een ander groot probleem van de visindustrie 
is overbevissing. Een vissoort wordt overbevist wanneer 
er meer vissen van deze soort worden gevangen dan  
erbij komen. Daardoor kunnen ecosystemen verstoord  
raken en soorten uitsterven. Sommige vissoorten, zoals 
de paling en kabeljauw, staan door overbevissing op de 
rode lijst van Good Fish en WWF. Deze soorten worden 
bijvoorbeeld zwaar overbevist of ernstig bedreigd en kun  
je daarom het beste helemaal niet eten. 

SCHADE DOOR NETTEN

Bij zo’n kwart van de wereldwijde visserij worden sleep
netten gebruikt. Deze netten verstoren de bodem en 
brengen schade toe aan de leefomgeving van de dieren 
die er leven. Ook is het een groot probleem dat netten 
weleens losraken van de schepen en jarenlang in zee 
blijven drijven. Zo is bijna de helft van al het plastic afval in 
de Noordzee van vissers afkomstig. Dieren zoals vissen, 
dolfijnen en schildpadden kunnen in de drijvende netten 
verstrikt raken, met de dood als gevolg. 

KWEEKVIS

Een antwoord op de groeiende vraag naar vis is kweekvis. 
Bijvangst en overbevissing zijn hierbij niet aan de orde en  
de leefomgeving van zeedieren blijft intact. Toch komen 
ook hier uitdagingen bij kijken, zoals afval, medicijnen 
en chemicaliën die in het water in de omgeving terecht
komen. Ook zijn er veel kweekvissoorten (zoals zalm en 
tonijn) die worden gevoerd met wilde vis, waardoor hierbij 
dezelfde problemen spelen als in de visserij. 

EEN DAGJE MINDER

Eet je graag wat minder vis? Dat is steeds makkelijker, 
want er zijn tegenwoordig naast vleesvervangers ook vis
vervangers te vinden! Wat dacht je van een vegan zalmfilet 
of een pizza tonno waar geen vis aan te pas komt? Ook qua 
gezondheid hoef je niets in te leveren als je de switch naar 
(meer) plantaardig maakt. Wist je dat de omega3 vetzuren 
EPA en DHA in vis namelijk ook in algen zitten? Dat is waar 
vissen deze omega’s zelf ook vandaan halen! Er zijn supple
menten op basis van algen waardoor je deze vetzuren, die 
je beschermen tegen hart en vaatziekten, gewoon bin
nenkrijgt. Eet je toch graag een keertje vis? Kies dan voor 
biologische vis of vis met het keurmerk MSC of ASC. Bekijk 
ook eens de VISwijzer om te zien welke vis je het beste wel 
en niet kunt eten.

TIP Meer weten over de visindustrie? Kijk  
dan de Netflix documentaire Seaspiracy. 

Ondanks dat vlees over het algemeen 
een grotere impact heeft op het klimaat, 
heeft ook de visserij veel nadelen. Zo 
brengt deze industrie schade toe aan 
de zee en haar bewoners. Op deze 
pagina geven we je een inkijkje in de 
visserij. Daarnaast vertellen we je graag 
hoe je ook vis makkelijk een week kunt 
laten staan! 

DE IMPACT VAN VIS ETEN 75
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1. SHELL CAFÉ
Een knapperig vers afgebakken focaccia met avocado,  
tomaat en een overheerlijke pestosaus. Verkrijgbaar bij 
een Shellstation bij jou in de buurt. Focaccia avocado –  
€ 6,25 – deli by Shell, deli2go, Shell Café

2. TOTALENERGIES
Rijkelijk vers belegde baguette met chili sin carne, pittige 
pico de gallo, frisse rettich en tortilla chips. TotalEnergies 
Baguette Chili sin carne vegan – € 5,00 – Café Bonjour

3. HELLOFRESH
Jouw vegetarische maaltijdbox bestel je online bij 
HelloFresh. Deze box zit vol verse ingrediënten en 
veggiemaaltijden met o.a. groenten, noten en zuivel 
(kan dierlijk stremsel bevatten). Zo tover jij een verse 
veggiemaaltijd op tafel. HelloFresh Box, menuvoorkeur 
Veggie – vanaf € 37,99 – HelloFresh

4. JULIA’S
Alle pastasauzen waaruit je kan kiezen bij Julia’s zijn nu 
in de basis vegetarisch! Julia’s favoriete Pastasauzen – 
gem. € 9,70 voor medium pasta – Julia’s (op het station, 
zie julias.nl/vestigingen)

5. KFC
Een wit sesambroodje met 2 Original Recipe Veggie 
Tenders, frisse ijsbergsla, een schijfje verse tomaat 
en een romige, vegan mayonaise. KFC Original Recipe 
Veggie Burger – KFC restaurants

6. KIOSK
Libanees flatbread met plantaardige kebab, vegan knoflook
saus, sriracha saus, rode ui en sla. Kiosk Flatbread Karma 
Kebab – € 4,10 – Kiosk (zie: kioskophetstation.nl/contact)

7. LIDL 
Ook met dit product breidt Lidl haar assortiment met mooie 
vegan zuivelalternatieven uit. Een heerlijke koffie met haver
drink voor een klein prijsje! Vemondo Koffie drink haver – Lidl 

8. NEW YORK PIZZA
Pizza met tomatensaus, minder mozzarella, champignon, 
rode ui, paprika, cherrytomaat, milde banana peppers. 
Met knoflookolie op de rand. Leuk weetje: hij bevat veel 
minder calorieën dan onze andere pizza’s! New York Pizza 
Ibiza veggie pizza – € 7,99 – New York Pizza

9. REDEFINE MEAT
De Redefine Meat Runderbavette is een sappig, plantaar
dig stuk vlees dat wordt aanbeden door vleesliefhebbers, 
barst van de smaken en extreem vezelig is. Redefine 
Meat heeft een ereplaats gekregen bij ’s werelds toon
aangevende chefkoks en restaurants. Redefine Meat 
Runderbavette – verschillende restaurants

10. STATIONSHUISKAMER 
In onze huiskamers hebben wij een heerlijk broodje 
hummus. Altijd vers voor jou bereid! Stationshuiskamer 
Broodje Hummus – € 4,25 – Stationshuiskamer
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MUST READ
MAN.EAT.PLANT
In Man.Eat.Plant. vind je de meest stoere recepten: hot, roasted, 
grilled, juicy én vegan. Met de recepten tover je je favoriete com
fortfood om tot vegan varianten, zoals aubergine dogs en tem
pehsaté. De BBQ, grillpan en rookoven komen in het boek voorbij, 
en dankzij de vele smaakexplosies zul je de gerechten keer op 
keer willen maken. 

DE VEGA ATLAS
In De vega atlas laat Isabel Boerdam je met gerechten van over 
de hele wereld zien hoe divers de vega(n) keuken is. In het boek 
vind je recepten uit wereldkeukens waar koken zonder vlees en 
zuivel de normaalste zaak van de wereld is, maar ook klassiekers 
in een plantaardig jasje komen voorbij, zoals jackfruitrendang, 
geenrendierstoof en Turkse pides met walnotengehakt. Ga je 
mee op deze culinaire wereldreis? 

ONS ETEN ALS WEG UIT DE KLIMAATCRISIS
In het boek Ons Eten als Weg uit de Klimaatcrisis neemt Frank 
Holleman, de ’Fork Ranger’, je mee op ontdekkingsreis naar hoe 
voeding het startpunt kan zijn voor het oplossen van de klimaat
crisis. Je leert niet alleen van alles over duurzame voeding, het 
boek geeft je ook meteen praktische handvaten om deze kennis 
om te zetten in actie met 40 alledaagse recepten. Tip! Download 
ook de Fork Ranger app om met quizvragen en makkelijke recep
ten stap voor stap te werken aan een duurzamer eetpatroon.

MUST FOLLOW
GAZ OAKLEY – @GAZOAKLEY
Gaz Oakley is een Britse chef en kookboekauteur met ruim een 
miljoen volgers op sociale media. Hij inspireert zijn volgers met 
vegan gerechten met fantastische structuren en bomvol smaak. 
Als je nog denkt dat plantaardig eten smaakloos is; laat Gaz je  
het tegendeel bewijzen! 

PLANTBASED GREEN – @PLANTBASED.GREEN
Elke dag vind je op dit account de lekkerste plantaardige re 
cepten die je doen watertanden. Van sticky knoflooktofu tot 
romige eenpanspasta’s; Plantbased green laat zien dat je ook 
zonder vlees en zuivel elke dag een verrassend gerecht op  
tafel kunt zetten. 

THE INDIGO KITCHEN – @THEINDIGOKITCHEN
Als je het platform The Indigo Kitchen van Jason Tjon Affo be 
zoekt, springen de kleurrijke recepten bijna van je scherm af. 
Jason eet sinds 2014 plantaardig en sindsdien wil hij mensen  
samenbrengen in het genieten van heerlijk eten. Hij deelt soul 
food gerechten die prachtig zijn om te zien en – als dat mogelijk  
is – nóg lekkerder om op te eten. Dompel je onder in de kleur 
rijke wereld van The Indigo Kitchen!

Wij helpen je graag om ook na de week wat vaker 
vlees en zuivel te laten staan. Geloof ons: met de  
juiste inspiratie is dat een eitje! Op deze pagina vind  
je een aantal van onze favorieten, zodat je het hele 
jaar rond kunt genieten van de lekkerste plantaar-
dige(re) gerechten. Veel kijk-, lees- en kookplezier!

https://www.bol.com/nl/nl/f/man-eat-plant/9200000091584958/
https://www.bol.com/nl/nl/p/kookatlassen-de-vega-atlas/9300000069409400/
https://www.forkranger.com/nl/product/boek/
https://www.forkranger.com/nl/download-app/
https://www.instagram.com/gazoakley/
https://www.instagram.com/plantbased.green/
https://www.instagram.com/theindigokitchen/
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