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Veganisme is geen opoffering. 
Veganisme maakt gelukkig! 
 
Gary L. Francione  (1954-), Amerikaanse jurist en dierenbeschermer  
_________________________________________________________________ 
 
Mensen eten vlees omdat ze denken dat ze hierdoor zo sterk worden als een os. 
Deze mensen vergeten helaas dat een os gras eet.  
 
Onbekende auteur  
_________________________________________________________________ 
 
Hoe kun je iets eten dat ogen heeft? 
 
Will Keith Kellogg (1860-1951), Amerikaanse industrieel  
_________________________________________________________________ 
 
Als je naar de duurzame bank overstapt, bak ik hoogstpersoonlijk veganistische 
brownies voor jou!* 
 
Lieke Schoutens (1995-), secretaris DWARS Groningen 2017-2018  
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Aan dit citaat kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Inleiding 
 
Er ontstaat steeds meer bewustzijn over de impact van de vleesindustrie op het milieu en 
dierenwelzijn. Dit heeft als gevolg dat er meer en meer mensen besluiten vegetarisch te eten. 
Vergeleken met een aantal jaar geleden is vegetarisch eten een stuk gemakkelijker geworden. 
Supermarkten verkopen een groot assortiment  aan “vleesvervangers” en de kwaliteit van de 
“sojaschijven” wordt steeds beter. Waren ze voorheen wat sompig en smaakloos, zo zijn ze 
tegenwoordig een stuk steviger en lekkerder. Vegetarische producten zijn zelfs nauwelijks 
meer van echte vleesproducten te onderscheiden. Zo won de vegetarische “Gehacktbal” van 
de Vegetarische Slager brons in een gehaktballenwedstrijd waarbij de 41 gehaktballen wel 
van vlees gemaakt waren. 
 
Alhoewel vegetarisch eten voor velen al een grote stap is, zouden we voor het klimaat en 
dierenwelzijn nog een stap verder kunnen gaan. Niet alleen de vleesindustrie heeft een grote 
impact op het milieu en dierenwelzijn. De volledige vee-industrie zet het ecologisch 
evenwicht zwaar onder druk. Het is dan wel heel gezellig, zo’n vegetarische levensstijl, maar 
alleen als we echte stappen willen zetten zal er meer moeten gebeuren dan een dagje geen 
vlees in de week.  
 
Het mooi aan veganistische levensstijl is dat je echt een verschil voor het milieu en 
dierenwelzijn kunt maken. Het doel van dit boekje is dan ook om je op deze veganistische weg 
te helpen. En net zoals vegetarisch eten, begint veganistisch eten steeds gemakkelijker te 
worden! Jij kunt anderen inspireren met heerlijke plantaardige gerechten. Aan jou dus de taak 
om de pionier te zijn! Kies eens voor een veganistisch alternatief en je zult nooit meer terug 
willen.  
 
We hopen dat dit boekje een kleine verandering op gang zal brengen, die echter niet meer te 
stoppen is!  
 
Lieke Schouten & Matthijs Bos 
Groningen, mei 2018  
 

  



DWARS en veganisme 
 

Bij DWARS Groningen eten we sinds de oprichting van de afdeling uitsluitend vegetarisch. Het 

bestuur van 2017/2018 heeft echter besloten dat het nog wel een stapje verder kan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als bestuur hebben wij er allereerst voor gekozen om voorafgaand aan 

bestuursvergaderingen te trachten om zo plantaardig mogelijk te eten. Bovendien zorgen we 

ervoor dat er op ledenavonden altijd een veganistische optie wordt geserveerd, en wordt er 

zo mogelijk volledig veganistisch gekookt. Veganisme wordt steeds normaler, en wordt ook 

onder de leden van onze organisatie steeds populairder. En hier mag best rekening mee 

gehouden worden! We vinden het belangrijk dat de idealistische leden met een plantaardige 

levensstijl met ons mee kunnen eten. Wij staan als bestuur compleet achter de idealen die 

gepaard gaan met een veganistische levensstijl, en we willen deze dan ook onder onze leden 

aanmoedigen.  

 

  



Veganistische keurmerken  
 
Om zeker te weten dat de producten die je koopt veganistisch zijn, kun je kijken naar 
veganistische keurmerken op verpakkingen. De keurmerken staan echter (nog) niet op alle 
veganistische producten. Toch is het gemakkelijk om een boel plantaardige producten hier 
meteen aan te herkennen. 
 
 

 
 
Dit is het officiële en internationaal erkende ‘Vegan 
Trademark’ van de Engelse Vegan Society. Producten met dit 
logo zijn volledig vrij van dierlijke ingrediënten en er zijn 
geen materialen van dierlijke herkomst gebruikt bij de 
productie en ontwikkeling van de producten. 
 

 

Het logo Vegan Friendly wordt uitgegeven door de Nederlandse 
Vereniging voor Veganisme (NVV). Het logo wordt gebruikt door 
eetgelegenheden, winkels, webwinkels en andere initiatieven met 
een (deels) veganistisch aanbod. Deelnemers aan deze promotie zijn 

herkenbaar aan raamsticker op hun winkel, of dragen het logo op hun website. 

 

 

 
Het V-label is een keurmerk van de Europese Vegetarische Unie. Dit logo is 
te vinden op vegetarische en veganistische producten Wanneer onder het 
keurmerk de toevoeging Vegan staat, is het product ook geschikt voor   

veganisten.  

 

 

 

Het logo van The leaping bunny wordt gebruikt door bedrijven die hun 
producten niet (laten) testen op dieren. Dit keurmerk wordt uitgegeven 
door de organisatie Cruelty Free International.  

 

 

 

https://wiki.veganisme.org/index.php/Nederlandse_Vereniging_voor_Veganisme
https://wiki.veganisme.org/index.php/Nederlandse_Vereniging_voor_Veganisme
https://wiki.veganisme.org/index.php?title=Eetgelegenheden&action=edit&redlink=1
https://wiki.veganisme.org/index.php/Lijst_van_winkels_met_veganistische_producten
https://wiki.veganisme.org/index.php/Lijst_van_Nederlandse_webwinkels_met_veganistische_producten


Veganistische merken  
 

Op deze prachtige aardkloot zijn er een aantal bedrijven die zich volledig op plantaardig 
voedsel concentreren. Het mooie aan deze merken is dat je er vanuit kunt gaan dat deze 
producten sowieso veganistisch zijn en je dus niet de hele ingrediëntenlijst op mogelijke 
dierlijke toevoegingen hoeft af te gaan. Hier volgt een kort overzicht van een aantal populaire  
merken die alleen maar veganistische producten produceren.  
 

Alpro  
Produceert vooral: zuivelvervangers op basis van plantaardige alternatieven  
Interessant feitje: Alpro garandeert dat de soja, die ze voor hun producten gebruiken, niet op 
ontbost gebied is geproduceerd.  
Link naar de website: www.alpro.com/nl/ 
 

Nakd 
Produceert vooral: tussendoortjes  
Interessant feitje: bij de distributie van de Nakd-repen worden biologisch afbreekbare 
schokdempers gebruikt.  
Link naar de website: www.nakd.nl 
 

Provamel 
Produceert vooral: biologische zuivelvervangers op basis van plantaardige alternatieven  
Interessant feitje: Provamel is de dochteronderneming van het eerdergenoemde bedrijf 
Alpro. Provamel verkoopt alleen biologische producten, terwijl Alpro alleen niet-biologische 
producten verkoopt.  
Link naar de website: www.provamel.com/nl 
 

Professor Grunschnabel 
Produceert vooral: ijs  
Interessant feitje: Professor Grunschnabel is, je zal het vanwege de naam misschien niet 
verwachten, een Nederlandse onderneming! Dit meest diervriendelijke ijs van Nederland kun 
je op verschillende punten in Groningen kopen. Op de site kun je de precieze locaties vinden.  
Link naar de website: www.grunschnabel.nl 
 

Wilmersburger  
Produceert vooral: kaasvervangers 
Interessant feitje: de kaas van WIlmersburger is ook nog eens helemaal sojavrij. Ook zijn er 
een aantal glutenvrije varianten. 
Link naar de website: http://www.wilmersburger.de/nl 

http://www.alpro.com/nl/
http://www.nakd.nl/
http://www.provamel.com/nl
http://www.grunschnabel.nl/
http://www.wilmersburger.de/nl


Lijst van Veganistische 

producten  
 
Hieronder volgt een lijst van producten die volledig veganistisch zijn en dus geen ingrediënten 
van dierlijke origine bevatten. Ondanks uitgebreid onderzoek zal deze lijst niet compleet zijn 
en betekend het dus niet dat deze lijst alle veganistische producten bevat die er in Nederland 
te verkrijgen zijn. Het is enkel een lijst met een aantal voorbeelden van veganistische 
producten die in de supermarkt te vinden zijn. Daarnaast zullen er in de loop van tijd 
producten niet meer verkrijgbaar zijn of kan de benaming van het product (merk en 
productnaam) worden veranderd. Ook kan het zijn dat de fabrikant de samenstelling 
verandert of andere wijzingen aan het product aanbrengt, waardoor het product misschien 
niet meer veganistisch is. Daarom is het belangrijk om de ingrediëntenlijst af en toe te 
controleren en bij twijfel de fabrikant van het desbetreffende product te contacteren.  
Aangezien ik dit handboek graag zo praktisch mogelijk wil houden, heb ik alleen producten 
aan deze lijst toegevoegd die verkrijgbaar zijn bij de supermarkten van Albert Heijn en Jumbo. 
Ik heb voor deze supermarkten gekozen, omdat dit de twee grootste supermarkten van 
Nederland zijn en in de meeste plekken en grote steden in Nederland een vestiging hebben.   
 
De lijst is op de volgende wijze vormgegeven: 
Merk + product  
Supermarkt – Prijsklasse* 
N.B. (wanneer van toepassing)  

 
* Om een snelle indicatie te geven van de prijs van het product, zal gebruik worden gemaakt 
van het onderstaande prijsindicatiesysteem:  
 

Prijsklasse  Nummer  

tot € 0,99  1 

€ 1 tot € 1,99 2 

€ 2 tot € 2,99 3 

€ 3 tot € 3,99 4 

€ 4 tot € 4,99 5 

€ 5 of meer  6 

 
Ter verduidelijking volgt er hier een voorbeeld: 
AH Huismerk (het merk van het product) – fusilli pasta (de naam/soort product) 
Albert Heijn (de supermarkt waar het product wordt verkocht) – 1 (prijsklasse) 

 



Ontbijtproducten 

 
AH huismerk + Afbakcroissantjes 
Albert Heijn – 1 
N.B. 180 gram 
 

AH huismerk + Amerikaanse Bagels Naturel  
Albert Heijn – 2 
N.B. 340 gram  
 
Becel + Plantaardige Margarine met Kokosolie & Amandelolie  
Albert Heijn, Jumbo – 2 
N.B. 225 gram 
 
Becel + Plantaardige Margarine met Avocado-olie & Limoenolie 
Albert Heijn, Jumbo – 2 
N.B. 225 gram 
 
Becel + Plantaardige Margarine met Walnootolie 
Albert Heijn, Jumbo – 2 
N.B. 225 gram 
 
Jumbo huismerk + Plantaardige Kruidencrème  
Jumbo – 2 
N.B. dit product staat in de koelbak tussen andere verse spreads. Het staat dus niet tussen de 
gangbare boters in de koeling. Het product weegt ongeveer 100 gram.  
 
Becel + `100 % Plantaardige Margarine 
Albert Heijn, Jumbo – 2  
N.B. 225 gram  
 
Bolletje + Schuddebuikjes Choco-vanille Duo  
Albert Heijn, Jumbo – 2  
N.B. 300 gram 
 
Bolletje + Schuddebuikjes Speculaas  
Albert Heijn, Jumbo – 2  
N.B. 300 gram 
                                                                                                Afbeelding 2: schuddebuikjes speculaas  
                                                                                 Afbeelding 3: schuddebuikjes choco-vanille duo  
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Overig 
 

AH huismerk - AH Creamy Kokos Naturel 

Albert Heijn – 3 

N.B. 300 gram 

 

Costa Ligure + Bio Pesto 

Albert Heijn – 3 

N.B. 135 gram 

 

Jean Bâton + Vegan Mayo 

Jumbo, Albert Heijn – 2  

N.B. 235 gram 

 

Jumbo huismerk + Rode Pesto 

Jumbo – 1 

N.B. 190 gram 

 

Jumbo huismerk + Tortilla Volkoren 

Jumbo – 2 

N.B. 320 gram (8 stuks) 

 

Koopmans + Bladerdeeg Origineel 

Jumbo, Albert Heijn - 1 

N.B. de verpakking bevat 10 plakken (450g) 

 

Maza + Hoemoes 

Jumbo, Albert Heijn – 2 

N.B. 200 gram 

 

 

Afbeelding 3: Jean Bâton vegan mayo  



Avondeten 
 

AH huismerk + Mini Loempia Groente 

Albert Heijn – 2 

N.B. 300 gram 

 

AH huismerk + Biologische Tomatensoep, Biologische Linzensoep, en Thaise Pompoensoep 

Albert Heijn – 2 tot 3 

N.B. 570 milliliter 

 

AH huismerk + Rijkgevuld Groentepannetje 

Albert Heijn – 2 

N.B. Te vinden in de vriezer. 450 gram. 

 

Fair Trade Original + Bruine Rijstnoedels 

Jumbo, Albert Heijn – 2 

N.B. 180 gram 

 

Hak + Kidneybonen Chili 

Jumbo, Albert Heijn – 3 

N.B. 500 gram 

 

Jumbo huismerk + Vegetarisch Bapao 

Jumbo – 1 

N.B. 115 gram 

 

Koh Thai + Curry Pasta 

Jumbo, Albert Heijn – 2 

N.B. De gele, rode, en groene currypasta’s zijn allemaal veganistisch. Een pot bevat 225 gram 

currypasta. 

 

Lekker&Anders + 2 Vegetarische Turkse Pizza 

Albert Heijn – 3 

N.B. Een doos bevat twee pizza’s (350 gram) en is te vinden in het schap van de 

diepvriespizza’s. 

 

Iglo & Alpro + Spinazie a la Crème 

Jumbo, Albert Heijn – 2 

N.B. Deze veganistische spinazie a la crème is gemaakt met plantaardige room van Alpro. Een 

doosje van 400 gram is te vinden in de diepvries. 



Afbeelding 4: Vegan Ben & Jerry‘s 

Snacks en koekjes 
 
AH basic + Krakelingen  
Albert Heijn – 2  
N.B. 400 gram 
 
AH huismerk + Koffiewafels  
Albert Heijn – 1  
N.B. de verpakking bevat 15 wafels (175 gram) 
 
Ben & Jerry’s + Peanutbutter & Cookies,  Chunky Monkey, Chocolate Fudge Brownie: Non-
Dairy 
Albert Heijn – 6 
N.B. Hoewel Ben & Jerry’s erg duur is, is een goede, biologische én veganistische bak ijs af en 
toe wel het geld waard. Een bak bevat 500 milliliter ijs. 
 
Bolletje + Goed Bezig! Krokante Graanrepen Naturel  
Jumbo, Albert Heijn – 2  
N.B. 210 gram  
 
Bolletje + Goed Bezig! Krokante Graanrepen Cranberry  
Jumbo, Albert Heijn – 2  
N.B. 210 gram  
 
Chio + Heartbreakers Paprika Chips 
Jumbo – 2 
N.B. 125 gram 
 
LU + Time Out Robuuste Koeken Chocolade 
Jumbo, Albert Heijn – 2 
N.B. 184 gram 

AH + Vegan Satébroodje 
Albert Heijn – 2  
N.B. De vulling is gemaakt door de Vegetarische Slager. Een plantaardig satébroodje is 100 
gram. 

 
Meer: 
- Een boel snoep van het merk Katja is veganistisch. Het is te koop bij Albert Heijn en Jumbo. 
- In het schap met vleesvervangers zijn er een heleboel veganistische producten te vinden. 
Kijk goed of er een keurmerk op staat, en of op de verpakking wordt aangegeven dat het om 
een veganistisch product gaat. In veel vegetarische vleesvervangers wordt namelijk ei en/of 
melk(poeder) toegevoegd. 

 



Restaurants waar je als 

veganist kunt eten 
 

Dus. Je kunt nu zelf lekker, veganistisch eten vinden in de supermarkt om je veganistische 
levensstijl in gang te zetten. Maar wat als je nou met vrienden en familie uiteten wil? Dan wil 
je natuurlijk niet te moeilijk doen…Voordat je “voor die ene keer dan toch maar zondigt”: hier 
is een aantal goede restaurants die ook gewoon veganistische gerechten serveren! 

 

BlaBla 
Bij BlaBla wordt er vlees noch vis geserveerd. Alles is dus sowieso vegetarisch, en er zijn ook 
een aantal veganistische gerechten. Omdat dit restaurant gespecialiseerd is in het koken 
zonder “dieren”, is het eten bijzonder goed. Een gerecht bestaat uit een boel kleine 
subgerechtjes.  
 
Adres 
Nieuwe Boteringestraat 9  
9712 PE Groningen 
http://bla-bla.nl/restaurant.html 

_________________________________________________________________ 
 

F*** wat lekker. Nu kan ik rustig sterven. 
 

Lieke Schoutens (2014), secretaris DWARS Groningen 2017-2018, bij BlaBla 
_________________________________________________________________ 
 

ANAT 

Ontbijt- en lunchcafé ANAT ligt op een mooi plekje aan het Noorderplantsoen. Alles wat er bij 
ANAT geserveerd wordt is volledig plantaardig, en bijna alles is biologisch en duurzaam. Ze 
werken er met lokale en seizoensgebonden producten. Je kunt jouw ontbijt of lunch afhalen, 
maar ook op deze mooie locatie opeten. Tip: Ga voor de chocoladetaart! 
 
Adres 
Verlengde Grachtstraat 1 
9717 GD Groningen 
http://www.anat.nu/ 

 

http://bla-bla.nl/restaurant.html
http://www.anat.nu/


De Zevende Hemel 
Hemels, biologisch eten kun je krijgen bij De Zevende Hemel. Onder het genot van goede Live 
pianomuziek kun je er heerlijk plantaardig eten. Nuttigen jouw vrienden of familie nog wel 
(producten van) dieren? Hier worden ook biologische vlees- en visgerechten geserveerd. 
 
Adres 
Zuiderkerkstraat 7 
9712 PZ Groningen 
https://www.iens.nl/restaurant/de-zevende-hemel/222501 

 

De Herbivoor 

Zoals de naam al aangeeft, kun je prima terecht bij de Herbivoor als je plantaardig wilt eten 
en drinken. En alles is ook nog eens biologisch en zoveel mogelijk seizoensgebonden. Lekker, 
verantwoord, en gezond dus! 
 
Adres 
Gedempte Zuiderdiep 59 
9711HC Groningen 
http://deherbivoor.nl/ 
 

Café Kult 

Een hippe plek om te ontspannen, jezelf te zijn, en om (natuurlijk) lekker plantaardig te eten. 
Als winnaar van de duurzaamheidswedstrijd 2010 heeft Kult een aantal lekkere veganistische 
gerechten op de uitgebreide menukaart staan. En mis je de smaak van kaas nu je volwaardig 
planteneter bent? Geen probleem! Bij Café Kult serveren ze een fondue van macadamianoten 
en veganistische kaas! 
 
Adres 
Steentilstraat 36/1 
9711 GN Groningen 
http://www.cafekult.nl/etenendrinken.php 
 

Pizzeria Palermo 

Pizzeria Palermo is een goede pizzeria waar je kunt eten met al je vrienden en familie, al 
prefereren ze dierlijke producten. Voor veganisten is er namelijk een speciale veganistische 
menukaart! Zo zijn er pizza’s met veganistische kaas, veganistische kapsalon, en veganistische 
pasta’s. 
 
Adres 
https://www.pizzeriapalermo.nl/ 
W. Buningstraat 22 
9721 JA Groningen 

 

https://www.iens.nl/restaurant/de-zevende-hemel/222501
http://deherbivoor.nl/
http://www.cafekult.nl/etenendrinken.php
https://www.pizzeriapalermo.nl/


HappyCow 

Wil je weten waar je nog meer veganistisch uiteten kunt? Ga dan naar 
https://www.happycow.net. Op de website kun je ontzettend veel restaurants over de hele 
wereld vinden die vegetarische en veganistische gerechten serveren. HappyCow geeft 
informatie over de vegetarische en veganistische leefstijl en je kunt reviews vinden (en zelf 
schrijven) van een heleboel restaurants. 
 

 

Veganistische webshops 
 

Wil jij veganistisch eten wat serieuzer nemen en ben je opzoek naar een grotere variëteit aan 

plantaardige producten? Niet alles is te vinden in de supermarkt en de Ekoplaza, en de Vegan 

Super is eind 2017 gesloten. Een oplossing is het bestellen bij veganistische webshops! Ze 

hebben een heleboel bijzondere producten die zeker het proberen waard zijn. Dit zijn een 

aantal webshops die je zeker even moet bekijken: 

 

 

http://www.veganmission.nl/ 

https://veggie4u.nl/ 

https://www.veggiedeli.nl/ 

https://www.vega-life.nl/ 

https://www.plantaardigheidjes.eu/ 

https://www.devegetarischeslager.nl/webshop/de-vegetarische-slager/vegan 

https://www.veganspul.nl/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.happycow.net/
http://www.veganmission.nl/
https://veggie4u.nl/
https://www.veggiedeli.nl/
https://www.vega-life.nl/
https://www.plantaardigheidjes.eu/
https://www.devegetarischeslager.nl/webshop/de-vegetarische-slager/vegan
https://www.veganspul.nl/


Veganistische recepten 
 
Veganistisch koken klinkt heel lastig. Heel veel producten bevatten namelijk dierlijke 

producten. Vooral kant-en-klaar producten (bijvoorbeeld sausjes) bevatten kleine 

hoeveelheden gelatine, melkpoeder, of ei zonder dat je het verwacht. Veganistisch koken 

vergt daarom wel wat oplet- en nadenkwerk. Ondanks dat is veganistisch koken helemaal niet 

zo moeilijk. Er zijn oneindig veel lekkere recepten te vinden in kookboeken en op internet. 

Hieronder kun je aan aantal websites vinden waarop je op zoektocht kunt naar je favoriete 

plantaardige gerecht: 

www.facebook.nl 

Op Facebook kun je een groot aantal pagina’s en groepen vinden waarop plantaardige 

recepten worden gedeeld en beoordeeld. 

www.youtube.nl 

Op Youtube zijn er een groot aantal kanalen te vinden die toegewijd zijn aan het delen van 

veganistische recepten. Zoek bijvoorbeeld maar eens op “vegan recipes” en laat je verrassen! 

www.ah.nl/allerhande/recepten/R-L1383829113721/veganistische-recepten 

Op de website van de Albert Heijn kun je filteren op enkel veganistische recepten. Deze 

gerechten zijn vaak beoordeeld met sterren. Super handig! 

https://www.jumbo.com/content/vegetarische-recepten 

Op de website van de Jumbo kun je ook filteren op veganistische recepten. 

www.vegetus.nl 

www.veganchallenge.nl 

www.lisagoesvegan.com 

www.veganistischkoken.be 

www.livingthegreenlife.com/recepten/ 

www.vegansociety.com/resources/recipes 

www.wellvegan.com/recipes 

http://www.degroenemeisjes.nl/food/recept/ 

https://veganheaven.org/recipes/ 

https://www.veganeasy.org/food/recipes/ 

 

 

 

http://www.facebook.nl/
http://www.youtube.nl/
http://www.ah.nl/allerhande/recepten/R-L1383829113721/veganistische-recepten
https://www.jumbo.com/content/vegetarische-recepten
http://www.vegetus.nl/
http://www.veganchallenge.nl/
http://www.lisagoesvegan.com/
http://www.veganistischkoken.be/
http://www.livingthegreenlife.com/recepten/
http://www.vegansociety.com/resources/recipes
http://www.wellvegan.com/recipes
http://www.degroenemeisjes.nl/food/recept/
https://veganheaven.org/recipes/
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Conclusie 
 

Nu je dit volledige boekje hebt gelezen, heb je alle basiskennis om te beginnen met een 

veganistisch(er) dieet. Geen excuus meer! Het zal natuurlijk eerst wat moeite kosten om 

plataardige producten en recepten op te zoeken, maar dat is natuurlijk voor een baas als jij 

geen barrière! Natuurlijk kan het alsnog lastig zijn om een plantaardig dieet vol te houden om 

verschillende redenen: 

 

1. Niet iedereen in jouw omgeving eet veganistisch 

Jouw vrienden of familie zullen niet allemaal begrijpen waarom jij een veganistisch dieet wil 

proberen. Want plantaardig eten is toch veel te extreem? En koeien moeten toch gewoon 

gemolken worden? Er zullen dan ook personen in jouw omgeving zijn die jou tóch proberen 

dat broodje feta bij de kebabzaak aan te smeren. Maar waar een plantaardige wil is, is een 

plantaardige weg! De kebabzaak verkoopt vast ook heerlijke broodjes falafel!  

 

2. Afkickverschijnselen 

Kaas is lekker. Dat weten we allemaal. En je zult kaas gaan missen. Tenzij je nog eens even 

goed bedenkt wat kaas nou daadwerkelijk is en wat voor impact het heeft op het milieu en op 

het vlak van dierenwelzijn. Dus wat zeg jij als jouw vader aan jou vraagt of jij kaas mist?  

“Nee hoor, ik mis het regenwoud!” 

 

3. Moeilijkheden met het vinden van alternatieven 

Er bestaat nog niet voor ieder dierlijk product een veganistisch alternatief. Dit kan best lastig 

zijn als je per se jouw lasagne met crème fraîche, mosselen en Parmigiano Reggiano wil 

maken op de manier waarop je gewend bent. Met veganistische room, vleesvervangers zoals 

veganistische spekjes of plantaardige gamba’s, en edelgist kom je al een heel eind. Proberen 

een dierlijk gerecht op een plantaardige manier precies namaken zal je echter niet lukken. 

Maar dat betekent niet dat je niet meer lekker kunt koken. Probeer in plaats van oude kaas 

door jouw pasta bijvoorbeeld gezouten cashewnoten in combinatie met edelgist (vooral als je 

veganistische kaas niet zo lekker of te duur vindt).  

 
 

We hopen dat je het boekje interessant vond en iets aan de informatie hebt. Heel veel plezier 

met het ontdekken van de veganistische levensstijl. En eet smakelijk alvast! 


