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Skip je AVG 
Met makkelijke vegetarische recepten 



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... 

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, veehou-

derij en de verpakking en bereiding van je dagelijkse 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 consumeert 110 gram vlees per dag, 

bestaande uit 29 gram rundvlees, 55 gram varkensvlees en 26 gram kippenvlees. 

Door het niet consumeren van vlees gedurende een week wordt er per persoon 770 

gram minder vlees geconsumeerd.

Met deze informatie en heerlijke recepten op zak raak je nog meer gemotiveerd om 

aan de slag te gaan. Samen met informatie over de juiste voedingstoffen en tips 

voor de gerechten hoop ik dat ook jij meer gaat nadenken over bewuster eten en 

misschien het vlees wat vaker in de schappen laat liggen. 

Hierbij in ieder geval wat inspirerende handvaten voor jouw week zonder vlees. 

Succes! 
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Vegetarische 
linzenstoofpot 

Linzensoep 
met koriander 



Linzen zijn ontzettend goed voor je eiwitten en vezels. Per 100 gram bevatten deze 

21 gram eiwitten en 15,8 gram vezels. Vezelrijke voeding draagt bij aan een soepele 

spijsvertering en voorkomt darmklachten. 

Eiwitten zijn een belangrijke bouwstof voor je lichaam. Deze heb je nodig voor de 

opbouw en behoud van je spieren en ze geven je energie. 

Benodigdheden 
voor 2 personen

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 

Bereiding 

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 de bleekselderij in ringetjes. 

Voeg toe aan de pan en roerbak paar minuten mee. 

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

tenblokjes 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.

Tip 

Mocht je de volgende dag geen belangrijke afspraken hebben, wees dan 

vooral niet te zuinig met de knoflook. 

Knoflook is ongelofelijk voedzaam en staat erom bekend dat het de func-

tie van het immuunsysteem een oppepper geeft. Daarnaast kan knoflook 

een gunstig effect hebben op de bloeddruk en kan het helpen bij een 

gezond cholesterolgehalte.



Pita met falafel



Diëtiste Amy Shapiro zegt dat falafel perfect is voor mensen die wat vaker 

plantaardig willen eten, voor zowel het lichaam als voor het milieu. 

Kikkererwten bevatten veel eiwitten en vezels (één kopje bevat 15 gram eiwit 

en 14 gram vezels). Plus, kikkererwten bevatten veel ijzer, magnesium, fosfor 

en vitamine B.

Benodigdheden 
voor 2 porties 

2 st rode ui 

2 st rode paprika 

150 g biologische Falafel balletjes 

4 st Pitabroodjes 

1 st Komkommer 

2 st Knoflookteen 

125 ml soja yoghurt

Bereiding 

Verwarm de oven voor op 180 graden. Pel en snipper de ui. Was de paprika, 

verwijder de zaadlijsten en snijd in blokjes. Verhit bakolie in een koekenpan 

en bak de ui en paprika. Bak de falafel balletjes 5 minuten mee.

Maak de pitabroodjes een klein beetje vochtig en rooster voor 5 minuten in 

de voorverwarmde oven. 

Was intussen de komkommer en rasp de helft fijn. Druk het vocht eruit door 

gebruik te maken van een zeef. Doe de rasp vervolgens in een kom. Pers de 

knoflook erboven uit. Meng de komkommer met de soja yoghurt en breng 

op smaak met citroensap en peper. De rest van de komkommer snijd je in 

hele dunne plakjes.

Snijd de warme pitabroodjes doormidden en vul met de falafel balletjes, 

paprika, ui, overgebleven komkommerplakjes en tzatziki.

Tip 

Je kunt de pita broodjes ook zelf maken. 

Hoe verser, hoe lekkerder en gezonder natuurlijk. 

Op internet zijn hier diverse recepten voor te vinden. 



Paddestoelen
risotto 



Risottorijst bedraagt voornamelijk koolhydraten. 

1opscheplepel bevat zo’n 10,3 gram. Om de risotto dus te voorzien van ande-

re voedingstoffen zijn ingrediënten als spinazie, champignons en doperwten 

erg belangrijk. Bladspinazie is een bron van vitamines zoals  K, A en C.  

Ook bevat dit gerecht calcium en ijzer. Uit champignons haal je magnesium 

en energie en doperwten zijn dan weer goed voor je eiwitten.

Met deze toegevoegde Ingrediënten blijf je dus precies in balans. 

Benodigdheden 
voor 2 personen 

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 de ui in wat olijfolie en laat deze gedurende 8 minuten zacht worden, 

maar niet kleuren.

Maak in de tussentijd de paddestoelen schoon en snij deze in reepjes.

Verhit een grillpan en grill de paddestoelen aan weerszijden tot ze zacht 

zijn. Zodra de paddestoelen zacht zijn, besprenkel je ze met het citroen-

sap en de peterselie.

Voeg de rijst bij de ui en bak deze kort mee totdat hij glazig ziet. Blus de 

rijst af met de witte wijn.

Voeg een eetlepel bouillon toe en roer het geheel door elkaar. Deze stap 

herhaal je gedurende 20-25 minuten totdat alle bouillon opgenomen is. 

Blijf in de tussentijd steeds roeren, terwijl je lepel voor lepel de bouillon 

toevoegt.

Voeg op het laatst een deel van de geraspte kaas toe en de boter.

Meng het geheel door elkaar en breng de paddenstoelen risotto op smaak 

met peper en zout.

Serveer de risotto met de gegrilde paddestoelen en wat extra geraspte 

kaas.

Bereiding 

Tip 
Mocht je een slowcooker hebben, is deze risotto 

daar ook heel goed in te maken! 



Quiche met 
spinazie 



Spinazie is een populaire groente in ons land en wordt het hele jaar door gege-

ten. De groente is een oude soort die oorspronkelijk uit Perzië komt. Dankzij de 

hoge en diverse voedingswaarde van spinazie, staat deze groente hoog in de 

top 10 van gezondste groente. Zo haal je hier je bèta-caroteen, verschillende B 

vitamines en een meerdaagse hoeveelheid vitamine K.

Benodigdheden  

1 teen knoflook

5 plakjes deeg voor hartige taart

3 el traditionele olijfolie

600 g verse bladspinazie

5 middelgroot ei

125 ml verse slagroom

½ tl gemalen nootmuskaat

Snijd de knoflook fijn. Laat het deeg ontdooien. Verwarm 2/3 van 

de olie in een grote wok of koekenpan en fruit hierin de knoflook 

totdat hij licht verkleurt.

Schep de spinazie er in delen bij, maar houd 2 flinke handen spi-

nazie apart. Schep om tot de laatste blaadjes beginnen te slinken. 

Schep de spinazie in een vergiet en laat even uitlekken, druk het 

vocht er goed uit.

Verwarm de oven voor op 180 °C. Vet de taartvorm in. Bekleed de 

taartvorm met het deeg, plak de plakjes aan elkaar met een beetje 

water en druk ze goed aan. Klop de eieren in een grote kom los met 

de slagroom. Snijd de spinazie in stukken, druk nog eens goed het 

vocht eruit en breng op smaak met de nootmuskaat, peper en zout. 

Dep droog met wat keukenpapier. Verdeel de uitgelekte spinazie 

over de taartbodem en schenk het eimengsel erover.

Bak de taart in het midden van de oven in ca. 50 min. goudbruin 

en gaar. Schep de achtergehouden spinazie om met de rest van de 

olie en peper en zout naar smaak en serveer dit als salade bij de 

quiche.

Bereiding 

Tip 
Wanneer je net als ik in je eentje bent, krijg je zo’n hele 
quiche natuurlijk nooit in een avondje op. Een aanrader is 
om hem als lunch te eten. Lekker! 



Gele curry



70 gram gele currypasta

1 rode paprika in blokjes

150 gram zoete aardappel in 

blokjes

100 gram peultjes

500 milliliter kokosmelk

Benodigdheden  

Verhit een klein beetje olie in een diepe pan en voeg hier de gele 

currypasta aan toe. Bak dit zo’n twee minuten tot het lekker begint 

te geuren.

Doe de rode paprika, zoete aardappel en de bloemkool bij de curry-

pasta in de pan en schep het geheel even om.

Schenk de kokosmelk in de pan en breng de curry aan de kook. Leg 

de deksel half op de pan en laat de curry 25/30 minuten zachtjes 

pruttelen tot de groenten gaar zijn.

Voeg de laatste vijf minuten de peultjes toe 

zodat ook deze gaar kunnen koken. 

Bereiding 

Tip 
Serveer deze gele groentecurry met geurige rijst zoals 

pandan-, jasmijn- of basmatirijst en garneer het gerecht 

met verse koriander (of peterselie), geraspte kokos en een 

lente-ui die je in ringen hebt gesneden.

Dit gele curry recept is goed voor 2 porties. Per portie 

bevat de curry zo’n 16 gram eiwitten. Om genoeg eiwitten binnen te krijgen 

hoef je dus niet alleen maar volle kwark of Skyr te eten. Deze curry gaat je 

daar ook zeker bij helpen, en is bovendien een ware smaaksensatie. 

En vergeet vooral de rijst niet, die dient als een bron van 

vezels en vitamine B6, die de werking van bepaalde hormonen reguleert en 

nodig is voor de groei, de bloedaanmaak en een goede werking van het im-

muunsysteem en het zenuwstelsel. 



Vlinderpasta met 
pesto en tomaat



           
 

200 g farfalle

1 teentje knoflook

30 g pijnboompitten

50 g rucola

250 g kerstomaten

3 el olijfolie extra vierge

peper en zout

Benodigdheden  

Bereiding 
Breng een pot gezouten water aan de kook en kook de farfalle 

beetgaar in 10-12 minuten. Giet de pasta af en spoel onder koud 

water. Bewaar een kopje van het kookvocht.

Pel de knoflook. Rooster de pijnboompitten in een antikleefpan 

zonder vetstof tot ze lichtjes beginnen te kleuren. Hak de helft van 

de rucola grof. Doe de knoflook, de geroosterde pijnboompitten 

en de grofgehakte rucola in een vijzel en stamp fijn (je kan dit ook 

in een keukenrobot of blender doen). voeg de extra vierge olijfolie 

toe en meng goed tot een gladde massa. Voeg eventueel enke-

le eetlepels van het kookvocht van de pasta toe voor een mooie 

vloeiende saus. Breng op smaak met peper en zout.

Halveer de kerstomaatjes. Meng de pesto door de afgekoelde far-

falle. Schep er dan de kerstomaatjes en de rest van de rucola er-

doorheen. Kruid met peper en zout en serveer.

Tip 
Je kunt bij dit gerecht ook nog mozzarella toevoegen. 

Neem 1 bol mozzarella, scheur deze in stukjes en 

voeg toe aan de geserveerde pasta. 

Tomaten zijn culinair gezien niet alleen mega veelzijdig, ze zijn ook nog 

eens super gezond. Ze bevatten veel water, plus veel vitamine C, B1, B2, 

B3, B5, B6, en E. De concentratie vitamine C in de schil is driemaal zo 

hoog als in het vruchtvlees. In mindere mate bieden tomaten ijzer, cal-

cium en magnesium aan. Maar de stof lycopeen is bijzonder belangrijk. 

Deze heeft een antioxiderende werking. Het houdt ook de menselijke 

huidcellen gezond en verlaagt zelfs het cholesterolgehalte in het bloed, 

wat hart- en vaatziekten voorkomt.



Shakshuka 



Benodigdheden  
voor 2 personen 

Bereiding 

1/2 middelgrote ui 

1 teen knoflook 

1 rode puntpaprika 

7 1/2 verse platte peterselie 

1 el milde olijfolie 

1/4 el paprikapoeder 

1/2 el komijnzaad 

400 gr gepelde tomaten in blik 

2 middelgroot ei 

2 volkorenpita 

7 1/2 verse koriander 

Snipper de ui. Snijd de knoflook fijn. Verwijder de steelaanzet van de papri-

ka’s, snijd in de lengte doormidden en verwijder de zaadlijsten. Snijd het 

vruchtvlees in dunne reepjes. Snijd de peterselie fijn.

Verwarm de olie in de grote koekenpan (of hapjespan) op middelhoog vuur. 

Fruit de ui 5 min. onder regelmatig omscheppen. Bak de knoflook, paprika, 

peterselie, paprikapoeder en het komijnzaad 2 min. mee.

Doe de gepelde tomaten bij het ui- paprikamengsel. Plet ze iets met een 

lepel tegen de zijkant van de pan. Schep om, breng op smaak met peper en 

zout en breng aan de kook. Laat 10 min. zacht koken. Verwarm de oven voor 

op 200 °C.

Maak een kuiltje in het tomatenmengsel met de achterkant van een lepel 

en breek er voorzichtig een ei boven. Herhaal dit met de rest van de eieren. 

Bestrooi elk ei licht met peper. Leg de deksel op de pan en laat het mengsel 

5-7 min. zacht koken, tot het eiwit net is gestold.

Verwarm de pita’s volgens de aanwijzingen op de verpakking. Snijd onder-

tussen de koriander fijn. Bestrooi de shakshuka met de koriander en ser-

veer het gerecht met de pita’s.

               
               
               
              

Tip 
Dit gerecht kun je t/m stap 3 een dag van tevoren maken. 

Laat afkoelen en bewaar goed afgesloten in de koelkast. 

Warm de saus dan weer op en breek er daarna pas de 

eieren erboven. 

Afhankelijk van wat er in het seizoen is, en wat je in je koelkast hebt 

liggen, is het bij dit gerecht heel goed mogelijk om te varieren met 

verschillende groentes. Tips voor groentes die veel voedingsstoffen 

bevatten zijn: broccoli, paprika’s en wortelen. 



www.skipjeavg.nl 

Vegetarisch eten wordt steeds populairder. Daarom deze kleine kookbundel 

met groenten in de hoofdrol. Het geeft ook een antwoord op de eeuwenoude 

vraag: wat eten we vanavond? En dat is voor een beginnend vegetariër een hele 

gebruikelijke vraag. Het is namelijk best een aanpassing om vlees weg te den-

ken bij je menu. Het is nu eenmaal voor veel van ons een gewoonte. Gelukkig 

blijkt het niet zo moeilijk en zijn er genoeg smaaksensaties te beleven die net 

zo vullend zijn zonder dat stukje gevogelte of varken. Creatief wordt je gaan-

deweg vanzelf, en met de kennis en informatie uit dit boekje kom je al een heel 

eind om op een leuke en gezonde manier je ecologische voetafdruk een beetje 

te verkleinen. 

Skip je AVG 

“Zeker een aanrader, een simpele opstap 
voor de beginnende vegetariër met heerlijke 
recepten die je het liefst allemaal tegelijk 
maakt.” 

- Foodies Magazine 


