Vegan
Het online magazine over veganisme

Voorwoord
Het veganisme is super hip. Iedereen heeft er een mening over,
maar wat houdt het nou precies in? Wat doet een veganistisch
voedingspatroon voor je lichaam? Wat draag je als veganist bij
aan het milieu?
Als vegetariër vind ik het veganisme erg interessant. Ik wilde er
graag meer over leren en kwam met het idee al mijn vragen te
gaan bundelen tot een magazine. Zo kan iedereen, vegetariër,
veganist, of vleeseter, misschien samen met mij iets opsteken.
In dit online magazine kun je recepten vinden, lezen over sterren
die veganist zijn, maar ook serieuzere onderwerpen als een veganistische opvoeding komen aanbod.
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Veganisme, vegetarisch, Flexitarisme; wat zijn de verschillen
Met de term vegetariër is bij iedereen tegenwoordig wel bekend, maar wat is een flexitariër of een pollotariër? Wat houdt veganisme precies in en
wat zijn de beweegredenen van het stoppen met vleeseten? Je leest het hier.

Flexitariër

Een flexitariër is iemand die
af en toe geen vlees en vis eet.
Niet alleen tijdens het avondeten, maar ook tussendoor.
67% van de Nederlanders is
flexitariër, sommige zijn dit
zelfs zonder het zelf in de gaten te hebben, maar voor veel
is het een bewuste keuze. Er
zijn meerdere reden waarom
mensen flexitariër worden. Het
kiezen voor minder vleesconsumptie is beter voor het milieu, de dieren en je gezondheid.

Vegetariër

Een vegetariër is iemand die
geen vlees en vis eet, maar ook
geen producten zoals gelatine en kaas met kalfsstremsel.
Dit doen zij vaak uit ethische
overwegingen - het terugdringen van dierenleed. Mensen
die geen vlees eten, maar wel
vis worden ook wel pescotariër of soms semi-vegetariërs
genoemd. Dan heb je ook nog
mensen die geen vlees, maar
wel gevogelte eten, dit noem je
een pollotariër.

Veganist

Het veganisme gaat een stapje
verder, een veganist eten namelijk geen vlees én geen dierlijke
producten. Hierbij kun je denken aan geen: vlees, vis, zuivel,
eieren, honing, gelatine, dierlijke e-nummers of producten
waar deze dierlijke producten
in verwerkt zitten. Daarnaast
dragen veganisten geen kleding
die gemaakt zijn van dieren.
Hierbij kun je denken aan:
bont, leer, wol, dons, vilt, veren
en zijde. Ook gebruiken veganisten geen verzorgingsproducten waar dierlijke producten
in zijn verwerkt, of waar dierproeven voor gedaan zijn.

Een veganist kan meerdere beweegredenen hebben om plantaardig te eten die verder gaan
dan alleen dierenleed. Dit zijn
de meest voordehand liggende;
Zo is de opwarming van de
aarde een van deze redenen.
Veehouderij is namelijk de twee
na grootste verantwoordelijke factor in het uitstoten van
broeikasgassen, ook wel methaangas genoemd. Daarnaast
biedt plantaardig eten meerdere gezondheidsvoordelen. Zo
verminderd het, het risico op
hart- en vaatziekten en sommige soorten kanker. Plantaardige
voeding bevat bovendien geen
cholesterol en minder verzadigde vetten.
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veganisme: wat zijn de gezondheidsvoordelen?
Een veganist is iemand die geen dierlijke producten eet. Hiervoor
heeft iedere veganist natuurlijk eigen beweegredenen. De meest voor
de hand liggende zijn: dierenleed willen voorkomen, opwarming van
de aarde tegengaan en om verschillende gezondheidsvoordelen. Wat
zijn de gezondheidsvoordelen van het veganisme precies?

Veganisme staat gelijk aan vitamines

Doordat een veganist geen dierlijke producten eet, eet hij meer andere voedingssoorten.
Natuurlijk heeft iedere veganist een ander
voedingspatroon, maar veganisten die wholefood eten (geen bewerkte producten) krijgen
een hogere innamen van groenten, fruit,
bonen, volle granen, noten en zaden binnen.
Deze voeding zit boordevol vitamines. Ze
bevatten antioxidanten, vezels, kalium, magnesium, ijzer, foliumzuur en vitamine A, C en
E.

Veganisme beschermd tegen kankervormen

Het voedingspatroon van de mens speelt een
grote rol in het ontwikkelen van kanker. Een
derde van alle kankervormen kunnen namelijk voorkomen worden door goede voeding.
Peulvruchten kunnen bijvoorbeeld het risico
op colorectale kanker verlagen met 18 procent. Het eten van zeven stukken fruit en
groenten per dag, verlaagt het risico om aan
kanker te overlijden met 15 procent. Sojaproducten bieden bescherming tegen borstkanker. Het niet eten van dierlijke producten
verlaagt de kans op prostaat-, borst- en darm-

kanker. Vooral vleessoorten die bereid zijn
op hoge temperaturen, zijn een boosdoener
voor kankervormen. Zoals je net hebt gelezen
krijgen veganisten meer vitamines binnen.
Door deze lifestyle keuze lopen zij 15 procent
minder risico om kanker te ontwikkelen of
eraan te overlijden.

Veganisme helpt afvallen

Veel mensen beginnen tegenwoordig aan een
veganistisch dieet om overtollige kilo’s kwijt
te raken. Veganisme kan hier daadwerkelijk
een helpende in hand zijn. Observatiestudies
tonen namelijk aan dat veganisten een lager
BMI hebben dan vleeseters. Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat veganistische
diëten effectiever in gewichtsverlies zijn dan
ieder ander dieet. Bij een onderzoek waarin
gedurende achttien weken veganisten en niet
veganisten een dieet volgden, bleek dat de
veganisten gemiddeld 4.2 kilo meer verloren.
Een veganistisch dieet zorgt er namelijk voor
dat je calorieën innamen verlaagd wordt.
Hierdoor verloren de veganisten dus meer
kilo’s zonder de nadruk te hoeven leggen op
calorie beperking.

Veganisme zorgt voor een kleiner risi- Veganisme verlaagt bloedsuikerspiegel
co op hartziektes
en verbetert nierfunctie
Door het eten van grote hoeveelheden verse
groenten, fruit, peulvruchten en vezels wordt
de kans op hartziektes verlaagd. Observatiestudies vergeleken veganisten, vegetariërs
en de algemene vleesetende bevolking. Uit
deze studie bleek dat veganisten 75 procent
minder vaak een hoge bloeddruk hebben.
Daarnaast blijkt uit meerdere onderzoeken
dat veganisme een groot effect heeft op het
verlagen van de bloedsuikerspiegel. Dit is
enorm gunstig voor het hart, want een lage
bloeddruk, cholesterol en bloedsuikerspiegel
verlagen het risico op hartziektes tot 46 procent. Veganisten hebben hierdoor 42 procent
minder kans om te overlijden aan hartziektes
dan de gemiddelde vleeseter.

Veganisten hebben een lager bloedsuikerspiegel en een hogere insulinegevoeligheid. Hierdoor hebben zij tot 78 procent minder kans
om diabetes type 2 te ontwikkelen. Onderzoek toont aan dat de beste methode om de
bloedsuikerspiegel te verlagen, veganistisch
eten is. Uit een ander onderzoek blijkt dat
diabetici die dierlijke producten vervangen
voor plantaardige, het risico op afwijkende
nierfuncties verlagen. Verder blijkt dat veganistische voedingspatronen kunnen helpen
bij de symptomen van polyneuropathie, een
aandoening die bij diabetici pijnen kan veroorzaken.
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Vegan? Wat houdt dat in voor
het milieu

Wat veel mensen niet weten is dat het maken van dierlijke producten een grote
negatieve invloed heeft op het milieu. Of het nou om vlees, melk, of leer gaat,
al die producten zorgen voor milieuvervuiling.

Water besparen

Dierlijke producten produceren kost veel water. Water
wordt niet alleen gebruikt om
de dieren te drinken te geven, maar ook het voer heeft
grote hoeveelheden nodig
om te kunnen groeien. Voor
1 rundvleeshamburger is in
totaal 2350 liter water nodig.
Om een soja burger te maken
is maar 158 liter water nodig.
Kiezen voor plantaardig, zorgt
voor waterbesparing.

Waarom besparen?

In Nederland hebben wij genoeg water. Dus je zult je wel
afvragen hoezo het bijdragen
aan waterbesparing zo belangrijk is. Het is heel simpel, een
derde van de wereld heeft te
weinig water. Er wordt voorspelt dat in 2050 twee derde
van de wereld een te kort aan
water zal hebben door klimaatveranderingen. Omdat
er op dit moment nog geen
oplossing is om iedereen op de
wereld van water te voorzien,
is het belangrijk om juist nu
geen water te verspillen.

Land genoeg?

Naast dat er water nodig is, is
er ook land nodig om de dieren te huisvesten en om voer te
maken. Omdat er wereldwijd
zo veel vee is, hebben zij niet
genoeg aan enkel gras. Een
derde van alle akkerbouwgrond
wordt gebruikt om veevoer op
te verbouwen. Deze grond zou
beter gebruikt kunnen worden
om voedsel voor mensen op te
verbouwen. Om 1 kilo rundvlees te produceren is 7 kilo
voer nodig, terwijl we dus ook
in plaats van die ene kilo vlees,
7 kilo groenten zouden kunnen
hebben. Onderzoekers hebben
berekend dat als iedereen veganist zou worden, we minder
land nodig zouden hebben dan
we op dit moment gebruiken
voor landbouw. Dan zou het
dus niet meer nodig zijn om regenwouden te kappen en kunnen we zelfs stukken land terug
gaan geven aan de natuur.

het opwarmen van de aarde.
Methaangas komt voort uit de
scheten en mest van het vee.
Via mest komen antibiotica
resten, die de dieren gekregen
hebben, terecht in de natuur.
Daarnaast zorgt mest ook voor
watervervuiling, omdat het
vaak in rivieren terecht komt.

Veganist worden

Als je het opwarmen van de
aarde wilt tegen gaan is het
een goed begin om veganisme
te overwegen. Het produceren
van dierlijke producten speelt
een belangrijke rol in het afnemen van de biodiversiteit,
verdwijnen van natuur, de
toenemende waterschaarste en
watervervuiling en het opwarmen van de aarde. Tuurlijk zijn
er een hoop andere factoren die
milieuvervuiling veroorzaken,
maar als iedereen veganist zou
worden lost dit een groot deel
van het probleem op.

Broeikasgas

Veeteelt zorgt ervoor dat methaangas – broeikasgas, in de
lucht komt en bijdraagt aan
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Vegan heroes

Overstappen naar een
plantaardig dieet? hier zijn
6 handige stappen om mee te
beginnen;

Vegans worden vaak neergezet als geitenwollensokken types, maar niets is minder waar. Zo zijn er genoeg Nederlandse topsporters,
BN’ers en zelfs rappers die plantaardig eten. Buiten ons eigen kikkerlandje is het veganisme nog populairder, grote namen waarvan je
het niet verwacht eten massaal plantaardig. Nieuwsgierig geworden naar wie er veganistisch zijn?
Zangeres Beyoncé is zo iemand die volledig
plantaardig eet, maar waarvan de meeste
mensen dit niet weten. Haar personal trainer
adviseerde haar een plantaardig dieet van
22 dagen te proberen. Na deze 22 dagen
als veganist wilde zij niks anders meer. Samen met haar personal trainer heeft ze 22
days nutriton opgezet, een webshop waarop
wereldwijd veganistische maaltijden kunnen
worden besteld.

Miro Kloosterm

an

‘‘een veganistische levensstijl is beter voor
mijn lichaam, geest en het milieu’’.

Diorno Dylyan

o Braaf

a Williams

‘‘Mijn tip aan mensen: Probeer eeens 1 dag
in de week geen vlees te eten en bouw dat
langzaam af’’.

Diorno Dylano Braaf ook wel bekend als rapper Dio leeft een plantaardige levensstijl.
Tijdens zijn deelname aan het programma Expeditie Robinson besloot hij tijdens de welgevreesde eetproef toch af te wijken van zijn dieet. Dit deed hij omdat hij een echte winnaars
mentaliteit heeft. Na het programma hervatte
Diorno zijn plantaardige dieet als weerouds.

Beyoncé

Venus en Seren

Model en acteur Miro Kloosterman ook wel
bekend van GTST en de musical The Bodyguard volgt een plantaardig dieet. Op zijn 23e
kwam hij erachter gluten intolerant te zijn.
Doordat hij ook niet goed reageerde op zuivel
besloot hij langzaam maar zeker over te stappen op een volledig plantaardig leven.
Miro is een goed voorbeeld van hoe je door
veganistisch te leven toch een goed lichaam
kunt hebben.

‘‘Veganisme heeft ervoor gezorgd dat
wij beter presteren’’

2 Laat koemelk links liggen, ga
voortaan voor plantaardige melk.
Hiervan heb je tegenwoordig veel
verschillende soorten. Probeer ze
eens uit en ontdek welke jij het lekkerst vindt.
3 Stop met het eten van eieren. Bang
dat je voor het maken van bepaalde
gerechten toch eieren nodig hebt?
Google op recepten zonder! Tegenwoordig staat het internet vol met
de meest heerlijke recepten waarbij
geen eieren nodig zijn.
4 Vervang de plakjes kaas op je
brood voor bijvoorbeeld humus of
een lekkere vlees vervangende paté.

eres
Ellen DeGen

‘‘Je dieet heeft niks te maken met de
kwaliteit van je muziek’’
Presentatrice Ellen DeGeneres ook wel bekend

Tennissters en tevens zussen Venus en Serena
Williams eten beide plantaardig. Venus veranderde
haar dieet in 2011 omdat zij leed aan het Sjögren
Syndroom. Serena besloot haar zus te supporten
en samen met haar over te gaan op plantaardige
voedig. Twee mooie voorbeelden van veganistische
topsporters.

1 Stap over op vleesvervangers.
Deze zijn tegenwoordig vrijwel niet
meer te onderscheiden van dierenvlees.

van haar eigen The Ellen Show eet samen met
haar vrouw volledig plantaardig. Zij begonnen
samen aan een plantaardige levensstijl om ethische redenen. Op haar website kun je een pagina
terugvinden genaamd ‘going vegan with Ellen’,
waarop zij vleesloze maandagen promoot.

‘‘Mijn vrouw en ik kozen voor een volledig
veganistische bruiloft’’.

5 Zoek uit of de producten die je
al gebruikt veganistisch zijn. Zijn ze
dit niet? Probeer producten te vinden die dat wel zijn.
6 Last but not least probeer over te
stappen op veganistsche cosmetica,
kleding en schoonmaakmiddelen.
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stromingen in het veganisme

Hoe goed ben je thuis in de term raw till 4 en zegt 80/10/10 jou iets? Veganisme gaat tegenwoordig veel verder dan alleen plantaardig eten. Wat voor veganistische stromingen zijn er nu eigenlijk? Daar wil ik graag dieper op in gaan. Nieuwsgierig geworden? Ik leg het je graag uit.

Fully raw vegan

Een full raw vegan eet
letterlijk vertaald volledig
rauw. Een full raw vegan eet
voornamelijk noten, zaden,
groenten en fruit zonder
dat deze eerst gekookt of
gestoomd worden. Ik hoor
je denken een volledig rauw
plantaardig dieet dat kan
toch nooit goed voor je
zijn? Full raw vegans zweren erbij dat rauw eten het
lichaam ontlast van giftige resten die er in bewerkt
voedsel zitten. Hierdoor is

het lichaam vrij om zichzelf
te reinigen. Bij de gemiddelde
mens duurt het 72 uur voordat voedsel volledig door het
spijsverteringskanaal gereisd is.
Hierdoor ontstaan er gassen in
de dikke darm die zorgen voor
onaangenaam ruikende ontlasting. Door rauw te eten wordt
de tijd verkort tot nog maar 24
uur, hierdoor ontstaan er dus
ook minder gassen.

Raw till 4

Deze term is bedacht voor de
vegans die graag raw eten,
maar dit niet de hele dag vol

houden. Raw till 4 vegans
eten (je raad het al) rauw tot
4 uur. Het ontbijt, lunch en
tussendoortjes bestaan uit fruit
en groenten, minimaal 1000
kcal per maaltijd. Monomeals,
maaltijden met daarin 1 ingrediënt worden bij raw till 4
aanbevolen. Eet dus geen fruitsalades, maar in plaats daarvan
bijvoorbeeld negen bananen.
Een monomeal zorgt voor een
goede spijsvertering en verminderd een opgeblazen gevoel.
Koffie of thee bij het ontbijt?
No way. Drinken wat verhit
wordt tijdens het bewerkings-

proces wordt uitgesloten. Als
avondeten mogen er warme
maaltijd gegeten worden, deze
moeten koolhydraatrijk en vet
arm zijn.

80/10/10

Bij een 80/10/10 dieet wordt
er ook rauw gegeten, maar dan
op een iets andere manier. Dit
dieet is samengesteld door dr.
Douglas Graham en hij zweert
erbij dat mensen geboren zijn
om van fruit te leven. Het
80/10/10 dieet bestaat uit 80
procent koolhydraten, 10 procent proteïne en 10 procent vet.

Hoe dit eruit ziet? Ruim 2500
tot 3500 kcal fruit per dag. Dit
zorgt ervoor dat je voldoende
voedingsstoffen binnenkrijgt en
geen honger hebt.

Wholefood plantbased

Wat centraal staat bij dit dieet
is dat er geen bewerkt voedsel
wordt gegeten. Geen kant-enklare producten of maaltijden
dus. Iemand die wholefood eet
hoeft niet per definitie vegan te
zijn. Een vegan die wholefood
eet laat de dierlijke producten
natuurlijk links liggen.

Fastfood vegan

Zoals de naam het al zegt is een
fastfood vegan, een veganist
die veel fastfood eet. Het gaat
hierbij om plantaardig fastfood,
veggieburgers bijvoorbeeld. De
vegan fastfood trend is overgewaaid vanuit New York, waarin
zowat op iedere hoek van de
straat een vegan tent te vinden
is. Een fastfood vegan eet om
ethische redenen plantaardig,
maar dat wilt niet zeggen dat
het gezond is ;).

12

Vegan opvoeding

Ben je vegan en in verwachting? Dan denk je er vast over na om jouw kind
veganistisch op te voeden. Je zult je, samen met je omgeving, vast ook afvragen of dit verantwoord is. Dat is het zeker, wel zijn er een aantal dingen waar
je op moet letten.

Vegan baby

Als je een veganist bent is het
belangrijk om tijdens de zwangerschap voldoende eiwitten,
ijzer, zink, calcium, vitamine
B1, B2 en B12 binnen te krijgen. Er is een kans dat je hier
een te kort aan hebt, als dit
het geval is, is het verstandig
om supplementen te slikken.
Kun je om een bepaalde reden geen borstvoeding geven
en stap je over op flesvoeding?
Dan is het belangrijk dat je de
juiste voeding koopt. De meeste flesvoeding is namelijk op
basis van koemelk. Een goed
voorbeeld van soja voeding is
Nutrilon Soya.

Voedingstoffen

Voor de groei van je kind is
het belangrijk dat zij voldoende voedingstoffen binnen
krijgen. Veel voedingstoffen
kunnen zowel uit dierlijke
als uit plantaardige voeding
gehaald worden. Wel is het bij
volledige plantaardige voeding
belangrijk om op de inname
van ijzer, eiwitten, vitamine
B12 en vitamine D te letten.
IJzer is een voorbeeld van een
voedingstof die het lichaam
makkelijker opneemt als het
uit dierlijke producten komt.

Om het lichaam een handje te
helpen kun je jouw kind vitamine C supplementen geven.
Vitamine C zorgt ervoor dat het
lichaam ijzer beter opneemt.
IJzer zit naast in vlees, voornamelijk in groene groenten.
Om voldoende eiwitten binnen
krijgen is het belangrijk om veel
peulvruchten, vleesvervangers,
sojaproducten en noten aan je
kind te geven. Jonge kinderen
zijn niet in staat om zelf genoeg
vitamine D via de huid op te
nemen. Er zijn geen plantaardige vervangers voor vitamine
D. Voor een goede botopbouw
is het dus belangrijk om supplementen te geven. Ook is het
verstandig om vitamine B12
supplementen te geven, B12
zit namelijk alleen in dierlijke
producten.

Anders dan andere
kinderen

Het is belangrijk om met je kind
te praten over het veganisme.
Je kind is nu eenmaal anders
dan de kindjes uit zijn klas en
het is belangrijk om daar duidelijkheid over te geven. Zo kun
je uitleggen dat vlees van dode
dieren komt en melk bedoeld is
voor kalfjes en dat mensen dat

niet moeten opdrinken. Het
is belangrijk om een kind op
een positieve manier te leren
omgaan met het veganisme.

Loslaten of niet?

Je kind zal in zijn leven in
aanraking komen met vlees
en dierlijke producten. Bedenk van tevoren of je je kind
vrijlaat om deze producten te
proberen. Mocht je dit niet
zijn maak dit bespreekbaar
met leraren en de ouders van
vriendjes. Bij kinderfeestjes
zou je bijvoorbeeld veganistische snacks mee kunnen geven, zodat zij die zelf kunnen
eten in plaats van de gekregen
traktaties. Naarmate je kind
ouder wordt zal de controle
over wat er precies gegeten
wordt afnemen. Probeer er
niet te veel bovenop te zitten.
Pubers gaan zich afzetten als
zij het gevoel krijgen dat hen
dingen wordt opgelegd. Als
het goed is, is jouw kind zich
door de opvoeding bewust geworden waarom jij geen dierlijke producten eet. Als jouw
kind toch besluit vlees te gaan
eten dan is dat een bewuste
keuze. Geef je kind de ruimte
om zelf beslissingen te maken
en een mening te vormen.
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Vegan hotspots

Wil je kennis maken met de veganistische keuken? Of ben je gewoon opzoek naar een leuke vegan hotspot? Dit zijn de 8 leukste veganistische en vegetarische hotspots van Nederland.

Yay

Broei

Het YAYcafé serveert raw vegan gerechten. Van de
sapjes tot aan de taarten, alles is raw. De inrichting
is gezellig en de taarten zijn lekker!

BROEI is geheel vintage ingericht en dit geeft een
onwijs leuke sfeer. Ze serveren er goede koffie en
lekkere huisgemaakte sapjes. Je kunt bij BROEI sinds
kort ook ’s avonds terecht, op donderdag vrijdag en
zaterdag eet je wat de pot schaft. Een vegetarische
maaltijd voor maar €10.

Gerard Doustraat 74, Amsterdam

Gare du Nord
Bij Gare du Nord worden er drie gangen geserveerd
in bistro stijl. Het restaurant is gevestigd in een oud
treinstelsel, deze leuke omgeving zorgt voor een fijne
sfeer.

Gare du Nord, Anthoniestraat 2 Rotterdam

Broei, Oosterkade 24 Utrecht

anat
Anat is een 100% plantaardige lunchroom en zit aan
het randje van het Noorderplantsoen. Anat werkt
zoveel mogelijk met lokale producten en hierdoor
wisselt het menu dagelijks. De lunchroom is een
mega succes en niet alleen bij de vegans geliefd.

Anat, Verlengde Grachtstraat 1, Groningen

Dophert
Dophert is de eerste echte vegan lunchtent van Amsterdam. Bij Dophert kun je bijvoorbeeld de mooiste vegan taarten eten en thuis bestellen. Het is een
hippe, fijne plek, met uiteraard superlekker eten.

ophert, Spaarndammerstraat 49, Amsterdam

Sla
Voor een gezonde lunch kun je terecht bij SLA. SLA
heeft salades die meer zijn dan alleen sla met dressing. De salades zijn rijk gevuld en bevatten meerdere ingrediënten. Bovendien kun je, als je wilt, je
salade helemaal zelf samenstellen.

Rawsome
Rawsome is een bijzondere zaak. Ze verkopen er
namelijk bijna alleen rauwe producten. Heb je zin
in een chocolate brownie? Dan is Rawsome de plek
voor jou!

rawsome, Brouwersplein 7, Arnhem

Hap
HAP is 100% veganistisch en duurzaam. Het menu
bestaat uit biologische en lokale producten. HAP is
hip en ook nog eens superlekker.

Hap, Kruisstraat 24, Den Bosch

Sla, Kerkplein 4A, Den Haag
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Vegan recepten

Ben je geen veganist, maar heb je altijd al eens een veganistisch recept uit willen
proberen? Of ben je vegan en wil je wat inspiratie op doen?
Speciaal voor jou vind je hier drie overheerlijke breakfast, lunch en dinner recepten
die ook nog eens makkelijk te maken zijn.

Breakfast

American pancakes

Who doesn’t love pancakes for breakfast? Met dit recept heb je lekkere vegan
pannekoekjes, American style.

Benodigdheden:

• 75 gram speltbloem
• 220 ml plantaardige
melk
• 1 tl bakpoeder
• 1 tl kaneel
• 1 el kokosolie (om in te
bakken)
• 1 banaan
• een paar aardbeien
• 50 gram blauwe bessen
• Ahornsiroop

Bereidingswijze:

Meng het meel, kaneel en bakpoeder in een kom. Voeg de plantaardige melk
naar keuze toe. Roer zacht totdat alle klonten eruit zijn. Verwarm een pan. Doe
het beslag in de pan, zodra het begrint te bubbelen draai je de pannenkoek om.
Laat iedere kant goudbruin worden. Ga door tot het beslag op is.

Tip:

Bouw je Amerikaanse pannenkoekentoren door een aantal pannenkoeken
op elkaar te stapelen. Versier de toren met fruit en ahornsiroop. Enjoy.
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Lunch
Quinoa sushi

Bijna iedereen houdt van sushi. Sushi kun je heel makkelijk veganistisch maken door alleen groenten te gebruiken. Deze quinoa
sushi is net even anders dan de standaard sushi met rijst.

Benodigdheden:
•
•
•
•
•
•
•
•

100 gram quinoa
4 el sushi azijn
4 vellen nori
Tahin
1 Avocado in reepjes
½ Komkommer in reepjes
1 wortel
een paar tomaatjes

Bereidingswijze:

Kook de quinoa in 200 ml water 12 minuten gaar. Vervolgens zet je het
vuur uit een laat je de pan nog 10 min staan met de deksel erop. Mix de
sushi azijn erdoor en laat de rijst goed afkoelen.
Leg de nori vel op het sushi matje en bekleed voor ¾ met quinoa. Smeer
er vervolgens tahin op. Bekleed met avocado reepjes, wortel, komkommer,
tomaat, sesamzaadjes of groenten naar keuze. Rol de sushi op en snijd de
rol in acht stukjes. Herhaal dit met alle nori vellen.

Tip:

Serveer met sojasaus, gember en wasabi.
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Dinner
Mango curry
Currys zijn lekker en gemakkelijk te maken. Het enige verschil met een
standaard curry is dat je er in plaats van vlees of garnalen, mango aan toe
voegt. Daarnaast bak je niet in boter, maar bijvoorbeeld in kokosolie.

Benodigdheden:

• 100 gr. rode currypasta (1 pakje)
• 500 gr. zoete aardappel
• 1 courgette
• 2 puntpaprika’s
• 1 zoete ui
• 1 rijpe mango
• 1 theelepel paprikapoeder
• 1 theelepel kerriepoeder
• 500 ml. kokosmelk
• Kokosolie

Bereidingswijze:

Snijd de groenten in stukjes. Bak de ui glazig in wat kokosolie. Voeg
vervolgens de rest van de groenten toe. Voeg wat knoflook, gember en
currypasta toe. Hierna doe je wat sojasaus, kokosmelk en groentebouillon
erbij en dit breng je aan de kook. Vervolgens voeg je de mango toe. Zet het
vuur laag laat het nog 10 minuten door koken.
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