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Voordat je 
   verdergaat...

Wanneer je een week geen vlees eet bespaar 

je ongeveer 150 liter watergebruik. 

Deze hoeveelheid water was anders gebruikt 

voor irrigatie voor de producten van veevoer, 

veehouderij en de productie van je dagelijkse 

portie vlees.  150 liter per persoon... goed om 

even bij stil te staan, wat een hoeveelheid!  

Eet je één week geen vlees? Dan bespaar je 

21,1 kg CO2eq, hiermee wordt uitstoot van 

broeikasgassen bedoeld. 

Deze uitstoot had anders plaatsgevonden 

voor de productie van veevoer, veehouderij 

en de verpakking en bereiding van je dage-

lijkse portie vlees. Een gemiddelde auto stoot 

173 gram CO2eq uit per afgelegde kilometer. 

Door één week geen vlees  te consumeren, 

bespaar je dus ongeveer 121 km rijden met 

een gemiddelde auto. 

De gemiddelde vleeseter in Nederland consu-

meert 110 gram vlees per dag, bestaande uit 

29 gram rundvlees, 55 gram varkensvlees en 

26 gram kippenvlees. Door het niet consume-

ren van vlees gedurende een week wordt er 

per persoon 770 gram minder vlees geconsu-

meerd.

Nog even 
   wat feitjes...

Met deze informatie op zak ben raak je nog gemoti-
veerder om aan de slag te gaan met de recepten in dit 
boek! Ter voorbereiding op de aankomende Nationale 
week zonder vlees at ik vijf dagen vegetarisch en heb 

hierbij de recepten verzameld en gebundeld. 

Samen met informatie over voedingstoffen en tips 
voor inspiratie hoop ik dat ook jij gemotiveerd raakt 

om bewuster over eten na te denken en misschien het 
vlees wat vaker in de schappen te laten liggen! 



falafel salade  
       met feta 

Benodigdheden (2 pers) 
Maza falafel 250 gram 
1 zak babyspinazie 
1 pakje feta of witte kaas 
1 courgette 
1 zak opbakaardappelen 
400 gram 

jE KUNT NOG GROENTEN 
TOEVOEGEN NAAR VOORKEUR. 

Snijd de courgette en de feta  in blokjes en 
bak de aardappelen gaar. Snijd ook de groenten naar 

keuze klein. 

Bak in een andere de pan de falafels zoals op de
 verpakking beschreven. 

Voeg ondertussen de courgette, spinazie en eventuele 
andere groenten toe bij de pan met aardappelen 

en bak een paar minuten mee. 

Ik vond nog een broccoli in mijn 
koelkast dus die heb ik even 

gekookt en toegevoegd. Broccoli is 
rijk aan vezels en vitamine C en dus 

erg gezond! 

Schep als je klaar bent met 
bakken alles in een salade-

kom en roer even goed door 
tot alles lekker gemixed is! 

Schep dan op een bord. 

Diëtiste Amy Shapiro, zegt dat
 falafel perfect is voor mensen die 
wat vaker plantaardig willen eten, 
voor zowel hun lichaam als het mi-
lieu. 

Kikkererwten bevatten veel eiwit-
ten en vezels (één kopje bevat 15 
gram eiwit en 14 gram vezels). Plus, 
kikkererwten bevatten veel ijzer, 
magnesium, fosfor en vitamine B.

Wist je dat....

Eet smakelijk! 



PADDESTOELEN RISOTTO  
  UIT DE SLOWCOOKER
Benodigdheden (2 pers) 
75 gram risottorijst  
0.5 kleine ui  
15 gram porcini  
75 gram doperwten 
50 gram spinazie 
0.5 liter bouillon 
62.5 ml witte wijn 
peper en zout
Geraspte kaas (optioneel)

Fruit het uitje aan in een pan en doe de porcini erbij. 
Gooi dit daarna in de slowcooker en voeg de risotto toe, 

eventueel wat Italiaanse kruiden, de bouillon, spinazie en 
erwtjes. 

Zet de slowcooker op stand LOW en zet de timer op 3 uur. 

Is het bijna etenstijd? 
Voeg dan de witte wijn toe 
aan de risotto en eventueel 
parmezaanse kaas. Schep 
goed door elkaar. 

Wist je dat....

Risottorijst bedraagt voor-
namelijk koolhydraten. 
1 opscheplepel bevat zo’n 
10,3 gram. Om de risotto 
dus te voorzien van andere 
voedingstoffen zijn Ingre-
diënten als spinazie, cham-
pignons en doperwten erg 
belangrijk! Bladspinazie is 
een bron van vitamines,

Eet smakelijk! 

vitamine K,A en C.  
Het bevat ook calcium en 
ijzer! Uit champignons 
haal je magnesium en 
energie en doperwten zijn 
dan weer goed voor je ei-
witten! Met deze toege-
voegde Ingrediënten blijf 
je dus precies in balans. 



lINZENSOEP 
    met koriander
Benodigdheden (2 pers) 
70 gram wortel 
100 gram gedroogde rode 
linzen
130 ml tomatenblokjes  
50 gram bleekselderij  
1 teentje knoflook 
1 uitje 
theelepel komijnpoeder 
theelepel paprikapoeder 
snuf kaneel 
0,40 groente bouillonblokje
400 ml water 
verse koriander 
magere yoghurt 

Voeg toe aan de pan en roerbak 
paar minuten mee. 

Voeg het paprikapoeder, kaneel 
en komijn toe. Doe dan de 

tomatenblokjes erbij en de rode 
linzen. Giet het water erbij en 
doe het bouillonblokje er in. 

Breng de linzensoep aan de 
kook en kook ongeveer 

25 minuten. 

Pureer de soep fijn met de 
staafmixer. Je kunt hem wat 
grover laten of helemaal fijn 
mixen. Roer de yoghurt los 
en schep voor het serveren 
in de linzensoep en garneer 

met koriander.

Eet smakelijk! 

Wist je dat....
Rode linzen zijn ontzettend goed voor je 
eiwitten en vezels! Per 100 gram bevat-
ten deze 21 gram eiwitten en 15,8 gram 
vezels. Vezelrijke voeding draagt bij aan 
een soepele spijsvertering en voorkomt 
darmklachten. Eiwitten zijn een belang-
rijke bouwstof voor je lichaam. Deze heb 
je nodig voor de opbouw en behoud van 
je spieren en ze geven je energie. 

Hak de ui en knoflook fijn. 
Verhit een beetje olie in een 

soeppan en fruit de ui en 
knoflook aan. Snijd de 

wortel in stukjes en bleek-
selderij in ringetjes. 



BLOEMKOOLCURRY 
  met kikkerewrten
Benodigdheden (2 pers) 
300 gram bloemkool 
1 teentje knoflook 
200 gram tomatenblokjes
1/5 ui 
130 gram kikkererwten 
(=uitlekgewicht van 
blik400 gram) 
200 ml kokosmelk 
sap van een halve limoen 
1 eetlepel gele curry - 
pasta 
handje koriander 
olijfolie 
peper en zout 

Snijd de bloemkool in roosjes en 
was ze. Spoel de kikkererwten 

af en laat ze uitlekken.
Snijd de bloemkool in roosjes en 

was ze. Spoel de kikkererwten 
af en laat ze uitlekken.

Voeg de currypasta toe en ver-
hit dit kort. Voeg de tomaten-

blokjes en de kokosmelk toe en 
roer even kort.

Voeg de bloemkool en de kikke-
rerwten toe. Laar de bloemkool 
curry in ongeveer 15 minuten 

 gaar worden. 
De curry is klaar als de 

bloemkool een lekkere bite 
heeft. Dus niet te hard, 
maar vooral ook niet te 

zacht. Dat moet je dus even 
zelf in de gaten houden 

door te proeven. 

 Breng de curry op smaak 
met peper en zout en het 
sap van een halve limoen. 

Garneer de bloemkoolcurry 
met koriander en serveer 

met rijst of noedels. 

Eet smakelijk! 

Wist je dat....
Ook bloemkool bevat veel vezels. Per 100 
gram bevat het 2,3 gram vezels. Voor vol-
wassenen wordt aangeraden om 250 gram 
groenten per dag te eten. Ook heeft de 
bloemkool een lage klimaatbelasting en is 
dus ook een duurzame groente! 



pasta a la jaimy oliver
 met citroen en munt
Benodigdheden (2 pers) 
500 gram vlinderpasta  
175 gram vivera spekjes  
bosje verse munt 
300 gram doperwten uit de 
diepvries 
1 citroen 
200 gram Crème fraîche
peper en zout
Parmezaanse kaas (optio-
neel. 

Zet een wokpan op het vuur en doe de vega spekjes erin. 
Gooi na vier minuten de erwten erbij en voeg de crème 

fraîche toe. 

Kook ondertussen de pasta in acht minuten gaar en snijd 
de munt klein. Voeg de munt toe samen met het sap uit 

een halve citroen en wat peper en zout. 

Giet de pasta af en voeg het toe aan de pan. Roer goed om. 

Wanneer alles goed geroerd 
is, laat even vijf minuten 

staan. 
Je kunt de ander helft van 
de citroen nog gebruiken 

wanneer je een iets 
zuurdere smaak wil. 

Garneer met een takje munt 
en eventueel wat 

parmezaanse kaas. 

Eet smakelijk! 

Wist je dat....
In dit gerecht zit een vlees-
vervanger, de vegetarische 
spekjes. Ik vond deze 
persoonlijk erg lekker en 
qua smaak ook haast geen 
verschil met echte spekjes. 
De vegan reepjes zijn 
gemaakt van 89% gerehy-
drateerd tarwe-eiwit, zon-
nebloemolie, natuurlijk 
aroma, zout, tarwevezel, 
specerijen, ijzeroxide, 

 gistextract, suiker en selde-
rij. Eén verpakking van 1 por-
tie (100 g) bevat 165 kcal, 0,9 
g verzadigde vetzuren, 3,3 g 
zout en 19 g eiwitten.


