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Korting Vega4daagse 

De Groene Kookacademie is helemaal thuis in de 

vegetarische keuken (zie pagina 30 e.v.). Donateurs 

krijgen 10 procent korting op de Vega4daagse (29 

januari, 26 februari, 11 maart en 15 april 2016 in het 

Smulweb College in Amersfoort) en op de groenten 

fermentatie-workshop (9 januari, 20 februari).  

Opgeven: www.groenekookacademie.nl. Vermeld 

bij opgave het nummer op je voordeelpas.

Voedingsscan 

Krijg ik voldoende voedingsstoffen binnen?  

Het is een vraag die bijna iedereen zich tegen-

woordig stelt. Leden van de Vegetariërsbond 

kunnen exclusief een voedingsscan laten doen 

door onze voedingskundige Sytske de Waart.  

Aan te vragen via info@vegetariers.nl.

Welkomstgeschenk voor nieuwe donateurs 

Vegatopia - Het kookboek No-nonsense vega-inspiratie 

voor elke dag: Vegatopia - Het kookboek telt 176 pagina’s 

en staat boordevol lekkere, originele en (natuurlijk!) 

vegetarische recepten. 

Waarom werkt de Vegetariërs-

bond graag samen met Vega-

polis? Omdat Vegapolis een ideële doelstelling heeft en de 

opbrengsten gebruikt om samen met geestverwanten te be-

wijzen dat een plantaardige leefstijl gezonder is. Zo kan er 

worden gewerkt aan betere vegetarische maaltijden in zie-

kenhuizen en aan medisch onderzoek zonder dierproeven. 

Hoe groter de collectieve vegetarische zorgpolis, hoe meer 

invloed dat zal hebben op de medische zorg en hoe meer dat 

ook andere zorgverzekeraars zal inspireren. En hoe beter de 

voorwaarden zullen zijn die Vegapolis kan uitonderhandelen. 

Vegapolis financiert van de opbrengsten ook onder-

zoek naar de ontwikkeling van vleesvervangers, zoals dat 

wordt uitgevoerd door The Peas Foundation in samen-

werking met de universiteiten van Wageningen en Delft.  

Wie zo’n nieuwe zorgverzekering afsluit bij Turien-Avéro met 

aanvullende dekking krijgt zelfs € 50,- boodschappen bij De Ve-

getarische Slager cadeau! Meld je aan via www.vegapolis.nl.

VOlg Ons Online Via

Een abonnement op Lekker vegetarisch 
kost slechts € 19,50 per jaar. Nog beter: 
steun het werk van de Vegetariërsbond 
en word donateur voor € 29,50 per jaar. 
Geef je op via www.vegetariers.nl.

 
voor nieuwe donateurs
Vegetariërsbond verwelkomt nieuwe donateurs met een Vegapolis. 

De eerste 25 nieuwe donateurs met een Vegapolis krijgen van de 

Vegetariërsbond het onmisbare kookboek en naslagwerk De dikke 

vegetariër toegestuurd. Erg aantrekkelijk, want Vegapolis zelf  

vergoedt ook nog eens € 20,- van de donateursbijdrage.

WELKOMST-
geschenk

• Webwinkel Vegetarische Slager: 5 % korting. 
• Bij meer dan 50 restaurants: 10 % korting.

Vaste 
ledenkorting

adv. Vegapolis 165x225mm.indd   1 06-11-15   09:55

€19,50
per jaar

Nieuw receptenboek van onze uitgebreide vegetarische  

lesmodule voor het hoger beroepsonderwijs. Met nieuwe  

kooktechnieken en bijdragen van internationale sterrenkoks.  

Puur plantaardige recepten. Geschikt voor de gevorderde  

vegetariër/kok. 92 recepten Prijs: € 15,-. 

 Aan te vragen via info@vegetariers.nl.

voor leden en donateurs 
Van de VegetariërSBond:

EXCLUSIEF

WELKOM!



54  |  winter 2015

Winter in Nederland… Files, vertragingen, druilerig weer 
en modderige straten. Maar op een heldere dag ook 
de eerste vorst en ijsbloemen op de ruiten. Wat is er 
in deze maanden lekkerder dan in huiselijke kring rond 
een knapperend haardvuur samen te zitten en naar het 
rusteloze vlammenspel te kijken? 
Het is pure romantiek die de meeste mensen maar 

heel af en toe beleven. De ijsbloemen zijn sinds de opkomst van 
thermopaneglas in de vergetelheid geraakt. Welk kind kent ze nog? 
Het haardvuur is in de meeste woningen al decennia vervangen door 
een cv, gevoed door een hoogrendementsketel. Heel efficiënt, maar waar 
vinden we nog de natuurlijke warmte en verwondering die de winter 
zo bijzonder maken? In ons eten! In de houtblokken op het haardvuur 
ligt zonnewarmte van jaren opgeslagen, die nu met het vuur vrijkomt. 
Maar ook in ons winterse voedsel ligt de zonnewarmte opgeslagen, die 
bij de juiste bereiding vrijkomt en ons verwarmt en voedt. Juist wat de 
natuur onder de grond heeft bewaard geeft ons dat wat we nu zo hard 
nodig hebben. Koolraap bevat meer vitamine C dan sinaasappel! 
In dit nummer daarom veel - maar niet uitsluitend - knollen. 
Sommige dingen zijn misschien nieuw, maar we reiken in dit nummer 
van Lekker vegetarisch alles aan wat nodig is om de winter goed door te 
komen. Laat de komende maanden de ingevlogen paprika’s en kiwi’s eens 
links liggen en maak samen met ons kennis met het echte comfort food…
Floris de Graad, directeur Vegetariërsbond

 CuLiTiPS 

Naast recepten vind 

je in dit nummer 

ook veel variatietips 

met knolgroenten, 

onder meer 

van meesterkok 

Angélique 

Schmeinck.

 RESTAuRANTS 

We bespreken 

vegetarische 

restaurants in veggie-

hotspot Den Haag. 

Want er blijven leuke 

nieuwe adressen bij 

komen in de Hofstad!

KNOL POWER

Knollen geven je ‘s 

winters precies wat 

je nodig hebt. Ze zijn 

voedzaam en heb-

ben kleur, smaak en 

bite. Vandaar dat ze 

centraal staan in dit 

nummer.

VERLiCHTE KOST

Filosofen houden 

zich bezig met van 

alles en nog wat, 

maar lijken amper 

na te denken over 

voeding. Terwijl eten 

belangrijker dan 

ooit is voor onze 

identiteit.
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vegetarisch

gebeurtenissen * nieuwtjes * feiten * social media * enz.

VOlg Ons Online Via

Een kleine honderd restaurants hadden een 

extra lekker en bijzonder menu met veelal 

lokale producten op de kaart staan. Zoals 

bietenbitterballen, truffelrisotto met noten 

en champignons omringd met gegrilde 

courgettelinten, bloemkoolcouscous of een 

stoofje van kastanjes en appel met bulgur en 

een saus van geroosterde paprika. Koks maakten 

dus echt iets lekkers van deze week.

EnthousiastE rEactiEs
Bij restaurant Hemelse Modder in Amsterdam 

is de Vegetarische Restaurantweek in de smaak 

gevallen. “Wij vonden het zelf leuk om weer 

mee te doen en kregen enthousiaste reacties 

van gasten over de smaak en de presentatie van 

de gerechten”, vertelt eigenaar Quintin Haak. 

Er kwamen bovendien flink meer bezoekers 

dan vorig jaar, toen Hemelse Modder voor 

het eerst deelnam. “Dat aantal is ruim boven 

verwachting.”

Met de twee speciale voorgerechten, soepen en 

hoofdgerechten van seizoensproducten speelde 

zijn restaurant goed in op het thema lokaal. 

“Wij werken altijd al zo veel mogelijk met lokale 

producten, dus dat sluit mooi aan. Wel hebben 

we op Facebook nu extra aandacht gegeven aan 

onze leverancier van verse kruiden en groenten, 

Ron Voorbij uit Vinkeveen.”

VEgahoofdstad
Tijdens de Vegetarische Restaurantweek kozen 

BN’ers Amsterdam tot meest vegetariër-

vriendelijke stad van Nederland. De jury bestond 

uit de schrijvers Pauline Cornelissen en Leon 

Verdonschot, wijnkenner Harold Hamersma, 

cabaretier Thijs van Domburg, GL-politica Liesbeth 

van Tongeren en singer-songwriter Bertolf.

Bijzondere 
menu’s 
tijdens restaurantweek
Begin oktober vond al weer voor de vijfde keer de  

Vegetarische restaurantweek plaats. iedereen die niet  

uit eten is geweest tijdens deze week heeft wat gemist.

De Vegetariërsbond selecteert producten 

die passen bij een gezonde en bewuste 

vegetarische levensstijl en die we 

graag onder de aandacht brengen. Zo 

bevatte de eerste box producten van 

Provamel, Lima, Fair Trade, Verstegen, 

AOV, Kumar’s, Vitals, Piramide en 

sauna Thermen Bussloo.

Bij de voedingsmiddelen zitten 

speciaal voor de box ontwikkelde 

receptenkaarten van onze eigen 

foodinspirator Jacinta Bokma. De 

waarde van de doos ligt rond de € 35,-. 

De box komt ieder kwartaal uit en kost 

€ 9,95. Leden en donateurs van de 

Vegetariërsbond betalen slechts € 5,-. 

Bestel de box via www.vegetariers.nl.

Wil je kennismaken met de 

vegetarische levensstijl én jezelf 

verwennen en verrassen? dan is de 

Lekker vegetarisch Verwenbox wat 

voor jou.

tekst: Vincent kagie en martine de klein 
(VegetariërSBond)

veel animo Voor 30 
dagen Vegetarisch 
Wist je dat we voor iedereen die vaker 

vegetarisch wil eten de receptennieuwsbrief  

30 dagen vegetarisch hebben? Wij helpen 

daarmee beginnende flexitariërs en vegetariërs 

op weg, maar de nieuwsbrief is ook interessant 

voor mensen die al langer geen vlees en vis meer 

eten. 30 dagen vegetarisch werd in augustus 

gelanceerd en er gingen de eerste 

twee maanden al ruim duizend mensen mee aan 

de slag. Beginnen kan op elk moment.  

Tip deze nieuwsbrief dus aan vrienden of 

bekenden die nog geen vegetariër zijn. 

Aanmelden kan via www.vegetariers.nl/30-

dagen-vegetarisch.

nieUW!

sOuschef rick huigen 
Van hemelse mOdder 

met tuinder rOn 
VoorBij (rechtS)

gastvrij-app in play stOre
De Gastvrij voor Vegetariërsapp is nu gratis te downloaden via de Play Store 

(Android). Zoek in de Play Store naar Gastvrij voor Vegetariërs of ga naar: 

Natuurlijk kun je alle restaurants ook vinden op onze site en via de webapp 

via m.vegetariers.nl/gvv.

30 DAGEN 
VEGETARISCH
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Filosofen hebben een hekel aan eten. Er is 

bijna geen onderwerp waar ze zo weinig over 

hebben nagedacht. De reden daarvoor is dat zelfs 

wijsgeren op hun imago letten: ze houden zich 

bezig met de vrije wil of het bestaan van God – 

niet met platte zaken als kauwen, slikken, verteren 

of kakken. Daarnaast speelt baangarantie mee: er 

valt eeuwen te ruziën over ethiek of zelfbewustzijn, 

maar de zoektocht naar de ideale kooktijd van 

een bildtstar is niet direct een meerjarenproject. 

Daarom deden filosofen altijd alsof voeding niet 

echt bestond.

Die voedselhaat valt wel te begrijpen. Onder 

filosofen is het namelijk altijd hip geweest om te 

geloven in een verschil tussen het lichaam en de 

geest en om die laatste veel toffer te vinden. in 

het lichaam zitten immers onze driften en onze 

dierlijke trekjes, maar in de geest wonen onze rede 

en onze menselijkheid – en die laatste twee dingen 

staan toch net wat mooier op de flaptekst van een 

filosofieboek. Aangezien 

voeding vooral met het 

lijf werd geassocieerd, 

was het voor wijsgeren 

niet de moeite van het 

overdenken waard.

achtergrond
tekst: rik peters

al ruim tweeduizend jaar schrijven filosofen over ieder denkbaar onderwerp, 

behalve over onze voeding. in Verlichte kost maakt journalist rik Peters een 

begin met een philosophy of food.

filosofen
Voer voor

Je bent wat Je eet

hipstErs En hippiEs
Tegelijkertijd wordt voeding wel steeds 

belangrijker voor onze identiteit. Meer dan ooit 

kun je met je eetgewoonten een statement maken, 

bewijst je kruidenrekje hoe je over het leven denkt. 

Als je enkel macrobiotische groenten koopt, als 

je weet wat dürüm is, als jouw brood geen gluten 

mag bevatten, als je het verschil tussen bier en 

pils kent, of als je volhoudt dat tofu niet naar oude 

sokken smaakt – dan zegt dat iets over jou. Het 

cliché ‘je bent wat je eet’ was nog nooit zo waar 

als vandaag de dag.

Niet gek dus dat we massaal onze weg door 

het voedsellandschap zoeken. Maar zonder 

filosofische landkaart moet iedereen zijn eigen 

route vinden – en we zijn flink verdwaald. Hoe 

verklaar je anders dat er steeds meer vegetariërs 

zijn en er toch ieder jaar meer vleeskippen worden 

geslacht? Dat hipsters kwijlen over goddelijke 

gojibessen, terwijl hippies vechten voor kromme 

komkommers? Of dat bestsellerlijsten worden 

gevuld door bourgondische kookboeken én sobere 

dieetschriftjes? Er is verwarring, willekeur en 

richtingloosheid: als we zijn wat we eten, zijn we op 

dit moment vooral een ondefinieerbare hutspot.

filosofisch VEgEtarismE
Maar er is hoop. Veel geleerden schreven namelijk 

wel iets over eten. Vaak slechts een bijzin of 

een voetnoot, maar meer dan noppes. Wist je 

bijvoorbeeld dat Aristoteles al nadacht over het 

eten van insecten, dat Thomas More de vee-

industrie bedacht, dat Jean-Jacques Rousseau 

de reden is dat steeds meer mensen biologisch 

eten, dat Desiderius Erasmus de etiquette zo’n 

beetje uitvond, en dat John Locke het beleid 

van Monsanto heeft neergeschreven? Verlichte 

kost onderzoekt wat grote denkers over voeding 

schreven en waarom dat nog altijd relevant is.

Neem Jeremy Bentham. Deze Brit dacht na over 

goed en kwaad. Zijn stelling: iedereen houdt van 

genot en geluk, en iedereen haat pijn en leed – 

dus goed is wat genot brengt en slecht is wat pijn 

oplevert. 

Hij schrijft over wetenschap en 

filosofie, en publiceerde onder meer 

in NRC Handelsblad, KIJK en Lekker 

vegetarisch. Filosofen hielpen hem om 

zijn ongemak bij het eten van vlees 

te verklaren, en daarom begon hij te 

onderzoeken of wijsgeren ook bij andere 

voedselproblemen konden helpen. Het 

resultaat is Verlichte kost: een geestige 

en leerzame reis door ruim tweeduizend 

jaar filosofie en door de menukaart 

(recensie op pagina 10). 

Rik schenkt de helft van de opbrengst

van zijn boek aan de voedselzekerheids-

projecten van Oxfam Novib.

Vervolg op pagina 10

De energie van De geest is De 
essentie van het leven 

- aristotelesoVEr rik
Rik Peters (1987) 

is journalist (en 

vegetariër).

Beeld: Melanie Wagner
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WinactiE!
Onder onze lezers verloten we drie gesigneerde 

exemplaren van Verlichte kost. Wil je hier kans op 

maken, stuur dan voor 1 januari 2016 een e-mail met je 

adresgegevens naar prijsvraag@vegetariers.nl (o.v.v. 

‘Verlichte kost’). De winnaars ontvangen in januari bericht. 

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

tekst: flOris de graad

VErrassEndE VErbandEn 

Wie denkt dat filosofie zware kost is, komt in 

Verlichte kost bedrogen uit. in de handen van rik 

Peters buitelen grote filosofen uit het verleden vrolijk 

over elkaar heen en laten hun licht schijnen op 

actuele kwesties rondom ons voedsel. Peters helpt 

hen daarbij een handje door verrassende verbanden 

te leggen. 

Thomas More blijkt de aartsvader van de bio-

industrie, John Locke de wegbereider van Monsanto. 

Maar bovenal hebben filosofen veel te weinig oog 

voor eten gehad – en daar wil Peters wat aan doen. 

Eten is te belangrijk om niet over na te denken. 

Overigens, die serieuze boodschap raakt soms wel 

aan het zicht onttrokken door de vele hele en halve 

geestigheden en een woordgebruik waar Enzo Knol 

van zou blozen. (Dirk-Jan Verdonk) 

Verlichte kost, rik Peters, uitgeverij Houtekiet,  

isBn 978 90 8924 417 8, € 19,99

Vervolg van pagina 9

zuivel

in nederland is de laatste jaren gelukkig een toenemende aandacht voor de weidegang van 

melkkoeien. Maar er zijn meer zaken die het leven van een melkkoe onnodig zwaar en onnatuurlijk 

maken. Zo wordt het pasgeboren kalf meestal al na een dag bij de moeder weggehaald. dit is 

dieronvriendelijk en onnodig. Het kan ook anders… 

Eerst de cijfers: er zijn in Nederland 1,5 miljoen 

koeien. Een gemiddelde melkkoe geeft 27 liter 

melk per dag, maar er zijn ook uitschieters naar 

de 60 liter, wat onnatuurlijk veel is en veelal 

gepaard gaat met gezondheidsproblemen. Het 

is gebruikelijk om het kalf al na 24 uur na de 

geboorte bij de moeder weg te halen en verder 

op te voeden met goedkope poedermelk. 

Het zal niemand verbazen dat dit tot stress bij 

moeder en kalf leidt. Maar is het nodig? Bij 

dertig boeren in Nederland mag het kalf wel bij 

de moeder blijven. De ervaring is hier dat de 

moederkoe in de eerste maanden zelfs wat meer 

melk produceert. Ook hoeft er minder antibiotica 

gebruikt te worden. De melk van de moeder is 

van nature namelijk helemaal afgestemd op het 

kalf en de omstandigheden op de betreffende 

boerderij. 

ZonnEhoEVE 

Redenen te over dus om deze praktijk 

te ondersteunen. Maar de praktijk is 

weerbarstig. Stichting Eyes on Animals 

spant zich in om melk van deze 

boeren bij de consument te krijgen. 

Het meeste perspectief hiervoor biedt 

de biologisch-dynamische boerderij 

Zonnehoeve in Zeewolde. Ook in 

andere opzichten hebben de koeien 

het hier beter; ze mogen hun hoorns 

houden, leven in kuddes en kalfjes 

blijven de eerste maanden dus bij de moeder. 

Stierkalfjes gaan pas na deze periode naar de 

mesterij (dit is gangbaar en voor veganisten een 

van de redenen om helemaal van de consumptie 

van melk af te zien). 

De Zonnehoeve heeft onlangs een grote tank 

aangeschaft, om de melk te bewaren totdat deze 

doorgeleverd kan worden aan winkels. Maar hier 

stokt het verhaal: er is nog geen winkel die deze 

melk op de markt wil brengen. Zelfs de hippe 

Amsterdamse supermarkt Marqt denkt dat het 

nog te vroeg is om melk met een speciaal label te 

lanceren. 

De zoektocht van Eyes on Animals gaat voorlopig 

nog verder … 

MinDer stress voor koe Met kalf

voor Betere Melk?
Geen markt

achtergrond

Bij morele dilemma’s is de juiste keuze daarom 

altijd de optie die zo veel mogelijk geluk brengt 

aan zo veel mogelijk mensen. Toen latere 

filosofen inzagen dat ook dieren emoties kennen, 

was het filosofisch vegetarisme geboren: in 

deze optiek was het opeens onjuist om andere 

beesten pijn te doen voor je eigen plezier.

De Duitse filosoof Friedrich Nietzsche was het 

daar trouwens totaal mee oneens. Vegetarisme 

bouwt op medelijden, en daar had de denker een 

gruwelijke hekel aan. Voor Nietzsche bestond 

de wereld uit winnaars en verliezers, en door 

medelijden op te wekken probeerden de verliezers 

de winnaars onterecht een schuldgevoel aan te 

praten. Bentham wilde leed vermijden, maar 

Nietzsche vond pijn nodig om sterker te worden. 

Voor vleesweigeraars had hij ook geen goed 

woord over. in 1888 definieerde hij een vegetariër 

dan ook als ‘een wezen dat een versterkend dieet 

nodig heeft’.

Omdat eten belangrijker wordt dan ooit, is 

het ook belangrijker dan ooit dat we serieus 

nadenken over onze menukaart. Als je koffie 

drinkt, kies je of voor Max Havelaar of niet. Bij 

iedere gebakken courgette neem je een positie 

in rond biologisch boeren. Elke kers op elk toefje 

slagroom op elke taart is een houding tegenover 

het obesitasgevaar. Je moet kiezen, of je nu wilt 

of niet. En de vraag is: maak je die keuzes op 

basis van zorgvuldige afwegingen en duidelijke 

argumenten of alleen op basis van je buikgevoel?

frieDrich nietzsche
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Lang leve
Heerlijk, die winter. Met een dekentje op de bank, 

kaarsjes aan en de geur van winterse schotels. in 

de hoofdrol: de knol. in dit nummer een gezonde 

en leerzame lofzang op deze oude, vertrouwde, 

en o zo welkome gast.

oNzE knol

Jumbo advertentie c.indd   1 28-8-2015   13:38:14
13
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thema: soorten
tekst: martine de klein
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voorraadkamer 
Van de natuur

KNOLLEN

in de donkere wintermaanden is het bladgroen op de akkers dor en afgestorven. 

Maar onder de grond bewaart de knol nog een schat voedingswaarden en smaak. 

Wie ze weet te bereiden hoeft tot de lente niets tekort te komen! Met deze soorten 

en de (verrassende) bereidingstips helpen we je de winter door.

biEt 
Bietensap werd pas recent door duursporters als wonderdrank ontdekt. 

Het zou het uithoudingsvermogen met 16 procent vergroten. Er bestaan 

zomer- en winterbieten (kroten), maar ook bijzondere rassen zijn in opkomst. Ze zijn meestal rood 

maar er bestaan ook witte en gele soorten. Bevat veel vezels, eiwitten, vitaminen en mineralen. 

Kook, rooster of stoom jonge rode bieten met een stukje loof of stengel, dan bloeden ze niet dood 

tijdens de bereiding. Kook zomerbieten 20 tot 30 minuten en winterbieten 60 tot 90 minuten. Je kunt 

biet gebruiken in salades of verwerken in soepen en stamppotten. Ook lekker: rodebietsmoothie met 

blauwe bessen, sinaasappelsap en yoghurt. 

WortEl 
Wortelen kunnen eigenlijk allerlei kleuren hebben. Het verhaal wil 

echter dat vooral de oranje variant populair is geworden als ode aan het 

koningshuis. Hoe dan ook, de andere kleuren zijn tegenwoordig soms ook 

weer verkrijgbaar. Wortelen zijn populair vanwege hun voedingswaarde 

(bètacaroteen, vitaminen en voedingsvezels), stevige bite en zoete smaak. 

Met wortelen kun je veel kanten uit. Rauw en goed gewassen vormen 

ze een lekker gezond en knapperig tussendoortje, maar ze zijn eveneens 

geschikt om te koken, (roer)bakken, pureren en stoven. En kies niet 

alleen voor hutspot, maar maak ook eens een smoothie van wortelsap, 

boerenyoghurt, mango, sinaasappelsap en -rasp. 

koolraap 
Wat hebben we veel te danken aan deze raap! 

Deze vitamine-C bom sleepte menig Nederlander 

door de hongerwinter. De groenteman verkoopt de 

koolraap vooral aan ouderen die de raap trouw zijn 

gebleven, maar ook jongeren heeft de knol heel 

wat te bieden. Koolraap heeft een ruwe groengele 

schil en een gele, geurige binnenkant die zacht, 

zoetig en bijzonder aromatisch smaakt. Rijk aan 

calcium, bètacaroteen, vitamine C en kalium. 

Wordt altijd gekookt of gestoofd. Deze 

knol doet het goed in soepen en (deels) als 

aardappelvervanger in stamppotten. Of snijd 

de koolraap in flinterdunne plakken en rol er 

ingrediënten in op of maak er groentelasagne 

van. Ook lekker: koolraap en appel karamelliseren 

in dadelstroop met tijm en salie. 

aardpEEr 
Deze grappige groente smaakt naar walnoten 

en artisjok. De woekerplant is de schrik van 

iedere volkstuinder, maar biedt op het bord veel 

vitamines, mineralen en voedingsvezels.  

Aardperen zijn een hele klus om te schillen. 

Stoom of kook ze eerst een paar minuten, daarna 

trek je de schil er makkelijk af. Je kunt ze rauw 

eten (jonge exemplaren) of meekoken in soepen 

en ragouts. Ook lekker: gebakken aardpeer 

met mierikswortelmousse, cantharellen en 

eikenbladsla. 

schorsEnEEr 
Schorseneer wordt vanwege de moeilijk te 

verwijderen schil ook wel keukenmeidenverdriet 

genoemd. Een andere naam is winterasperge 

omdat de smaak van het bleekcrème vruchtvlees 

op die van asperges lijkt. Bevat veel ijzer, vezels, 

vitamine C en mineralen. 

Koop exemplaren die stevig aanvoelen, droog 

zijn en geen zijvertakkingen hebben. Gebruik 

ze geschild als asperges, bijvoorbeeld met een 

room- of botersaus. Of frituur dunne plakjes tot 

chips of beignets. Deze groente doet het ook 

goed in soep en salades (met partjes sinaasappel) 

of met gebakken ui, paprika en champignons. 

knolsEldErij 
Winterse groente, alom bekend als ingrediënt 

voor de erwtensoep. De knol is bruingeel 

van kleur, het vruchtvlees is lichter en heeft 

een milde, iets zoete kruidige smaak. Rijk aan 

vitaminen, eiwitten en voedingsvezels. 

Koop het liefst kleine knollen (de grotere zijn 

ouder en vaak houterig). Gebruik hem niet 

alleen in de erwtensoep, maar maak er ook eens 

een smeuïge puree van (met aardappel). Ook 

lekker: rooster knolselderij met pastinaak en 

winterwortel in de oven (met olijfolie, knoflook, 

salie, tijm en rozemarijn). 

1514  |  winter 2015
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ZoEtE aardappEl 
Zoete aardappel, ook wel bataat genoemd, is geen familie van 

‘onze’ aardappel, maar komt oorspronkelijk uit Mexico. Deze 

knolvormige wortels smaken zoet, maar ook ietwat kruidig. Rijk 

aan zetmeel en suiker en met veel bètacaroteen, vitaminen en 

mineralen. 

Gebruik gekookt, gebakken, gefrituurd, gepureerd of uit de 

oven. Ook lekker: zoete aardappeltaart met rozijnen, mango en 

sinaasappelpartjes, ahornsiroop en mascarpone. 

koolrabi 
Koolrabi (meiknol) is een knolvormige verdikte 

stengel die in het voorjaar verkrijgbaar is. 

Koolrabi is lichtgroen of blauw-violet van kleur, 

maar onder de schil roomwit. De smaak is pittig 

radijsachtig. Bevat veel vitamine C, ijzer en 

vezels. 

Rauw of gekookt te eten. Kook de groente niet 

te lang, zodat de smaak verfijnd blijft. Jonge 

koolrabi is het lekkerst. Etherische oliën uit de 

schil van citrusvruchten geven een spannend 

accent aan koolrabi. Ook lekker: rauwe koolrabi 

in fijne reepjes, met mayonaise, zure room, 

mosterd, groene appel, rozijnen en hazelnoten.

pastinaak 
Pastinaak is de voorganger van onze 

winterwortel en lijkt als vergeten groente terug 

van weggeweest. De lange ivoorkleurige wortels 

hebben een intense, aromatische, zoetige, 

anijsachtige smaak. Bevat veel ijzer, vitaminen 

en mineralen. 

Smaakmaker in soep of stoofschotels, maar je 

kunt pastinaak ook rauw eten als salade of in 

dunne plakjes geschaafd frituren tot chips. Ook 

lekker: pastinaakroomsoep met paddenstoelen, 

bladpeterselie-olie en knoflookcroutons. 

thema: imago
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Ruim baan
voor de knol
•	 Na mensen die natuurlijker willen eten en jonge foodies uit de  

Randstad zet nu ook het grote publiek knollen vaker op het menu.

•	 De opmars van knollen is goed nieuws voor de vegetarische keuken.  

Ze geven je gerechten kleur, smaak en bite.

•	 Knollen passen prima in een dieet met weinig koolhydraten.  

Ze zijn een gezonde vervanger voor aardappelen en pasta.

•	 Voor de lekkerste (knol)recepten kijk je op:  

www.vegetariers.nl/lekker/recepten!
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Volg ons op

MIJN ECHTE 
KERSTBOOM 
STAAT IN 
BURKINA FASO!

GEEF JE KERSTDINER EEN PLANTAARDIGE TOETS
Het brede assortiment Provamel producten, van drinks en desserten tot plantaardige 
alternatieven voor yoghurt en room, geeft jouw kerstdiner een originele plantaardige 
touch. Laat je inspireren door de recepten op onze website of in ons kerstmagazine (te vinden 
in de bio winkel). Geniet van de feestdagen!

Provamel zet dit jaar geen echte kerstboom, 
maar een creatieve, zelfgemaakte en duurzame 
boom. We willen de e� ecten van de klimaatopwar-
ming helpen verminderen. Doe met ons mee en 
maak dit jaar zelf jouw ecologische kerstboom. 

GOED VOOR DE PLANEET
Plantaardige voeding is goed voor jou én voor de planeet. De productie van plantaardige 
voeding verbruikt minder water, grond en stoot veel minder CO2 uit dan de productie 
van dierlijke voeding. Bovendien zijn de productieprocessen van Provamel CO2-
neutraal omdat we energie besparen door de warmte die ontstaat tijdens onze 
productieprocessen te hergebruiken en omdat we bij het zuiveren van het water dat bij 
productie gebruikt wordt, ons eigen biogas aanmaken. Daarbovenop dragen we bij aan 
een groen project waarbij in Burkina Faso bomen aangeplant worden om de uitbreiding 
van de woestijn tegen te gaan. Het heet ‘The Great Green Wall’, een 15 km breed en 
7100 km lang bos van de Oostkust tot de Westkust van Afrika om de Sahara te stoppen. 

GOOI JE KERSTGEWOONTES OM, PLANT EEN 
DUURZAAM BOS
Elk jaar worden er wereldwijd 85 miljoen bomen gekapt om kantoren, winkels, straten en 
huiskamers te decoreren voor kerst. Door een nieuwe, natuurvriendelijke kersttraditie te 
starten, kan iedereen helpen om de klimaatverandering tegen te gaan. Maak zelf een leuke, 
originele en duurzame boom. De mogelijkheden zijn eindeloos. Drij� out, karton of zelfs 
kurken kunnen de basis vormen voor een prachtige zelfgemaakte kerstboom.
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Post een foto van jouw ecologische kerstboom op Instagram met #provamelxmas en deel jouw kerstwensen met de wereld. Je boom zal niet alleen deel uitmaken van een digitaal bos op www.provamel.com/groenverhaal. Voor elke gedeelde zelfgemaakte boom en elke ‘like’ op je foto plant Provamel een boom in Burkina Faso. 
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Rodekoolsoep met dragonroom, worstjes van 

prei en beemsterkaas met cumberlandsaus en 

geroosterde bloemkool, volkorenbroodpudding 

met witte bonen, pastinaak en topinamboer 

met salsa verde en kervelbeignets. Maar 

ook nagerechten, zoals chocoladetaart met 

gepocheerde abrikozen en tompouce met 

gekaramelliseerde peer en crème met jeneverbes 

en tijm. Omdat vegetarische gerechten vanaf 

de oprichting van het Amsterdamse restaurant 

een prominente plek op het menu hebben, 

zijn ze ook goed vertegenwoordigd in het 

jubileumkookboek.

De bijzondere gerechten zijn thuis te maken, 

al moet je wel al een beetje ervaring en 

zelfvertrouwen in de keuken hebben, want de 

recepten zijn tamelijk summier beschreven.

Het fraai vormgegeven jubileumboek is 

ingedeeld in vier jaargetijden, met aan het einde 

van elk hoofdstuk een seizoensmenu, compleet 

met wijnadvies. Ook bevat het uitleg over kruiden 

en knollen, zoals rammenas, aardpeer, wortel 

en schorseneer. Ruim de helft van de recepten 

is vegetarisch, al staat dit niet apart aangegeven 

(wat handig zou zijn geweest).

Seizoenskoken met recepten van restaurant 

Hemelse Modder, de Vrije Uitgevers,  

isBn 978 90 805 6848 8, € 25,-

WinactiE!
Onder onze lezers verloten we drie exemplaren 

van Seizoenskoken met recepten van restaurant 

Hemelse Modder. Wil je hier kans op maken, 

stuur dan voor 1 januari 2016 een e-mail met je 

adresgegevens naar prijsvraag@vegetariers.nl 

(o.v.v. ‘Hemelse Modder’). De winnaars  

ontvangen in januari bericht. Over de 

uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Dertig Jaar ervaring in 
een fraai boek

recensie & recepten
tekst: martine de klein
receptuur en fOtO’s: hemelse mOdder

de smaak Van de 
vier jaargetijden
 
de recepten uit het jubileumkookboek van restaurant Hemelse Modder 

hebben één ding gemeen: de keuze en combinatie van ingrediënten vinden 

hun oorsprong in de liefde voor lekker eten. Het kookboek ter ere van het 

dertigjarig bestaan van het restaurant telt ruim honderd seizoensgerechten.

Vervolg op pagina 20
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recepten uit 
SeizoenSkoken met recepten 

van reStaurant HemelSe modder:

soEp Van pastinaak En gEmbEr
(voorgerecht – voor 6 personen)

ingreDiënten: 

Bereiding:

Fruit de prei en de gember in de olie in een wijde pan tot de prei 

zacht is. Voeg de pastinaak toe en laat die 5 à 10 minuten meebakken. 

Voeg de wijn, het water en de groentebouillon toe en laat de soep 30 

minuten zachtjes koken. Pureer de soep en zeef hem. Breng op smaak 

met peper en zout. Vul een soepbord tot iets over de helft, garneer met 

een beetje slagroom. Wijntip: albariño, een elegante frisse wijn.

Vervolg van pagina 19

•	 200 g prei, in ringen

•	 3 tl verse gember, gehakt

•	 2 tl zonnebloemolie

•	 600 g pastinaak, in blokjes

•	 2 dl witte wijn

•	 4 dl water

•	 6 dl groentebouillon

•	 peper en zout

•	 scheutje slagroom

 taart:

•	 250 g pompoen, in blokjes

•	 500 g schorseneren, in stukken

•	 500 g zoete aardappel met schil,  

in plakjes ter dikte van een euro

•	 200 g gemengde noten, geroosterd en gehakt

•	 ½ dl notenolie

•	 ½ bos verse peterselie, grof gehakt

•	 8 eidooiers

•	 1 à 2 pakjes filodeeg van 250 g

•	 ½ tl verse tijm, fijngehakt

•	 ½ tl verse rozemarijn, fijngehakt 

saus:

•	 5 dl volle yoghurt

•	 ½ bos verse peterselie, grof gehakt

•	 zout, peper en cayennepeper

filodEEgtaart mEt 
pEtErsEliE-yoghurtsaus
(hoofdgerecht – voor 6 personen)

ingreDiënten:

Bereiding:

Blancheer de pompoen en de schorseneren. 

Kook de plakjes zoete aardappel ongeveer 8 

minuten. Meng pompoen met schorseneren, 

noten, notenolie en de helft van de peterselie. 

Meng in een andere kom de zoete aardappel 

met 6 eidooiers. Verhit de oven tot 180 °C.

Vet een lage ovenschaal of braadslee in met 

notenolie. Klop 2 eidooiers los met een beetje 

water. Bedek de bodem van een ovenschaal 

met filodeeg en kwast in met losgeklopte 

eidooier.

De deegvellen moeten over de rand hangen. 

Leg er een nieuwe laag filodeeg op en kwast 

ook die in met eidooier. 

Doe dit in totaal vier keer. Verdeel de 

ingrediënten uit de kommen om en om 

in laagjes op het deeg, beginnend met 

het aardappelmengsel. Bedek de deegbak 

wanneer die gevuld is met nog 2 lagen met 

eidooier bestreken filodeeg en vouw het 

over de rand hangende deeg erover. Bestrijk 

de taart met eidooier en strooi er tijm en 

rozemarijn over. Bak de taart in de oven in 

ongeveer 30 minuten gaar.

Meng de yoghurt met de peterselie en 

breng de saus op smaak met zout, peper en 

cayennepeper.  

Serveer de taart met de saus erbij.

Tip: gebruik de overgebleven eiwitten 

om meringue te maken. Je kunt eiwitten 

ook goed invriezen.
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Koolraap, pastinaak, wortelpeterselie en andere knolgroenten zijn 

terug van weggeweest en steeds beter verkrijgbaar in supermarkten. 

Ze smaken lekker en zijn gezond, want ze bevatten allemaal veel 

vitamine c. genoeg redenen dus om ze vaker op het menu te zetten.

in knolgroenten dragen complexe koolhydraten 

bij aan gezonde darmen: ze bevorderen een 

betere en snellere vertering van het voedsel 

en voeden de goede darmbacteriën. Neem 

bieten. Deze knollen zitten vol vezels en hebben 

een antioxidanten-, anti-ontstekings- en een 

ontgiftende werking. Dankzij de vele gezonde 

stofjes dragen ze bij aan de gezondheid van het 

zenuwstelsel en de ogen en werken ze preventief 

tegen hartziekten en kanker.

Bieten zijn rijk aan folium, mangaan, kalium, 

koper, magnesium, fosfor, vitamine C, B6 

en ijzer. Rode bieten bevatten schitterende 

kleurstoffen (betaninen) die in geen andere 

bij ons bekende groente zijn gevonden. Deze 

betaninen werken als krachtige antioxidanten en 

alleen dat al maakt bieten zo gezond.

Hoewel je ze in winkels nog amper ziet, zijn er 

ook gele, witte en roodwitte bieten. De moeite 

waard om in je moestuin te zaaien en leuk om 

mee te spelen in verrassende gerechten. Bieten 

zijn niet alleen gekookt heerlijk in een salade: 

eet ze vooral ook veel rauw. Of maak er een 

sapje van, al dan niet met appel, citroen en 

bleekselderij. Pure gezondheid in de winter.

koolraap En pastinaak
En wie eet er nog koolraap? Deze gezonde 

wintergroente zit boordevol vitamine C en heeft 

een heerlijke smaak. Sommige mensen zijn 

drager van een gen waardoor koolraap bitter 

smaakt, maar de meeste mensen proeven dit 

niet. Koolraap is lekker in soep, of gekookt of 

gestoofd, in blokjes of als ‘frietjes’. De groente 

smaakt ook heel goed als puree, al dan niet 

samen met aardappels, wortel, wortelpeterselie 

of andere knollen.

Pastinaak is zo’n andere bijna-vergeten groente. 

Voordat de aardappel in zwang raakte, was 

pastinaak in Nederland een veelgegeten wortel. 

De laatste jaren is er gelukkig weer meer 

belangstelling voor deze wintergroente met zijn 

uitgesproken en zoete smaak. Heerlijk rauw, 

zoals in het recept van de hutspot, gekookt of 

gestoofd, of als vervanging van wortelen in een 

wortelcake. Pastinaak is rijk aan vitamine C, 

folium en mangaan.

VerBorgen kracht 
en kleurenpracht

tekst en receptfOtO: 
laurette Van SloBBe

Deze winter koM Je niets tekort

puur & plantaardig

Koolraap-pompoensoep 
met kokosmelk 

Een stevige soep die een volwaardige maaltijd  

vormt samen met brood, flensjes (of pannenkoeken) en salade.

(lunch- of voorgerecht – voor 4 personen) 

•	 ½ koolraap

•	 1 oranje pompoen

•	 1 grote ui

•	 2 teentjes knoflook

•	 2 gedroogde chilipepertjes

•	 stukje verse gember

•	 1 tl komijnpoeder (naar smaak)

•	 1 tl korianderzaadpoeder (niet te zuinig)

•	 zeezout

•	 kokosmelk of -crème (naar smaak)

ingreDiënten:

Recept van laurette van slobbe:

Bereiding:

Schil de koolraap en snijd in blokjes van 1 bij 1 

centimeter. Was de pompoen, snijd doormidden en 

verwijder de zaden. Snijd de ongeschilde pompoen 

in blokjes van 1 bij 1 centimeter. Snipper de ui en 

knoflook.  

Kook de groenten in 1 liter water. Voeg de specerijen 

toe, evenals het zout.  

Pureer de soep als de koolraap en pompoen gaar zijn 

(na ongeveer 20 minuten), en voeg eventueel nog wat 

water en wat extra komijn en koriander toe.  

Garneer naar smaak met kokosmelk of -crème.

oVEr dE autEur
Laurette van Slobbe werkt vanuit Hof van Twello aan gezonde voeding. Ze is productontwikkelaar 

en geeft cursussen over rauw voedsel, plantaardige voeding en eetbare wilde planten. Laurette 

schreef twee boeken: Eten en drinken met wilde planten en Handboek plantaardige en rauwe 

voeding. Voor meer over Laurette van Slobbe, zie www.hofvantwello.nl en www.goedvoedsel.info.
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en hun Vrienden
Sommige relaties zijn harmonieus, andere spannend en uitdagend.  
Met gerechten is dit niet anders. ‘Boezemvrienden’ noemt meesterkok 
angélique Schmeinck daarom de ideale combinaties van ingrediënten. 
in haar boek Smaakvrienden bespreekt ze de culinaire metgezellen van ruim 
tachtig soorten groenten. lekker vegetarisch keek speciaal naar de knollen. 
de onderstaande lijst verdient deze winter een prominente plek in je keuken!

Knollen

LeKKer in coMBinatie Met

soort groenten/fruit Kruiden/specerijen Meelspijzen

aardpeer Cantharel, groene kool, knoflook, 
morielje, lente-ui, sjalot, wintertruffel

Bladpeterselie, laurier, nootmuskaat, 
venkelzaad

Aardappel-olijfoliemousseline, 
pilafrijst 

Biet Knoflook, mierikswortel, snijbiet, ui, 
appel, sinaasappel

Basilicum, dille, dragon, nootmuskaat, 
citroentijm

Aardappelsalade

Koolraap Groene kool, kastanjechampignon, 
knoflook, prei, winterwortel, bataat, 
paddenstoelen, ui, appel

Foelie, kerrie, komijn, laurier, 
nootmuskaat, piment, salie, tijm

Aardappelpuree, gekookte/
gestoomde aardappel

Koolrabi Anijschampignon, bospeen, bimi, 
knoflook, lente-ui, appel

Bieslook, dille, foelie, kerrie, karwij Aardappelgratin, gekookte/
gestoomde aardappel

Knolselderij Eekhoorntjesbrood, knoflook, pied de 
mouton, wintertruffel, wortel, appel

Bladpeterselie, bladselderij, karwij, 
nootmuskaat, salie, citroentijm

Aardappelpuree, aardappelrösti, 
pappardelle

Pastinaak Eekhoorntjesbrood, groene kool, 
groene linzen, sjalot, wortel, appel

Foelie, laurier, rozemarijn, salie, 
citroentijm

Aardappelpuree

radijs Avocado, komkommer, rettich, 
veldsla, venkel, groene appel, 
sinaasappel

Bieslook, dille, dragon, kruizemunt Aardappelpuree, bruschetta/
crostini, roggebrood, sushi, 
zuurdesembrood/-toast

schorseneer Eekhoorntjesbrood, knoflook, shiitake, 
trompette de la mort, wintertruffel

Bladpeterselie, kerrie, nootmuskaat, 
salie, zwarte peper

Aardappelbeignet, 
aardappelpuree, gekookte/
gestoomde aardappel, polenta

Wortel Bataat, gele/witte ui, knoflook, 
pompoen, prei, witte kool, 
sinaasappel

Garam masala, gemberwortel, komijn, 
karwij, laurier, salie, citroentijm

Aardappelpuree, gebakken/
gesmoorde rijst, gekookte/
gestoomde aardappel

Zoete
aardappel

Aardappel, cantharel, cassave, 
kidneyboon, knoflook, pompoen, 
sperzieboon, tomaat, appel, dadel, 
kokos, sinaasappel, tropisch fruit

Chinees vijfkruidenpoeder, kaneel, 
laos, nootmuskaat, citroentijm

Gado gado, roti

tekst: martine de klein

culitips

LeKKer in coMBinatie Met

soort noten, sauzen en oliën smaakmakers Zuivel

aardpeer Hazelnoot, paranoot, hollandaisesaus, 
mierikswortelroomsaus (warm), 
truffelvinaigrette

Dijonmosterd, kappertjes, 
mierikswortel 

Friese kruidnagelkaas, jonge 
zachte geitenkaas, munster, 
Texelse schapenkaas, vacherin 
mont d’or

Biet Walnoot, appelchutney, mierikswortel-
zure roomsaus, truffelvinaigrette, 
walnotenolie

Balsamicoazijn, appel-perenstroop, 
pedro ximénez

Gorgonzola, parmezaan, zure 
room, geitenkaas

Koolraap Appelcompote/-chutney, 
bechamelsaus, kerrieroomsaus, 
mornaysaus, mosterdvinaigrette, 
roquefortdressing, walnotenolie

Citroensap/-zeste, mosterd, 
sinaasappelzeste

Extra oude boerenkaas, Friese 
kruidnagelaas, gruyère, oude 
schapenkaas

Koolrabi Hazelnoot, rozijnen, kerrieroomsaus, 
mierikswortel-zure roomsaus, 
mornaysaus, mosterdvinaigrette, 
remouladesaus

Appelazijn, cornichon, kappertjes, 
limoensap/-zeste, mierikswortel

Gorgonzola, jonge zachte 
geitenkaas, zure room

Knolselderij Walnoot, mornaysaus Mirin, mosterd, citroensap/-zeste, 
kappertjes

Friese kruidnagelkaas, gruyère, 
parmezaan, truffelkaas

Pastinaak Hazelnoot, grovemosterdvinaigrette Appelazijn, dijonmosterd Friese kruidnagelkaas, 
knoflookboter

radijs Guacamole, komkommer-
muntraita, mayonaise, olijfolie, 
roquefortdressing/-dip, yoghurt-
bieslookdip

Balsamicoazijn, fleur de sel, 
limoensap/-zeste, mierikswortel, 
sinaasappelsap/-zeste, sojasaus

Bieslookboter, crème fraîche, 
gorgonzola, mascarpone, 
zacht geroerde boter, zacht-/
hardgekookt ei, zachte jonge 
geitenkaas

schorseneer Walnoot, bechamelsaus, bruine 
boter, hazelnootolie, hollandaisesaus, 
mornaysaus, mosterdvinaigrette

Dijonmosterd, sinaasappelzeste Crème fraîche, Friese 
kruidnagelkaas, gruyère

Wortel Hazelnoot, pecannoot, hazelnootolie Honing, wittewijnazijn Mascarpone

Zoete
aardappel

Ahornsiroop, palmsuiker, rum Crème fraîche, Griekse yoghurt

WinactiE!
Onder onze lezers verloten we drie exemplaren van 

Smaakvrienden groenten. Wil je hier kans op maken, stuur 

dan voor 1 januari 2016 een e-mail met je adresgegevens 

naar prijsvraag@vegetariers.nl (o.v.v. ‘Smaakvrienden’). De 

winnaars ontvangen in januari bericht. Over de uitslag kan 

niet worden gecorrespondeerd.

gouden regel: maak niet te veel keuzes tegelijk. 
een goed gerecht heeft maar vijf tot maximaal zeven ingrediënten nodig. Vervolg op pagina 26
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recensie & receptentekst: martine de klein
receptuur en fOtO’s: het gOuden Vergeten 
groenten Boek

op het eerste gezicht lijkt er een onoverbrugbare afstand 

te liggen tussen de grove, bonkige knol en een dampende 

ovenschotel of een luchtige parfait. Maar schijn bedriegt. 

de bereiding is soms kinderlijk eenvoudig.

in de donkere winterdagen bieden wortel- en 

knolgewassen precies wat we nodig hebben. 

Een schat aan mineralen en een vaak warme, 

zoete smaak die naar voren komt na bereiding in 

de oven of na stoven. Onze grootouders hadden 

het in dit opzicht niet zo slecht bekeken! 

Vroeger stonden wortelgroenten en 

knolgewassen veelvuldig op het menu en 

vormden ze van half november tot half mei het 

belangrijkste basisvoedsel.

Door de opkomst van de kastuinbouw en 

geïmporteerde groenten raakten ze langzaam 

in onbruik. Het standaard groenteaanbod in de 

supermarkt is nu het hele jaar hetzelfde.

De laatste jaren zien we dat steeds meer 

mensen op zoek zijn naar variatie en authentieke 

smaken. Wortelgroenten en knolgewassen 

worden herontdekt en Het gouden vergeten 

groenten boek ontpopt zich als een praktische 

reisgids op deze ontdekkingstocht. En anders 

dan de titel doet vermoeden staan er ook veel 

recepten in voor gangbare groenten.

pastinaakchips
Met bijvoorbeeld pastinaak kun je veel kanten 

op. Je maakt er verschillende salades mee, maar 

ook voorgerechten (pastinaakchips en pastinaak-

preinestjes), diverse hoofdgerechten (waaronder 

een groentepannetje met kastanjes) en zelfs 

nagerechten (pastinaakcrème en -tulband).

Ook in andere hoofdstukken staan originele 

en eenvoudige recepten met herfstraap, 

winterwortel, knolselderij, koolraap, 

peterseliewortel, rode biet, schorseneer, Japanse 

andoorn (crosne), aardpeer en winterrammenas. 

Meestal zijn de gerechten hartig (soepen), soms 

zoet (aardperenmousse, sinaasappelgelei met 

schorseneren).

Jammer is wel dat enkele recepten vlees of 

vis bevatten. Verder ziet het boek er al een 

beetje gedateerd uit. Maar laat je daardoor 

niet weerhouden, want Het gouden vergeten 

groenten boek is een aanwinst voor iedereen die 

knol- en wintergroenten wil (her)ontdekken.

Het gouden vergeten groenten boek, 

Marianna Buser, de Lantaarn, 

isBn 978 90 5426 325 8, € 12,50

origineel en eenvouDig

culitips

Vervolg op pagina 28

inspiratiEboEk 
Smaakvrienden is geen receptenboek, maar 

een kookboek voor recepten. Het principe 

van dit boek is dat elk ingrediënt of product 

zijn eigen favoriete relaties heeft met 

andere ingrediënten. Door deze relaties in 

mindmaps zichtbaar te maken, opent zich 

een wereld van culinaire mogelijkheden, 

combinaties en variaties voor ruim tachtig 

soorten groenten (zie de tabel op de vorige 

pagina’s). Ook kooktechnieken, bereidingen 

en toepassingen komen uitgebreid aan bod.  

in dit inspiratieboek daagt Angélique 

Schmeinck (hobby)koks uit om op 

culinair avontuur te gaan. Ze deelt met 

Smaakvrienden, behalve haar culinaire 

kennis en inzicht, het resultaat van zeven 

jaren ontwikkelen (en zeven maanden 

schrijven). Hoewel er ook vlees en vis 

in het boek staan, biedt het vegetariërs 

een schat aan informatie en oneindige 

culinaire inspiratie, inclusief gerechtideeën 

en microrecepten.  Behalve een boek over 

groenten is er ook een deel over fruit.

Voor meer informatie: 

www.smaakvrienden.nl. 

Via deze website kun je de boeken ook 

bestellen. 

Smaakvrienden groenten, angelique 

schmeinck, Karakter uitgevers, 

isBn 978 90 452 0148 1, € 39,95

Zomerwarmte
Op tafel

met herfst- &
 wintergroenten

Vervolg van pagina 25

Beeldmateriaal: angélique Schmeinck
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tWEEklEurigE 
biEtEncarpaccio 
(voorgerecht – voor 4 personen)

ingreDiënten:
•	 1 kleine rauwe chioggiabiet

•	 1 kleine rauwe rode biet 

saus:

•	 50 ml frambozenazijn

•	 snufje zeezout

•	 50 ml water

•	 1 dl zonnebloemolie

•	 snufje zeezout

•	 versgemalen zwarte peper

knolsEldErij 
mEt mostErdsaus
(hoofdgerecht – voor 4 personen)

ingreDiënten:

•	 800 g knolselderij

•	 1 el boter

•	 1,5 dl water

•	 1 tl zeezout

•	 1 tl citroensap 

saus:

•	 2 el boter

•	 2 el bloem

•	 1 dl melk

•	 1 dl water

•	 2 el grove mosterd

•	 1 el milde mosterd

•	 zeezout

•	 versgemalen peper

recepten uit 
Het gouden vergeten groenten boek:

bladErdEEgpakkEtjEs 
mEt koolraap-prEiVulling
(voor 10-12 deegpakketjes)

ingreDiënten:
•	 350 g bladerdeeg 

vulling:

•	 200 g koolraap

•	 150 g prei

•	 50 g pittige geraspte kaas

•	 1 el raapolie of olijfolie

•	 1 tl paprikapoeder

•	 versgemalen peper

•	 zeezout

•	 flinke snuf nootmuskaat

•	 1 eidooier

Vervolg van pagina 27

WinactiE!
Onder onze lezers verloten we drie exemplaren van  

Het gouden vergeten groenten boek. Wil je hier kans op 

maken, stuur dan voor 1 januari 2016 een e-mail met je 

adresgegevens naar prijsvraag@vegetariers.nl (o.v.v. 

‘Het gouden vergeten groenten boek’). De winnaars 

ontvangen in januari bericht. Over de uitslag kan niet 

worden gecorrespondeerd.

Bereiding:

Meng de ingrediënten voor de saus. Schil 

de bieten en schaaf ze in dunne plakjes. 

Schik ze op een bord, bijvoorbeeld in 

de vorm van rozetten. Druppel de saus 

erover.

Bereiding:

Schil de knolselderij. Snijd hem in 

plakken van 5 millimeter dik, snijd die 

in repen van 2 centimeter breed en snijd 

de repen dan schuin in ruiten. Fruit de 

knolselderij in de boter op matig vuur, 

blus af met het water, voeg zout en 

citroensap toe en laat de groente op 

matig vuur circa 8 minuten stoven. 

Smelt voor de mosterdsaus de boter, 

voeg de bloem toe en laat die gaar 

worden. Roer dan de melk en het water 

erdoor en laat de saus op laag vuur 

indikken. Roer de mosterd erdoor en 

voeg wat peper en zout toe. Voeg de 

knolselderij toe en warm alles goed door.

Bereiding:

Schil en rasp de koolraap. Verwijder de taaie 

buitenste bladeren van de prei, snijd de prei 

overlangs door en dwars in repen. Stoom de 

groenten gaar en laat ze dan afkoelen.

Meng de groenten, kaas en olie en voeg de 

specerijen toe.

Verwarm de oven voor op 220 °C.

Rol het bladerdeeg uit tot een lap van circa 2 

millimeter dik en snijd die in 10 tot 12 even grote 

vierkanten. Leg de vulling in het midden van de 

vierkanten. Bestrijk de randen met water. Vouw 

van elk vierkant een driehoek en bestrijk ze 

met eidooier. Leg de deegpakketjes op een met 

bakpapier bekleed bakblik.

Schuif het bakblik in het midden van de oven en 

bak de deegpakketjes 25 minuten op 220 °C.

Tip: geef er een bieten-, wortel- of gemengde 

salade bij.
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de natuurlijke keuken
tekst: readturn 
Foto’S: joeri WilleMSe
grOte fOtO: shutterstOck

de vegetarische keuken herbergt een schat aan onvermoede smaaksensaties. dat bewijzen Marion 

Pluimes en Peter van Berckel van de groene Kookacademie dubbel en dwars wanneer zij voor Lekker 

vegetarisch een verrassend feestmaal op tafel toveren. Het goede nieuws is dat zij hun ruime kennis 

van natuurvoeding en de bijbehorende bereidingswijzen graag met anderen delen. 

Onvermoede
sEiZoEnsproductEn  

Studenten komen gemiddeld eenmaal per 

twee weken naar Amersfoort, voor in totaal 

achttien lesdagen en – een klein jaar na de 

start – een examendag. Het koken zelf staat 

centraal, waarbij deelnemers meer kennis 

opdoen over natuurvoeding. “Koken met 

natuurvoeding doe je met volwaardige, 

biologische producten, die niet geraffineerd 

zijn en thuishoren in het seizoen”, legt Marion 

uit. 

De studenten leren volwaardige menu’s 

samen te stellen en kookdemo’s en 

workshops te geven. Marion: “Wij bieden 

een toegankelijk en een breed georiënteerd 

programma aan, dat studenten volop 

mogelijkheden biedt op de arbeidsmarkt. 

Food is booming business en de nieuwe 

kookboeken vliegen de consument zowat om 

de oren. Onze opleiding De Natuurkeuken 

is al een aantal jaren een stabiele factor, die 

bovendien het EKO-keurmerk heeft. Bij ons 

dus geen knollen voor citroenen. Hoewel, 

die twee zouden samen wel eens een mooie 

nieuwe smaak kunnen opleveren!”

Foto BoVen: docenten Peter en Marion Met een 
Student (linkS) Van de groene kookacadeMie.

smaaksensaties
Bij de natuurkeuken

De gerechten die de studenten van de Groene 

Kookacademie na afloop van de lessen mee naar 

huis nemen, kunnen zelfs de meest verstokte 

vleeseters op andere gedachten brengen.

Een zoetje, een zoutje, hier en daar wat scherpte 

en vooral die ongrijpbare smaaksoort umami 

doen samen – mits in de juiste mix geserveerd – 

wonderen op het bord van argeloze proevers. 

Nee, zij hebben nooit geweten dat verse 

biologische groenten, volwaardige granen, 

noten, zaden, fruit en zuivel samen tot zoveel 

verrukkelijks waren te smeden. 

Marion Pluimes leert studenten te koken volgens 

de door haar ontwikkelde vegachecklist, waarmee 

iedereen een uitgebalanceerde vegetarische 

maaltijd kan samenstellen. 

Het koken vormt het belangrijkste onderdeel 

van de opleiding De Natuurkeuken, die 

Marion (docent en eigenaar van de Groene 

Kookacademie en het binnenkort te openen 

vegetarische restaurant LOFF in Breda) samen 

met Peter van Berckel (alias Picander de 

Scharrelkok) geeft in de professionele keukens 

van het Smulweb Kookcollege in Amersfoort. 

de grOene kOOkacademie:
kookschool Voor 
natuurVoEding 

•	 Opleiding: De Natuurkeuken  

(start op 1 maart 2016). 

•	 Cursussen: o.a. de Vega4daagse op  

29 januari, 26 februari, 11 maart en  

15 april 2016 (met 10 procent korting  

voor leden van de Vegetariërsbond). 

•	 Workshop: Fermenteren (met 10 procent  

korting in december en januari). 

Kijk voor de locaties en data op www.groenekookacademie.nl.

natuurVoEding 
En knollEn 
Knollen zijn niet alleen bij-

zonder smakelijk, ze bevatten 

ook langzaam opneembare 

koolhydraten. Dit levert een 

stabiele bloedglucosespiegel 

op. Bovendien belonen de 

vele vezels in de knollen je 

met een goede spijsvertering 

en gezonde darmflora.

kookexperience 

Vervolg op pagina 33

fooD is booMing business 
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 feestmenu
December

Speciaal voor de feestdagen heeft de groene kookacademie 
enkele verrassende knollenrecepten geschreven. ze zijn 
gemakkelijk te maken en komen juist in dit seizoen geweldig 
tot hun recht. het hele feestmenu staat op 
www.groenekookacademie.nl.

pistachE-pEsto  
(bijgerecht – voor 4 personen)

ingrediënten: 
•	 1 bosje peterselie 

•	 3 takjes tijm 

•	 35 g groene pistachenootjes 

•	 rasp en sap van 1 citroen 

•	 peper en zout 

•	 3 el olijfolie  

Bereiding: 

Was de kruiden en hak deze grof, zodat ze in 

een mengbeker passen. 

Hak ook de pistachenootjes grof en pureer 

alle ingrediënten tot een smeuïge pesto. 

Breng de pesto op smaak met peper en zout.

Bijzondere variatie in smaak en kleur. 

De pesto kan in de soep  of op brood of wraps. 

Estafette de biologische eetwinkel kiest voor 
100% biologisch, lekker vers, eerlijk en heerlijk divers!

Ontdek ons in: Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam (Bos en Lommer, Ceintuurbaan, Zeeburg, 
Westerpark), Arnhem, Bergen, Breda, Delft, Den Haag, Dordrecht, Driebergen, Ede, 

Maastricht, Nijmegen, Utrecht en Zutphen. Kijk op www.estafettewinkel.nl

estafette
d e  b i o l o g i s c h e  e e t w i n k e l

Geluk zit in 
kleine dingen

BI
OL

OGISCHE

CO Ö P E R ATI
EVOEDSEL
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de natuurlijke keuken

Vervolg op pagina 34
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Knolselderij is een onderdeel van WuPS (wortel, ui, prei, selderij), de vier 

groenten waar je groentebouillon van maakt. De groente is een antidepressivum 

en afrodisiacum en bevat veel etherische oliën. Knolselderij kun je gebruiken als 

aardappelvervanger. 

Verrassend,verfijnd 

en simpel. 

knolsEldErijsoEp 
mEt VanillE  
(voorgerecht – voor 4 personen)

ingrediënten: 
•	 300-400 g knolselderij 

•	 1 l groentebouillon 

•	 1 tl anijspoeder 

•	 ½ tl vanillepoeder 

•	 125 ml crème fraîche of  

sojacuisine 

•	 peper en zout 

Bereiding: 

Schil de knolselderij en snijd deze in blokjes. 

Doe ze in een pan, voeg de groentebouillon 

toe en breng het geheel aan de kook. Voeg het 

anijs- en vanillepoeder toe. Kook de knolselderij 

gaar en pureer deze met de staafmixer. Meng 

de crème fraîche of sojacuisine erdoor en breng 

het mengsel op smaak met peper en zout.

natuurvoeDingsweetJe

Knoestige knol met 

een smakelijk hart. 

Serveer met een 

warm graan en 

een sappige salade 

van groenten (zie 

website). 

gEpoftE bataat mEt 
artisjokkEncrèmE  
(bijgerecht – voor 4 personen) 

ingrediënten: 
•	 2 zoete aardappelen (bataten) 

•	 1 potje artisjokkenharten  

op water 

•	 3 el olijfolie 

•	 ½-1 tl komijnpoeder 

•	 rasp en sap van 1 citroen 

•	 peper en zout 

•	 1 bosui 

Bereiding: 

Was de bataten en wikkel deze in aluminiumfolie. 

Pof ze 40 tot 60 minuten in de oven op 225º C 

gaar. Laat de artisjokkenharten uitlekken en 

pureer ze fijn met de olijfolie. Breng het op 

smaak met komijnpoeder, citroenrasp en 

-sap, peper en zout. Snijd de bosui in ringen 

en halveer de gare bataten. Maak met behulp 

van twee (natte) lepels een langwerpig balletje 

van de artisjokkenhartencrème. Leg dit erop en 

garneer het geheel met bosui. Direct serveren! 

De bataat bevat veel langzaam opneembare koolhydraten en heeft een zoete 

smaak. Hij komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika en wordt sinds kort ook biologisch 

verbouwd in Nederland. De bataat kan gebruikt worden als aardappelvervanger en 

je kunt er soepen en sauzen mee binden.

natuurvoeDingsweetJe
kortingsactiE 

Tegen inlevering van deze bon ontvang je eenmalig 10 

procent korting op je boodschappen bij Estafette, de 

biologische eetwinkel. Kijk voor de dichtstbijzijnde winkel 

in jouw buurt op www.estafettewinkel.nl. 

- De actie loopt tot en met 16 januari 2016, maximaal 1 bon per klant. -

Bereiding: 

Verwarm de oven voor op 180 ºC. 

Schil de koolraap en snijd er frietjes van. Meng 

zorgvuldig met sesamzaad en olie en verdeel 

de frietjes over een bakplaat. Bak ze in 15 tot 

20 minuten goudbruin en gaar. Serveer met 

dadelmayonaise. 

 Leuk en lekker  (voor de kinderen).

rodEbiEtbaVarois 
(nagerecht – voor 4 personen) 

ingrediënten: 
•	 2 rode bieten (400 g) 

•	 2 dl slagroom 

•	 2 sinaasappels 

•	 2 tl hazelnootolie 

•	 2 el hazelnoten 

koolraapfriEt
mEt sEsamZaad  
(bijgerecht – voor 4 personen) 

ingrediënten: 
•	 1 koolraap 

•	 3 el sesamzaad 

•	 5 el zonnebloemolie 

Bereiding: 

Kook de bieten gaar en pureer ze zalvig. Klop de slagroom stijf. Rasp 

de schil van de sinaasappels en bewaar deze als garnering. Pers de 

sinaasappels uit en roer het sap door de bietenpuree. Schep de room 

er daarna voorzichtig door. Schep vervolgens de bavarois in glaasjes 

en laat deze in de koelkast opstijven. Garneer voor het opdienen met 

wat sinaasappelrasp, een paar druppels hazelnootolie en wat gehakte 

hazelnoten. 

Vervolg van pagina 33
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“deze biet heeft in de zandgrond echt zijn best moeten doen om te 

groeien. alle energie is in ‘het biet worden’ gestopt, dat proef je”, zegt de 

tuinman van de Kraaybeekerhof in driebergen grijnzend, als hij de bieten 

voor de smaaktest uit de grond trekt. Lekker vegetarisch hield het eerste 

smaakpanel ‘terroir van groenten’. Zijn groenten gewoon groenten, of 

spreekt ook de bodem zich in de smaak uit?

tekst en fOtO’s: flOris de graad

Wijnexperts zijn het er al 

eeuwen over eens: iedere 

wijnsoort heeft zijn eigen 

‘terroir’, waarmee de invloed 

van bodem en klimaat wordt 

bedoeld. Deze drukt zijn eigen 

stempel op de wijn en de 

druif. Maar geldt dit ook voor 

groenten?

Om deze vraag te 

beantwoorden proefde het 

smaakpanel vier groenten 

van zes verschillende 

landbouwbedrijven. 

Het opvallendst vonden 

de zeven aanwezigen de grote verschillen in smaak. 

Wonderlijk? Wie de Nederlandse bodemkaart bekijkt, ziet 

een unieke lappendeken aan verschillende grondsoorten, 

die evenzovele smaakvariëteiten voortbrengen.

smaakpanel voedingsvragen

rauWE 
aardappElEn
Veel knollen kun je zowel gekookt 

als rauw eten, denk aan wortel, 

knolselderij en radijs. Maar hoe 

zit het met aardappel, die eet je 

eigenlijk nooit rauw. Kan dat wel?

sytske: “Volgens food-info.net van 

de Wageningen universiteit zijn 

rauwe aardappelen niet giftig. We 

kunnen rauwe aardappelen echter 

slecht verteren en ze veroorzaken 

bij veel mensen flatulentie 

(winderigheid) en darmkrampen.

Groene delen van aardappelen 

– die ontstaan als ze in daglicht 

bewaard worden – kunnen de 

giftige stof solanine bevatten. 

Bewaar aardappelen daarom in het 

donker en snijd groene plekken 

weg voordat je ze kookt.”

pastinaak in 
plaats Van 
aardappEl?
Kun je aardappel voedingskundig 

gezien vervangen door 

pastinaak? Met andere woorden: 

zijn ze uitwisselbaar als zetmeel-

component in de warme maaltijd?

“Officieel valt pastinaak onder de 

groenten en aardappel onder de 

zetmeelrijke producten. Pastinaak 

is echter qua groente wel een 

uitbijter: gemiddeld bevatten 

groenten 91 procent water, 

pastinaak en aardappel 78 procent. 

En het koolhydraatgehalte van 

pastinaak komt veel dichter in de 

buurt van aardappel (respectievelijk 

11 en 17 procent) dan van groente 

(4 procent).

Wel bestaat dit bij aardappels bijna 

geheel uit zetmeel (een variant 

van koolhydraten) en bij pastinaak 

is dat maar de helft. Aardappel 

valt dus meer onder zetmeelrijke 

producten dan pastinaak.

Maar af en toe pastinaak kiezen 

als alternatief voor bijvoorbeeld 

aardappel, rijst, pasta of tortilla in 

de warme maaltijd kan prima. Dat 

is ook lekker voor de variatie!”

VoEdingsfabEl: 
Wortelen zijn goed voor je ogen

Wortelen, maar ook andere 

groenten als bloemkool 

en spitskool, en fruit zoals 

sinaasappels, bananen en 

mandarijnen, bevatten bèta-

caroteen. Dit is een zogenoemd 

pro-vitamine dat het lichaam zelf 

omzet in vitamine A. Een van de 

functies van vitamine A in het 

lichaam is dat de ogen zich kunnen 

aanpassen aan het schemer.

Dus in dit geval is het geen fabel, 

wortelen zijn inderdaad goed voor 

je ogen! Want, ooit een konijn met 

een bril gezien?

Onze voedingskundige 

Sytske de Waart beantwoordt 

al je vragen over voeding.

onze expert 
aan het Woord!

tekSt: SytSke de Waart
PortretFoto: janneke Walter

& smaak
OnOntgOnnen terrein

Bodem

“Kwaliteit van je ingrediënten is door-

slaggevend voor het succes van je gerecht. 

Over tien jaar gaat de Michelinster naar 

de boer en niet meer naar de kok”, zegt 

panellid Jonathan Karpathios. 

Zelfs voor de culinair specialisten in het 

panel was het soms nog een verrassing dat 

groenten zo verschillend kunnen smaken. 

“ik dacht altijd: een wortel is een wortel, 

maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn.”

Dus: kijk eens naar wat je koopt en proef 

goed. Er gaat een wereld voor je open en je 

behoort plotseling tot de culinaire  

avant-garde. Meer is niet nodig!

“over tien Jaar gaat De 
Michelinster naar De boer”

Foto: Melanie Wagner

•	 Duidelijke verschillen zijn er te proeven bij de bieten: bieten uit de polder zijn zacht en zoet, terwijl de 

exemplaren van zandgrond steviger zijn en scherper smaken. De waardering hiervan verschilt naar 

gelang de persoonlijke smaak.

•	 De lekkerste prei komt van de zandgrond (Kraaybeekerhof, een biologisch-dynamisch landbouwbedrijf).

•	 De pompoenen uit de polder hebben een weinig uitgesproken smaak. De pompoen van beekdalgrond 

(Genneper Hoeve) smaakt volgens de jury het meest naar pompoen.
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Sinds april 2004 is het verplicht om het op het 

etiket te vermelden als meer dan 0,9 procent 

van een product uit genetisch gemodificeerde 

ingrediënten bestaat. Toch kom je zo’n vermelding 

(zie foto) maar weinig tegen. Een recente 

inventarisatie ontbreekt, maar in een Europees 

onderzoek uit 2007 telde men slechts achttien 

verschillende gentechproducten, zoals margarine 

en halvarine, soja- en maisolie en zoutjes.

Je zou dus denken dat het goed is geregeld en 

consumenten weten waar ze aan toe zijn. Maar 

de Consumentenbond meldt dat supermarkten 

vol staan met producten die enzymen, aroma’s, 

voedingszuren, conserveermiddelen of vitamines 

bevatten die gemaakt zijn met hulp van genetisch 

veranderde bacteriën en gisten. Deze gentech-

organismen zitten zelf niet in het product, maar 

de stoffen die ze maken wel. Op het pak hoeft een 

fabrikant dat niet te melden, zolang er geen DNA 

van de gentechbacteriën te vinden is.

VitaminE b12
Vitamine B12 (in voedingssupplementen, of 

toegevoegd aan voedingsmiddelen) is een 

voorbeeld van een vitamine die over het algemeen 

door genetisch gemodificeerde bacteriën wordt 

gemaakt, zonder dat je dit terugziet op het etiket. 

DSM, een grote fabrikant van ingrediënten voor 

de voedingsmiddelenindustrie, geeft aan dat 

de chemische productie van vitamine B12 erg 

duur zou zijn, en dat ze (en waarschijnlijk ook 

hun concurrenten) daarom gentechbacteriën 

gebruiken. 

Dat vitamine B12 als ‘natuurlijk’ verkocht wordt, 

is geen garantie dat het van niet genetisch 

gemodificeerde bacteriën komt. Volgens Europese 

voorschriften mogen fabrikanten deze term 

namelijk gebruiken, zolang de stof maar voorkomt 

in de natuur en gemaakt is door planten, dieren of 

micro-organismen (zoals een bacterie). Ongeacht 

of het gebruikte micro-organisme genetisch 

gemodificeerd is of niet. 

Claims als ‘niet genetisch 

gemanipuleerd’ of ‘ggo-

vrij’ zijn geen officiële 

termen. Daarom is het 

ook onduidelijk of ze 

alleen gaan over de 

ingrediënten, of ook 

over het producerende 

organisme. De enige 

garantie hiervoor is de 

(wettelijk vastgelegde) 

term ‘bereid zonder 

gentechniek’.

‘natuurliJk’ kan toch genetisch 
geMoDificeerD ziJn

gentechingrediënten
geknutsel met eten roept bij de meeste consumenten flinke weerstand 

op. daarom durven maar weinig fabrikanten gentech-ingrediënten te 

gebruiken en is het in de supermarkt flink speuren naar producten met 

een gentechvermelding. toch betekent dit niet dat er nooit gentech wordt 

toegepast bij de productie van ons voedsel.

eerste hulp bij etiketten

tekSt: SytSke de Waart

tekst: martine de klein

‘Small bites, big flavours’. Onder dit motto 

introduceerde Thorwald Voss in 2012 een noviteit: 

culinaire vegetarische bitterballen. “ik stop het 

liefst een complete smaakbeleving in een enkel 

balletje en maak graag aparte combinaties van 

verschillende exotische ingrediënten”, aldus 

de kookkunstenaar. inmiddels zijn er zeven 

(diepgevroren) varianten verkrijgbaar, van de 

Arabische Baladin tot de Japanse Torri Jappi. 

Haute friture dus. 

Dat geldt ook voor de Bieterbal van Jonathan 

Karpathios. De bal staat al jaren op de kaart in 

zijn restaurant Vork & Mes en valt daar zo in de 

smaak dat Karpathios besloot om de groentesnack 

op de markt te brengen, onder meer via 

horecagroothandels De Kweker en HANOS.

De Bieterbal bestaat voor bijna 80 procent uit 

(biologisch-dynamische) bieten. Een vleugje 

sinaasappel zorgt voor een fris zuurtje en kaas 

maakt de vulling romig. Jonathan Karpathios: “Het 

is een krokante vegetarische groentesnack zonder 

kunstmatige toevoegingen. ik hoop hiermee een 

oplossing te bieden voor de groeiende vraag naar 

superlekkere vegetarische snacks.”

supErmarktsnacks
Jammer genoeg zijn de culinaire bitterballen van 

Chef Thor en Jonathan Karpathios (nog?) niet te 

koop in supermarkten. Dit in tegenstelling tot de 

groentesnacks die Mora en Bonduelle dit jaar 

op de markt brachten. De vier smaakvarianten 

Happas van Mora bevatten groenten, kaas 

en kruiden. Helaas zit er ook gelatine in deze 

bitterballen, wat natuurlijk een gemiste kans is.

Gelukkig pakt Bonduelle het slimmer aan: hun 

Borrelbites hebben wel het Vegetarisch

Keurmerk. Er zijn drie varianten verkrijgbaar: 

Amazing Azia, Lovely Latina en Sunny South. 

Elk doosje bevat drie wereldse smaken krokante 

groentesnacks. Die zijn niet alleen lekker bij de 

borrel, maar vormen ook een welkome vervanger 

van die eeuwige kaassoufflé bij de patat.

eeuwige kaassoufflé kriJgt 
serieuze concurrent

wordt bieterbal
de bitterbal was al wat sleets en zit nu als kankerverwekker definitief in het 

verdachtenbankje. geen probleem. achter de schermen werkten verschillende 

topchefs aan hun culinaire vegetarische bitterballen. Wie ze serveert op een 

feestje steelt de show, maar de verkrijgbaarheid is soms een probleem.

gelukkig ruiken ook grote bedrijven zoals Mora en Bonduelle hun kans.

Bitterbal
thema: trends

 jOnathan karpathiOs
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Hortus maakt deel uit van een hotel, je kunt 

er dus meestal ook ontbijten en lunchen. Wij 

komen deze regenachtige herfstavond voor 

het diner. De kaart is niet heel uitgebreid, maar 

wel gevarieerd, met onder andere variaties 

op gerechten uit india, het Middellandse 

Zeegebied en Suriname. Op één dessert met 

ei na zijn alle gerechten helemaal plantaardig.

We beginnen met een broodplankje van het 

huis en laten het ons goed smaken. Hierna 

krijgen we een verfijnde amuse; een klein 

rolletje van gegrilde courgette gevuld met 

veganistische pesto, met daar bovenop een 

plukje friseesla en een schijfje tomaat.

Zodra we dit op hebben komt het 

voorgerecht op tafel. De carpaccio van de 

flinterdun gesneden gerookte rode biet (7 

euro) combineert goed met de gebakken 

champignons, de sla, de pijnboompitten en 

het macadamiaschaafsel dat er bovenop ligt.

Als hoofdgerecht eet ik de vegetarische 

variant van het Surinaamse feestgerecht pom 

(19 euro). Mijn echtgenoot krijgt risotto met 

paddenstoelen en gegrilde groene asperges 

en veganistische kaas (17 euro). Bij de risotto 

hoort een schaaltje salade. Beide gerechten 

zien er prachtig uit en smaken erg goed.

We sluiten af met de chocolademousse met 

bessen (8,95 euro) voor mijn man, en voor mij 

verse muntthee met friandises (7,50 euro). 

Het gastheerschap bij Hortus is voortreffelijk. 

Zo krijgen we ongevraagd een extra bord 

om het voorgerecht te delen en schenkt 

de eigenaar van het restaurant een glas 

kraanwater in als mijn man aangeeft dat hij 

het bij één biertje laat. Hij vertelt zelf ook 

vegetarisch te eten en is zeer geïnteresseerd 

in onze beweegredenen om vegetariër te zijn. 

Opvallend is wel dat de serveerster die ons 

bedient alleen Engels spreekt.

Voldaan verlaten we het pand; we hadden een 

gezellige avond met heerlijk eten. Hier komen 

we zeker nog eens terug!

anna Paulownaplein 3, tel. 070 - 45 00 977 

www.hortusrestaurant.com

openingstijden, di van 8.00 tot 18.00 uur, 

wo-vr van 8.00 tot 23.00 uur, za en zo van 

9.00 tot 23.00 uur.

tekSt:  kiM Van WinSen (hortuS) 
en martine de klein

dineren Bij hortuS
sinds maart dit jaar heeft den Haag een nieuwe vegetarische hotspot: Hortus.  

de gevel van het statige oude pand aan het anna Paulownaplein is al veelbelovend. 

de manier waarop Hortus zichzelf aanprijst maakt de verwachtingen echt torenhoog: 

‘Wij zijn een restaurant waar zelfs de verstokte vleeseter ervaart dat je bij vegetarisch 

eten je vingers af wilt likken’.grootspraak of ...?

vervolg op pagina 42

Smaakvol

Recept van chef Oscar Jung van Hortus:

kokos-cassaVEtaart 
(nagerecht – voor 4 personen)

“Dit recept is gebaseerd op de kokos-cassavetaart 

van de nanie (oma van moederskant) van Hortus-

eigenaar John imamkhan. Deze taart heeft een 

smeuïge textuur en smaakt lekker met ananas  

en/of mango en (kokos)ijs.”

ingrediënten: 
•	 62,5	g	(veganistische)	ghee

•	 125	g	kokosmelk

•	 250	g	geraspte	cassave

•	 100	g	geraspte	kokos

•	 1/3 el kaneel

•	 50	g	biologische	rietsuiker

•	 75	ml	cola

•	 halve	banaan,	geprakt

Bereiding:

Oven voorverwarmen op 170 ºC (hete lucht).

Alle ingrediënten eventueel op kamertemperatuur brengen 

en mengen. in een platte schaal doen en in ongeveer 40 tot 

50 minuten afbakken in de oven. De taart is gaar als een 

houten prikker er droog uit komt en de bovenkant goudbruin 

is. Laat afkoelen en stort op een plaat. Snijd naar wens in 

allerlei vormen.

Tip: veel ingrediënten zijn te koop in toko’s of Surinaamse 

supermarkten. Ze mogen ook uit de diepvries komen.

lekker in den haag
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dE WankElE tafEl
Klein en eenvoudig vegetarisch restaurant met een vaste menukaart 

en een wekelijks wisselende specialiteit. Sommige gerechten zijn 

veganistisch. Een driegangenmenu kost 16 euro. Het restaurant heeft 

het Gastvrij-keurmerk.

openingstijden: di-za van 16.30 tot 21.30 uur.

Mauritskade 79, tel. 070 - 364 32 67

loVE & pEas
israëli Yuval Gal en Palestijn Muawi Shehadeh zijn elkaars beste 

vrienden en runnen sinds afgelopen zomer samen Love & Peas. in 

hun restaurant serveren ze vegetarische klassiekers uit de Palestijnse 

keuken, zoals hummus, falafel en pita. De meeste gerechten zijn 

veganistisch.

openingstijden: di-zo van 12.00 tot 21.00 uur.

Weimarstraat 37a, tel. 06 - 37 55 44 16, 

www.loveandpeas.nl

symbiosE
Gezellig vegetarisch restaurantje met een huiselijke sfeer. Symbiose 

werkt zo veel mogelijk met biologische (seizoens)producten en geeft 

veganistische gerechten duidelijk aan op de kaart. Soepen zijn er vanaf 

5 euro, een hoofdgerecht kost minimaal 17,50 euro.

openingstijden: wo-zo van 17.00 tot 23.00 uur.

galileïstraat 160, tel. 070 - 888 55 55, 

www.restaurantsymbiose.nl

net als biJ hortus kun Je ook biJ 
onDerstaanDe aDressen in De hofstaD  
goeD vegetarisch eten.

wel of niet vegetarisch?
op onze website staan handige rankings die in één oogopslag 

duidelijk maken of producten vegetarisch zijn. 

Nieuw is de ranking van kant-en-klare pannenkoeken. Slechts één 

merk lijkt alleen maar vegetarische ingrediënten te hebben. Het lijkt 

er dus op dat je beter zelf je pannenkoeken kunt bakken. Gelukkig 

staat op onze site een heerlijk pannenkoekenrecept.

er zijn weer nieuwe deelnemers aan gastvrij voor Vegetariërs en het productkeurmerk. 

actuele overzichten vind je op de website van de Vegetariërsbond (www.vegetariers.nl) 

of in de webapp voor de smartphone en tablet via m.vegetariers.nl/gvv.

 = 100% vegetarisch   = ledenpaskorting 

gastvrij voor vegetariërs
den haag
FOAM Catering -   

Vondelstraat 114

tel. 06 - 24 62 18 81,

www.foamcatering.nl

den haag
Hortus-  

Anna Paulownaplein 3 

tel. 070 - 450 09 77 

www.hortusrestaurant.com

(zie ook pagina 40).

amsterdam
Hemelse Modder

Oude Waal 11

tel. 020 - 624 32 03

www.hemelsemodder.nl

(zie ook pagina 19).

productkeurmerk
De Makers van Heks’nkaas: Filet Hollandaise

denkadog: Hypo sensitive 

Look-o-look: Apple belt, Apple laces, Apple laces 

sugared, Bubblegum laces sugared, Cola belt, 

Cola laces, Cola laces sugared, Cola lime duo 

belt, Cherry raspberry duo belt, Rainbow belt, 

Sticks mixed, Strawberry belt, Strawberry laces, 

Strawberry laces sugared, Twist sticks mixed 

tempehting: tempeh

tekSt: VegetariërSBond 

fOtO’s: eigen fOtO’s

FOAM staat voor Fresh, Organic And Meat-free. FOAM is een catering-

bedrijf met een liefde voor gezonde en natuurlijke voeding. Het eten is 

vers, gezond en vaak regionaal, met groenten 

in de hoofdrol. FOAM is gespecialiseerd in 

glutenvrij, lactosevrij en plantaardig. 

F R E S H ,  O R G A N I C  A N D  M E A T- F R E E

C A T E R I N G  C O .

vervolg van pagina 41

keurmerknieuws & ranking
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gastvrij voor Vegetariërs is een door de Vegetariërsbond 

uitgegeven en gecontroleerd beeldmerk. de deelnemende 

horecabedrijven op deze pagina’s bieden je een aantal 

100 procent vegetarische gerechten.

gastvrij Voor Vegetariërs

 = korting met Agis Vegapolis

 = catering en afhaal

 = logies

 = ledenpaskorting

 = 100% vegetarisch

 = zaalverhuur

drenthe

AALDEN
Landal GreenParks Aelderholt – 
Aelderholt 4
0591 - 37 19 19
www.landal.nl

ASSEN
Café Restaurant De Passage 
Dames Dijkstra
Gedempte Singel 1 
0592 - 30 00 20 
www.damesdijkstra.nl

Restaurant De Gulle Gans 
Markt 18 
0592 - 30 26 67 
www.gullegans.nl

HOOGEVEEN – 
Hotel Hoogeveen
Mathijsenstraat 1
0528 - 26 33 03
www.hethotel.nl/hoogeveen

HOOGHALEN
Het Wapen van Schotland – 
Hoofdstraat 1
0593 - 59 22 05
www.hetwapen.nl

MiDLAREN
Paviljoen Meerzicht – 
Meerzicht 1
050 - 409 01 35
www.paviljoenmeerzicht.nl

ZuiDLAREN
Golden Tulip Brinkhotel  
Zuidlaren –  
Brink o.z. 6
050 - 409 12 61
www.hethotel.nl/zuidlaren

Flevoland

LELYSTAD
Het Vegetarisch Restaurant –  
Donaustraat 183
0320 - 25 15 15
www.hetvegetarischrestaurant.nl

Chinees vegetarisch restaurant 
Yuan –   
Ducaatpassage 23
0320 - 24 59 03
www.vega-yuan.com

Friesland

APPELSCHA
Herberg Het Volle Leven –    
Oude Willem 5
0516 - 43 00 91
www.hetvolleleven.com

FRANEKER
Tulip inn Franeker –    
Hertog van Saxenlaan 78
0517 - 39 80 00
www.tulipinnfraneker.nl

LEEuWARDEN
Eetcafé Spinoza
Eewal 50
058 - 212 93 93
www.eetcafespinoza.nl

Café/Restaurant  
De Vliegende Hollander
Berlikumermarkt 15
058 - 212 17 17
www.vliegendehollanderlwd.nl

Restaurant Jamuna
Weerd 26-28
058 - 213 14 35
www.jamuna.net

ORANJEWOuD
Golden Tulip Tjaarda  
Oranjewoud –  
Koningin Julianaweg 98
0513 - 43 35 33
www.tjaarda.nl

WEiDuM
De Vijf Sinnen – 
Hegedyk 2
058 - 251 92 17
www.devijfsinnen.nl

WORKuM
it Pottebakkershûs –  
Merk 18
0515 - 54 19 00
www.itpottebakkershus.nl

gelderland

APELDOORN
De Cantharel /  
Hotel Apeldoorn – 
Van Golsteinlaan 20
055 - 541 44 55
www.vandervalkapeldoorn.nl/
eten-drinken

ARNHEM
Eetatelier – 
Nieuwstad 66
06 - 20 79 39 64
www.eetatelier.nl

Enig Alternatief -  
Wielakkerstraat 4
026 - 445 76 26
www.enigalternatief.nl

Amigo Arnhem
Pauwstraat 14
026 - 442 42 44
www.amigoarnhem.nl

Rawsome Food Café - 
Nieuwstad 9
026 - 785 19 96
rawsome-food.nl

BEEKBERGEN
Landal GreenParks  
Heideheuvel – 
Hogebergweg 30
055 - 505 22 51
www.landal.nl

BRAAMT
Landal GreenParks  
Stroombroek – 
Landweerswal 2
0314 - 36 52 83
www.landal.nl

DOESBuRG
Restaurant de Liefde
Philip Gastelaarstraat 5A
0313 - 65 97 07
www.restaurantliefde.nl

EDE
Grieks restaurant Kreta
Nieuwe Stationsstraat 30
0318 - 61 75 08
www.kreta-ede.nl

Hotel PTC+ –  
Zandlaan 25-27
0318 - 71 20 66
www.hotelptcplus.nl

EERBEEK
Landal GreenParks  
Coldenhove – 
Boshoffweg 6
0313 - 65 91 01
www.landal.nl

ELLECOM
Landgoed Avegoor – 
Zutphensestraatweg 2
0313 - 43 06 00
www.avegoor.nl

EPE
De Witte Berken,  
hotel-restaurant –  
Oost Ravenweg 8
0578 - 61 29 91
www.dewitteberken.nl

GARDEREN
WestCord Hotel De Veluwe – 
Oud Milligenseweg 62
0577 - 46 19 51
www.westcordhoteldeveluwe.nl

HOENDERLOO
Landal GreenParks  
Miggelenberg – 
Miggelenbergweg 65
055 - 378 12 51
www.landal.nl

’T LOO/OLDEBROEK
Landal GreenParks 
Landgoed ‘t Loo – 
Looweg 47
0525 - 63 70 00
www.landal.nl

MAuRiK
Theetuin The Happy View - 
Rijnbandijk 32
0344 - 69 43 73
www.thehappyview.nl

NiEuW MiLLiNGEN
Landal GreenParks Rabbit Hill – 
Grevenhout 21
0577 - 45 64 32
www.landal.nl

NiJMEGEN
Maoz veg – 
Grote Markt 19
024 - 324 19 27
www.maozusa.com

Restaurant De Stadstuyn
Graafseweg 32-34
024 - 323 83 12
www.destadstuyn.nl

Restaurant De Vereeniging  
Nijmegen
Keizer Karelplein 2d
024 - 322 10 28
www.stadsschouwburgendever-
eeniging.nl/etenendrinken

Vegetarisch eethuis Voorheen 
Slagerij de Jong – 
Van ‘t Santstraat 86
06 - 83 03 43 63
voorheenslagerijdejong.nl

PuTTEN
Landal GreenParks Heihaas – 
Voorthuizerstraat 75
0341 - 35 12 53
www.landal.nl

WAGENiNGEN
Hof van Wageningen -  
Hotel & Congrescentrum –  
Lawickse Allee 9
0317 - 49 01 33
www.hofvanwageningen.nl

Restaurant ’t Carillon
Hoogstraat 12
0317 - 42 11 88
www.restaurantcarillon.nl

Restaurant H’eerlijk –  
Herenstraat 47
0317 - 41 16 78
www.restaurant-heerlijk.nl

WiNTERSWiJK
Gasterij De Gulle Waard
Mr. A. Th. ten Houtenlaan 4
0543 - 51 31 33
www.gullewaard.nl

groningen

BAD NiEuWESCHANS 
Restaurant Waters of the World – 
Weg naar de Bron 3-9
0597 - 52 77 82
www.fontananieuweschans.nl

DELFZiJL
Eemshotel – 
Zeebadweg 2
0596 - 61 26 36
www.eemshotel.nl

GRONiNGEN
Restaurant Bla Bla –    
Nieuwe Boteringestraat 9
050 - 313 20 88
www.bla-bla.nl

Brussels Lof
Akerkstraat 24
050 - 312 76 03
www.brusselslof.com

Restaurant De Kleine Moghul - 
Nieuwe Boteringestraat 62
050 - 318 89 05
www.moghul.nl

Het Pakhuis
Peperstraat 2-8
050 - 311 02 19
www.hetpakhuisgroningen.nl

Restaurant  
De Zevende Hemel –  
Zuiderkerkstraat 7
050 - 314 51 41
www.zevendehemel.nl
(kortingen op di, wo, do)

Restaurant Zomers, lunch,  
diner, banqueting – 
Vismarkt 56
050 - 318 63 52
www.zomers-groningen.nl

Het Zwarte Schaap
Schuitendiep 52
050 - 311 06 91
www.hetzwarteschaap.nl

Limburg

MAASTRiCHT
Restaurant Mes Amis
Tongersestraat 5
043 - 325 78 66
www.mesamis.nl

Eetcafé Ceramique
Rechtstraat 78
043 - 325 20 97
www.eetcafeceramique.nl

POSTERHOLT
Landal GreenParks Landgoed 
Aerwinkel – 
Zwembadweg 1
0475 - 40 43 29
www.landal.nl

REuVER
Landal GreenParks  
De Lommerbergen – 
Lommerbergen 1
077 - 474 95 95
www.landal.nl

SCHiNNEN
Restaurant aan Sjuuteeänjd
Dorpsstraat 74
046 - 443 17 67
www.sjuut.nl

VAALS
Landal GreenParks  
Hoog Vaals –  
Randweg 21
043 - 306 83 83
www.landal.nl

VALKENBuRG
Mexicaans restaurant El Castillo
Muntstraat 6
043 - 601 59 21
www.castillo.nl

VENLO
indiaas restaurant Sittar –  
Kleine Kerkstraat 12
077 - 354 72 36

VENRAY
Hotel en Brasserie de Zwaan – 
Grote Markt 2a-4
0478 - 51 34 00
www.hotel-de-zwaan.nl

noord-Brabant

BERGEN OP ZOOM
Restaurant Hemingway
Grote Markt 36
0164 - 25 20 50
www.restauranthemingway.nl

Restaurant La Pucelle  
– Markiezenhof
Hofstraat 2
0164 - 26 64 45
www.lapucelle.nl

BREDA
Biogondisch –  
Sint Annastraat 17
076 - 520 03 60
www.biogondisch.nl

Golden Tulip Keyser Breda – 
Keizerstraat 5
076 - 520 51 73
www.hotel-keyser.nl

De Saeck
Ginnekenweg 262
076 - 565 40 95
www.restaurantdesaeck.nl

Restaurant Taj Mahal –   
Prinsenkade 11
076 - 520 09 48
www.tajmahalbreda.nl

Theekamer PiEN –   
Sint Janstraat 24 
06 - 24 95 47 55 
www.facebook.com/ 
PureinEatingNature

DE MOER 
Auberge De Moerse Hoeve – 
Heilbloemstraat 12
013 - 579 99 88
www.moersehoeve.nl

DEN BOSCH
De Bossche Kar
Karrenstraat 14
073 - 614 54 62
www.debosschekar.nl

Eetcafé Pollevie
Minderbroedersstraat 22
073 - 518 46 46
www.pollevie.nl

Restaurant De Leeuwenborgh/
Golden Tulip Hotel Central –  
Burg. Loeffplein 98
073 - 692 69 26
www.hotel-central.nl

Restaurant Nescio – 
Hinthamerstraat 80
073 - 610 09 00
www.nescio-restaurant.nl

EiNDHOVEN
Grand Café Berlage
Kleine Berg 16
040 - 245 74 81
www.berlage.nl

Restaurant iris –   
Voorterweg 168
040 - 212 34 66
www.irisrestaurant.nl

ETTEN-LEuR
Restaurant de Zwaan
Markt 7
076 - 501 26 96
www.restaurant-dezwaan.nl

HAPERT
Landal GreenParks Vennenbos – 
Schouwberg 7
0497 - 38 93 93
www.landal.nl

LEENDE
Golden Tulip Jagershorst –  
Valkenswaardseweg 44
040 - 206 13 86
www.goldentulipjagershorst.nl

LiEMPDE
Hof van Liempde –  
Nieuwstraat 43
5298 CK Liempde
0411 - 63 12 53

ROOSENDAAL
Proeverij Caruso
Nispensestraat 21
0165 - 58 34 58
www.caruso.nl

TiLBuRG
Waanzinnig Tilburg –  
Willem ii straat 52a
013 - 542 52 29
www.waanzinnigtilburg.nl

VALKENSWAARD
Grand Café & Restaurant  
De Zwaan – 
Mgr. Kuijpersplein 18
040 - 206 83 26
www.zwaanborkel.nl

noord-Holland

ALKMAAR
Thais specialiteitenrestaurant  
Chada Thai –  
Gedempte Nieuwesloot 115
072 - 520 26 30
www.chadathai.nl

AMSTERDAM
Addis Ababa, Ethiopische  
specialiteiten –  
Overtoom 337
020 - 618 44 72
www.addisababa.nl

BCN Amsterdam Arena – 
Restaurant Arena
Hoogoorddreef 5
020 - 56 77 980
www.bcn.nl

Vegetarisch restaurant Betty’s – 
Rijnstraat 75
020 - 644 58 96
www.bettys.nl

Restaurant De Bolhoed – 
Prinsengracht 60-62
020 - 626 18 03

De Culinaire Werkplaats –  
Fannius Scholtenstraat 10 hs
06 - 54 64 65 76
www.deculinairewerkplaats.nl

Deshima, lunchservice,  
take-away –    
Weteringschans 65
020 - 625 75 13
www.macrobiotics.nl
(korting eenmalig)

Golden Temple,  
vegetarisch restaurant – 
utrechtsestraat 126
020 - 626 85 60
www.restaurantgoldentemple.com

Hemelse Modder
Oude Waal 11
020 - 624 32 03
www.hemelsemodder.nl

l’invité le Restaurant
Bloemgracht 47
020 - 570 20 10
www.linvitelerestaurant.nl

Belgisch Restaurant Lieve
Herengracht 88
020 - 624 96 35
www.restaurantlieve.nl

Maoz veg – 
Ferdinand Bolstraat 67,  
020 - 664 80 64
Leidsestraat 85, 020 - 427 97 20
Muntplein 1, 020 - 420 74 35
Oude Brugsteeg 32,  
06 - 46 34 67 67
Van Woustraat 15, 020 - 676 12 42
www.maozusa.com

Marits Huiskamerrestaurant –  
Andreas Bonnstraat 34 h
020 - 776 38 64
www.maritshuiskamerrestaurant.nl
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deKleineBaron - 
Sweder van Zuylenweg 56
030 - 244 51 51
www.dekleinebaron.nl

Restaurant Opium
Voorstraat 80
030 - 231 55 15
www.restaurant-opium.nl

Yoghurt Barn – 
Vinkenburgstraat 15
030 - 260 08 89
www.yoghurtbarn.nl

De Werfkring – 
Oudegracht 123 aan de werf
030 - 231 17 52
dewerfkring.wordpress.com

WERKHOVEN
Conferentiecentrum Samaya –    
Hollendewagenweg 20
0343 - 55 23 32
www.samaya.nl

Zeeland

BROuWERSHAVEN
Landal GreenParks Port Greve – 
Heernisweg 1
0111 - 69 18 55
www.landal.nl

KOuDEKERKE/VLiSSiNGEN
Golden Tulip Strandhotel Westduin – 
Westduin 1
0118 - 55 25 10
www.strandhotelwestduin.nl

MiDDELBuRG
Brasserie De Drukkerij
Markt 51
0118 - 88 68 86
www.de-drvkkery.nl

OOSTBuRG
Restaurant en Koffiehuis Het Stadhuis
Zuidzandsestraat 7
0117 - 45 04 02
www.hetstadhuisoostburg.nl

VLiSSiNGEN
Café-Restaurant De Gevangentoren
Boulevard de Ruyter 1
0118 - 41 14 41
www.restaurantdegevangentoren.nl

Zuid-Holland

CAPELE AAN DE iJSSEL
BCN Rotterdam – 
Restaurant Barbizon
Barbizonlaan 25
010 - 727 10 20
www.bcn.nl

DELFT
Natuurlijk015 –   (alleen ’s avonds)
Burgwal 11 
015 - 212 11 08 
www.natuurlijk015.nl

Eetcafe Ekoplaza Delft –  
Vrouwjuttenland 33
015 - 214 83 46

DEN HAAG
Baklust – 
Veenkade 19
070 - 753 22 74
www.baklust.nl

De Hagedis –  
Waldeck Pyrmontkade 116
070 - 364 04 56
www.restauranthagedis.nl

Eethuis De Zon – 
Dunne Bierkade 13
070 - 360 25 59
www.eethuisdezon.nl

Fine Fresh Food, The Green Takeaway
Fluwelen Burgwal 14
070 -753 31 98
www.finefreshfood.nl

Hortus – 
Anna Paulownaplein 3
070 - 450 09 77
www.hortusrestaurant.com 

Leaf Vegetarian - 
Renbaanstraat 1
070 - 331 89 00
www.leaf-vegetarian.nl

Pavlov
Spui 173
070 - 362 27 00
www.pavlov-denhaag.nl

Restaurant Shizo, Sushi & Grill
Grote Marktstraat 145
070 - 427 74 40
www.shizosushi.nl

Veggies On Fire - 
Beeklaan 385
070 - 361 74 06
www.veggiesonfire.nl

Restaurant De Wankele Tafel – 
Mauritskade 79
070 - 364 32 67

Vegetarische Toko Sie San – 
Wagenstraat 82
070 - 325 08 68
www.siesan.nl

De Vegetarische Snackbar – 
Stationsplein 5
06 - 41 22 08 28
www.devegetarischesnackbar.nl

DORDRECHT
Herberg De Kop van ’t Land –  
Zeedijk 32
078 - 630 06 50
www.kopvanhetland.nl

Huiskamercafé Fluitekruid – 
Zeedijk 32
078 - 621 34 82
www.biesbosch.nu

GOuDA
Bangkok City – 
Lange Tiendeweg 57
0182 - 55 13 33
www.bangkok-city.nl

Brasserie Felicia – 
Lange Groenendaal 57
0182 - 60 31 35
www.brasseriefelicia.nl

HAASTRECHT
Restaurant de iJsselborgh
Veerstraat 1
0182 - 50 25 55
www.deijsselborgh.nl

Huiskamerrestaurant Studio Sekieta –  
Hoogstraat 162a
www.sekieta.nl

HERKiNGEN
Restaurant De Visbank
Kaaidijk 19
0187 - 66 95 34
www.de-visbank.nl

LEiDEN
Restaurant Logica
Stille Rijn 11
071 - 362 89 39
www.lunchroomlogica.nl

Restaurant en catering Surakarta – 
Noordeinde 51-53
071 - 512 35 24
www.surakarta.nl

Maoz veg – 
Haarlemmerstraat 61
06 - 55 74 88 82
www.maozusa.com

NOORDWiJK AAN ZEE
Huis ter Duin – 
Brasserie La Terrasse en Breakers Beach 
House
Koningin Astrid Boulevard 5
071 - 361 92 20
www.huisterduin.com

ROCKANJE
Kracht van Ambacht
Dorpsweg 29a
0181- 40 00 31
www.krachtvanambacht.nl

ROTTERDAM
Restaurant Bla Bla –    
Piet Heynsplein 35
010 - 477 44 48
www.bla-bla.nl

Chinees vegetarisch restaurant  
De Oude Plek –  
Pliniusstraat 18
010 - 432 74 20
www.deoudeplek.nl
(korting eenmalig)

in de Keuken van Floris
Honingerdijk 259
06 - 41 88 66 66
www.indekeukenvanfloris.nl

Het Lachende Varken –  
Vlinderstraat 3
010 - 411 61 48
www.lachendevarken.nl

Restaurant See You See Me – 
Hartmansstraat 31
010 - 280 93 31
www.restaurant-seeyouseeme.nl

Spirit, biologisch eten en drinken –  
Mariniersweg 9
010 - 411 63 56
www.degroenepassage.nl

‘S GRAVEZANDE
Elements Beach (april tot oktober)
Nieuwlandsedijk 999
0174 - 23 74 29
www.elementsbeach.nl

VerBLiJF en recreatie 

drenthe

AALDEN
Landal GreenParks Aelderholt – 
Aelderholt 4
0591 - 37 19 19
www.landal.nl

HOOGEVEEN
Hotel Hoogeveen – 
Mathijsenstraat 1
0528 - 26 33 03
www.hethotel.nl/hoogeveen

Mayur indian restaurant – 
Korte Leidsedwarsstraat 203
020 - 623 21 42
www.mayur.nl
(korting eenmalig)

Maza Deli Counter –  
Hannie Dankbaar Passage 33
www.facebook.com/MasMasMaza

Lunchcafé Nielsen
Berenstraat 19
020 - 330 60 06

Restaurant Op de Tuin
Karel du Jardinstraat 47
020 - 675 26 20
www.opdetuin.nl

Pianeta Terra
Beulingstraat 7
020 - 626 19 12
www.pianetaterra.nl

Queen of Sheba
Eerste Nassaustraat 32hs
020 - 221 87 65
www.queensheba.nl

Restaurant Serengeti
Eerste van Swindenstraat 44a
020 - 463 83 88
www.restaurant-serengeti.nl

Shiva indian Restaurant
Reguliersdwarsstraat 72
020 - 624 87 13
www.shivarestaurant.nl

indiaas restaurant Vijaya –   
Gelderse Kade 23
020 - 420 52 25
www.vijaya.nl

Restaurant De Vliegende Schotel – 
Nieuwe Leliestraat 162-168
020 - 625 20 41
www.vliegendeschotel.com

Restaurant De Waaghals – 
Frans Halsstraat 29
020 - 679 96 09
www.waaghals.nl

Wagamama
Max Euweplein 10
020 - 638 63 28
www.wagamama.nl

Restaurant Wau
Zeedijk 35
06 - 28 55 46 34

BLARiCuM
Drink- en eetgelegenheid Tafelberg
Oude Naarderweg 2
035 - 538 39 75
www.tafelberg.nl

DE COCKSDORP (TEXEL)
Landal GreenParks Sluftervallei –  
Krimweg 102
0222 - 31 62 14
www.landal.nl

HAARLEM
Eetcafé Aangenaam
Kleine Houtstraat 105
023 - 53 17 403
www.aangenaametenendrinken.nl

Ristorante Novecento
Gierstraat 66
023 - 531 75 81
www.novecento.nl

Vlam in de Pan –  
Smedestraat 13
023 - 551 17 38
www.vlamindepan.nl

HiLVERSuM
Café en Brasserie De Jonge Haan – 
‘s Gravelandseweg 67
035 - 624 53 14
www.dejongehaan.nl

Surya, indiaas Nepalees restaurant – 
Langestraat 126
035 - 631 94 20
www.suryarestaurant.nl

iJMuiDEN
Bangkok aan Zee
Kennemer Boulevard 354
0255 - 51 19 11
www.bangkokaanzee.nl

JuLiANADORP AAN ZEE
Landal GreenParks Beach  
Resort Ooghduyne – 
Ooghduyne 1
0222 - 31 62 14
www.landal.nl

KOOG AAN DE ZAAN
Restaurant DeVijfdeSmaak
Hoogstraat4
075 - 628 55 88
www.devijfdesmaak.nl

ZAANDAM
Restaurant Eten bij de Buurman
Dam 36
075 - 635 51 81

ZuiDOOSTBEEMSTER
Theetuin Joséphine  
& Joséphines Huiskamer – 
Purmerenderweg 196
0299 - 43 21 56
www.theetuinjosephine.nl

overijssel

DE LuTTE
Landhuishotel de Bloemenbeek – 
Beuningerstraat 6
0541 - 55 12 24
bloemenbeek.nl

DEuRNiNGEN
Frans op den Bult –   
Hengelosestraat 8
074 - 277 36 32
www.fransopdenbult.nl

ENSCHEDE
Eetcafé Atrium
Stadsgravenstraat 47
053 - 430 09 67
www.eetcafeatrium.nl

Restaurant Het Paradijs –    
Nicolaas Beetsstraat 48
053 - 436 79 19
www.hetparadijs.com

Sam Sam
Oude Markt 15-17
053 - 430 39 29
www.samsam-enschede.nl

GOOR
Restaurant An d’Olde Putte
Voorstraat 8
0547 - 27 25 91
www.oldeputte.nl

HASSELT
Culinair Centrum De Herderin
Hoogstraat 1
038 - 477 33 00
www.herderin.nl

HOLTEN
Landal GreenParks Twenhaarsveld – 
Landuwerweg 17
0548 - 36 14 58
www.landal.nl

RAALTE
WestCord Hotel Salland – 
Zwolsestraat 63e
0572 - 35 24 06
www.westcordhotelsalland.nl

SCHALKHAAR
NuNu
Raalterweg 22
0570 - 531426
www.naarnunu.nu

ZENDEREN
Restaurant De Kloostergang
Zenderensestraat 16
074 - 267 3215
www.dekloostergang.nl

ZWOLLE 
Thais restaurant BaiYok – 
Diezerpoortenplas 3
0547 - 27 25 91
www.baiyok.nl

Utrecht

AMERSFOORT
De Expeditie –      
Schimmelpenninckkade 30
033 - 475 30 01
www.antenna.nl/expeditie

Wasana Dee, Thais restaurant –  
Leusderweg 58
033 - 465 53 07
www.wasanadee.nl

BAARN
Eethuys-café De Generaal – 
Lt. Generaal van Heutszlaan 5
035 - 542 17 84
www.degeneraal.nl

OVERBERG
Restaurant De Holle Boom –  
Dwarsweg 63
0343 - 48 14 24
www.holleboom.nl

SOEST
Eetvilla van den Brink
Soesterbergsestraat 122
035 - 601 27 06
www.eetvilla.nl

SOESTERBERG
Eethuis De Stoeterij
Amersfoortsestraat 91a
033 - 463 31 75
www.eethuisdestoeterij.nl

uTRECHT
BCN utrecht –  
Restaurant Dalton
Daltonlaan 100
030 - 256 73 90
www.bcn.nl

BCN utrecht CS –  
Restaurant Catharijne
Catharijnesingel 48
030 - 256 73 90
www.bcn.nl

Aziatisch Restaurant Jasmijn & ik
Kanaalstraat 219
030 - 293 89 07
www.jasmijnenik.nl
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ZuiDLAREN
Golden Tulip Brinkhotel Zuidlaren –  
Brink o.z. 6
050 - 409 12 61
www.hethotel.nl/zuidlaren

Friesland

APPELSCHA
Herberg Het Volle Leven –    
Oude Willem 5
0516 - 43 00 91
www.hetvolleleven.com

FRANEKER
Tulip inn Franeker –  
Hertog van Saxenlaan 78
0517 - 39 80 00
www.tulipinnfraneker.nl

ORANJEWOuD
Golden Tulip Tjaarda Oranjewoud –  
Koningin Julianaweg 98
0513 - 43 35 33
www.tjaarda.nl

WORKuM
it Pottebakkershûs –  
Merk 18
0515 - 54 19 00
www.itpottebakkershus.nl

gelderland

APELDOORN
De Cantharel / Hotel Apeldoorn – 
Van Golsteinlaan 20
055 - 541 44 55
www.vandervalkapeldoorn.nl/eten--drinken

BEEKBERGEN
Landal GreenParks Heideheuvel – 
Hogebergweg 30
055 - 505 22 51
www.landal.nl

BRAAMT
Landal GreenParks Stroombroek –  
Landweerswal 2
0314 - 36 52 83
www.landal.nl

EDE
Hotel PTC+ −  
Zandlaan 25-27
0318 - 71 20 66
www.hotelptcplus.nl

EERBEEK
Landal GreenParks Coldenhove –  
Boshoffweg 6
0313 - 65 91 01
www.landal.nl

ELLECOM
Landgoed Avegoor – 
Zutphensestraatweg 2
0313 - 43 06 00
www.avegoor.nl

EPE
Hotel-restaurant De Witte Berken –  
Oost Ravenweg 8
0578 - 61 29 91
www.dewitteberken.nl

GARDEREN
WestCord Hotel De Veluwe – 
Oud Milligenseweg 62
0577 - 46 19 51
www.westcordhoteldeveluwe.nl

HOENDERLOO
Landal GreenParks Miggelenberg –  
Miggelenbergweg 65
055 - 378 12 51
www.landal.nl

’T LOO/OLDEBROEK
Landal GreenParks Landgoed ‘t Loo –  
Looweg 47
0525 - 63 70 00
www.landal.nl

NiEuW MiLLiNGEN
Landal GreenParks Rabbit Hill – 
Grevenhout 21
0577 - 45 64 32
www.landal.nl

PuTTEN
Landal GreenParks Heihaas – 
Voorthuizerstraat 75
0341 - 35 12 53
www.landal.nl

groningen

DELFZiJL
Eemshotel – 
Zeebadweg 2
0596 - 61 26 36
www.eemshotel.nl

NiEuWESCHANS
Restaurant Waters of the World – 
Weg naar de Bron 3-9
0597 - 52 77 77
www.fontanabadnieuweschans.nl

Limburg

POSTERHOLT
Landal GreenParks Landgoed Aerwinkel – 
Zwembadweg 1
0475 - 40 43 29
www.landal.nl

REuVER
Landal GreenParks De Lommerbergen – 
Lommerbergen 1
077 - 474 95 95
www.landal.nl

VAALS
Landal GreenParks Hoog Vaals –  
Randweg 21
043 - 306 83 83
www.landal.nl

VENRAY
Hotel en Brasserie de Zwaan – 
Grote Markt 2a-4
0478 - 51 34 00
www.hotel-de-zwaan.nl

WAGENiNGEN
Hof van Wageningen -  
Hotel & Congrescentrum -  
Lawickse Allee 9
0317 - 49 01 33
www.hofvanwageningen.nl

WEERT
Golden Tulip Weert – 
Driesveldlaan
0495 - 53 96 55
www.goldentulipweert.com

noord-Brabant

BEST
Best Bed & Breakfast –   
Kruisparkweg 51
0499 - 37 38 99

BREDA
Golden Tulip Keyser Breda –  
Keizerstraat 5
076 - 520 51 73
www.hotel-keyser.nl

DE MOER 
Auberge De Moerse Hoeve - 
Heilbloemstraat 12
013 - 579 99 88
www.moersehoeve.nl

DEN BOSCH
Restaurant De Leeuwenborgh - Golden Tulip 
Hotel Central –  
Markt 51-57
073 - 692 69 26
www.hotel-central.nl

HAPERT
Landal GreenParks Het Vennenbos – 
Schouwberg 7
049 - 738 93 93
www.landal.nl

LEENDE
Golden Tulip Jagershorst –  
Valkenswaardseweg 44
040 - 206 13 86
www.goldentulipjagershorst.nl

noord-Holland

DE COCKSDORP (TEXEL)
Landal GreenParks Sluftervallei – 
Krimweg 102
0222 - 31 62 14
www.landal.nl

JuLiANADORP AAN ZEE
Landal GreenParks Beach Resort  
Ooghduyne –  
Ooghduyne 1
0223 - 64 01 00
www.landal.nl

overijssel

BALKBRuG
B&B De Kruidenhoeve –   
Den Oosterhuis 10
0573 - 65 60 49
www.benb.kruidenhoeve.nl

BEERZE-OMMEN
Camping De Roos –  
Beerzerweg 10
0523 - 25 12 34
www.camping-de-roos.nl

DE LuTTE
Landhuishotel de Bloemenbeek – 
Beuningerstraat 6
0541 - 55 12 24
bloemenbeek.nl

HOLTEN
Landal GreenParks Twenhaarsveld – 
Landuwerweg 17
0548 - 36 14 58
www.landal.nl

RAALTE
WestCord Hotel Salland – 
Zwolsestraat 63e
0572 - 35 24 06
www.westcordhotelsalland.nl

Utrecht

AMERSFOORT
De Expeditie –      
Schimmelpenninckkade 30
033 - 475 30 01
www.antenna.nl/expeditie

WERKHOVEN
Conferentiecentrum Samaya –     
Hollendewagenweg 20
0343 - 55 23 32
www.samaya.nl

Zeeland

BROuWERSHAVEN
Landal GreenParks Port Greve – 
Heernisweg 1
0111 - 69 18 55
www.landal.nl

KOuDEKERKE/VLiSSiNGEN
Golden Tulip Strandhotel Westduin – 
Westduin 1
0118 - 55 25 10
www.strandhotelwestduin.nl

Zuid-Holland

DORDRECHT
Herberg De Kop van ’t Land –  
Zeedijk 32
078 - 630 06 50
www.kopvanhetland.nl

NOORDWiJK AAN ZEE
Huis ter Duin – 
Koningin Astrid Boulevard 5
071 - 361 92 20
www.huisterduin.com

ROTTERDAM
Bed & Bijt, Rotterdam –   
Schiebroekselaan 10a
06 - 24 35 60 53
www.bedenbijt.nl

catering

Flevoland

LELYSTAD
Chinees vegetarisch restaurant Yuan –   
Ducaatpassage 23
0320 - 24 59 03
www.vega-yuan.com

N&R indiase Catering – 
Tjalk 36-45
06 - 83 01 00 70
www.indiasecatering.nl

gelderland

NiJMEGEN
V-Catering –  
024 - 848 22 66
www.vcatering.nl

groningen

GRONiNGEN
Restaurant De Kleine Moghul – 
Nieuwe Boteringestraat 62
050 - 318 89 05
www.moghul.nl

Restaurant Bla Bla –    
Nieuwe Boteringestraat 9
050 - 313 20 88
www.bla-bla.nl

noord-Brabant

BREDA
Restaurant Taj Mahal –   
Prinsenkade 11
076 - 520 09 48
www.tajmahalbreda.nl

DEN BOSCH
Restaurant Nescio – 
Hinthamerstraat 80
073 - 610 09 00
www.nescio-restaurant.nl

EiNDHOVEN
Restaurant iris –   
Voorterweg 168
040 - 212 34 66
www.irisrestaurant.nl

noord-Holland

AMSTERDAM
Bara Babe –  
06 - 28 16 89 68
www.barababe.com

Deshima, lunchservice, take-away –    
Weteringschans 65
020 - 625 75 13
www.macrobiotics.nl
(korting eenmalig)

indiaas restaurant Vijaya –  
Gelderse Kade 23
020 - 420 52 25
www.vijaya.nl

HAARLEM
Vlam in de Pan –  
Smedestraat 13
023 - 551 17 38
www.vlamindepan.nl

overijssel

DEVENTER
Drieman Serveert, kok-aan-huis – 
Zwolseweg 119
06 - 30 59 71 42
www.driemanserveert.nl

ZWOLLE
Thais restaurant BaiYok – 
Diezerpoortenplas 3
0547 - 27 25 91
www.baiyok.nl

Utrecht
HOuTEN
De Ster Catering,  
partyservice en kookfeesten –  
Papaveroord 22
030 - 637 84 07
www.stercateringkookworkshops.nl

uTRECHT
deKleineBaron – 
Sweder van Zuylenweg 56
030 - 244 51 51
www.dekleinebaron.nl

St. Veko, kookevenementen en advies –  
Voorstraat 71 bis
030 - 214 51 99
www.vekologisch.nl

Zuid-Holland

DEN HAAG
‘s-Peer Catering –  
Waldeck Pyrmontkade 116
070 - 380 59 16
www.speercatering.nl

FOAM Catering – 
Vondelstraat 114
06 - 24 62 18 81
www.foamcatering.nl

Nasma Life –   
Stuyvesantstraat 52-5
06 - 45 10 11 90
www.nasmalife.com

De TheeTuin –  
Waldeck Pyrmontkade 116
06 - 38 06 28 30
www.theeoplocatie.nl

Veggiesaurus –   
Rozenburgstraat 93
06 - 59 10 53 72
www.veggiesaurus.biz

DELFT
Eetcafe Ekoplaza Delft –  
Vrouwjuttenland 33
015 - 214 83 46

LEiDEN
Restaurant en catering Surakarta – 
Noordeinde 51-53
071 - 512 35 24
www.surakarta.nl

MAASSLuiS
Alien food solutions –   
info@alienfoodsolutions.nl
www.alienfoodsolutions.nl

ROTTERDAM
Restaurant Bla Bla –    
Piet Heynsplein 35
010 - 477 44 48
www.bla-bla.nl

Gheestige Willem, traiteur en catering –   
Maaskade 35
010 - 477 20 20
www.gheestigewillem.nl

Mevrouw Zoetekauw –   
Jensiusstraat 28a
www.mevrouwzoetekauw.nl

Restaurant See You See Me – 
Hartmansstraat 31
010 - 280 93 31
www.restaurant-seeyouseeme.nl

Vergadercentra en  
conFerentieoorden

gelderland

EDE
Hotel PTC+ –  
Zandlaan 25-27
0318 - 71 20 66
www.hotelptcplus.nl

WAGENiNGEN
Hof van Wageningen -  
Hotel & Congrescentrum –  
Lawickse Allee 9
0317 - 49 01 33
www.hofvanwageningen.nl

Utrecht

uTRECHT
BCN utrecht – 
Daltonlaan 100
030 - 256 73 90
www.bcn.nl

BCN utrecht -  
Restaurant Catharijne
Catharijnesingel 48
030 - 256 73 90
www.bcn.nl

WERKHOVEN
Conferentiecentrum Samaya –    
Hollendewagenweg 20
0343 - 55 23 32
www.samaya.nl

Zuid-Holland

CAPELLE AAN DE iJSSEL
BCN Rotterdam – 
Barbizonlaan 25
010 - 727 10 20
www.bcn.nl

duitsland

Landalparken Hochwald, Mont Royal,  
Sonnenberg, Warsberg en Wirfttal
www.landal.nl
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Vegarabia
iedere vegetariër heeft waarschijnlijk weleens 

hummus, falafel of tabouleh gegeten, maar de 

keuken van het Midden-oosten kent zoveel 

meer lekkere vegetarische gerechten, zo blijkt uit 

Vegarabia van de Libanese chef-kok greg Malouf.

Midden-Oosterse maaltijden zijn niet opgedeeld in 

voor-, hoofd- en nagerechten. Meestal verschijnen 

er meerdere kleine hapjes tegelijk op tafel die je 

met zijn allen deelt. Op de ontbijtgerechten na kun 

je alle recepten in Vegarabia dan ook met elkaar 

combineren. En dat zijn er nogal wat!

Het boek is een echt naslagwerk voor Midden-

Oosterse gerechten. Het bevat ruim 130 

verschillende recepten, het ene nog aantrekkelijker 

dan het andere. Door de lange ingrediëntenlijsten 

en de uitgebreide beschrijvingen lijken ze 

ingewikkeld, maar dat valt meestal wel mee. 

Bovendien geven de menu-ideeën een indruk van 

welke gerechten je kunt combineren voor een 

weekendbrunch, een feestje, een romantisch diner 

of een feestmaal.

Het enige minpuntje is het gebruik van gelatine in 

een recept. Vegarabia heeft een opvallende cover 

en de beschrijvingen en foto’s van de gerechten 

laten me watertanden.  

Dit is een boek waar ik nog vaak uit zal koken!

Vegarabia – Vegetarische recepten uit het Midden-

Oosten, greg en Lucy Malouf, good cook, 

isBn 978 94 6143 124 0, € 29,95

easy curry Vegetarisch
de indiase keuken staat bekend om de meest 

smaakvolle en gevarieerde vegetarische 

gerechten ter wereld. dals, warme en koude 

groentegerechten, dosa’s, allerlei soorten 

brood(jes), snacks en bijgerechten: je vindt ze 

allemaal in Easy curry vegetarisch.

Auteur van het boek is Madhur Jaffrey, de 

koningin van de curry’s. Zij geeft veel tips 

bij de recepten en over de ingrediënten en 

beschrijft soms uitgebreid hoe je een gerecht 

maakt. Hierdoor zijn de meeste van de meer 

dan tweehonderd recepten makkelijk en snel te 

maken. Wel staat er bij veel recepten een lange 

lijst ingrediënten, maar dat zijn meestal de 

kruiden. Als je eenmaal een voorraadje daarvan 

hebt aangelegd kun je er daarna mee variëren 

zoveel je wilt.

Met dit boek wordt het een koud kunstje om thuis 

de authentieke indiase keuken te beleven.

Easy curry vegetarisch – 200 heerlijke curry’s en 

bijgerechten, Madhur Jaffrey, Fontaine Uitgevers, 

isBn 978 90 5956 649 1, € 29,95

Alle kookboeken zijn ook verkrijgbaar in 

onze webshop: www.vegetariers.nl.

curry Van 
groEnE linZEn 
mEt boErEnkool
(haray lentils aur kal)

(hoofdgerecht − 

voor 4-6 personen)

ingrediënten: 
•	 250 g groene linzen

•	 ¼ tl geelwortelpoeder

•	 ½ tl cayennepeper

•	 120 g sperziebonen,  

in stukjes van 2 cm

•	 90 g boerenkool,  

dikke stelen en draden  

verwijderd, blad fijngehakt

•	 3 el fijngesneden koriander

•	 1 middelgrote wortel, 

geschrapt, in 5 mm  

dikke plakjes

•	 1¼ tl zout 

currypasta:

•	 1 tl geschilde en 

fijngeraspte verse  

gemberwortel

•	 1 teen knoflook,  

gepeld en gekneusd

•	 1 tl gemalen komijnzaad

•	 2 tl gemalen korianderzaad

•	 3 el olijfolie of raapzaadolie

•	 ¼ tl komijnzaad

•	 1 el gepelde,  

fijngesneden sjalot

•	 2 el tomatenpassata

boeken culinair
tekSt: kiM Van WinSen

thuis oosters koken worDt 
een kouD kunstJe

“Dit is bijna een maaltijd 

op zich, en als je er wat 

volkorenpitabrood (of rijst) 

en yoghurt bij geeft is het 

een complete gezonde 

maaltijd.”

Bereiding:

Doe de linzen en het geelwortel-

poeder in 1¼ liter water in een mid-

delgrote pan en breng het aan de 

kook. Zet het deksel schuin op de pan 

en laat de linzen 20 minuten zachtjes 

koken. Voeg cayennepeper, bonen, 

boerenkool, koriander, wortel en zout 

toe. Roer alles door elkaar en breng 

het weer aan de kook. Zet het deksel 

schuin en kook nog eens 20 minuten.

Maak intussen de currypasta: doe 

gember, knoflook, komijn en kori-

ander in een kommetje. Roer er een 

halve deciliter water door. Giet de 

olie in een middelgrote koekenpan en 

zet hem op halfhoog tot hoog vuur. 

Voeg als de olie heet is het komijn-

zaad toe, laat het 5 seconden sissen 

en doe de sjalot in de pan. Roerbak 

tot hij lichtbruin is. Roer de currypas-

ta door de inhoud van de koekenpan 

en bak zo’n 1½ minuut mee tot de 

olie langs de rand zichtbaar is. Bak de 

tomatenpassata 1 minuut mee tot de 

olie weer langs de rand zichtbaar is.

Voeg als de linzen gaar zijn de inhoud 

van de koekenpan eraan toe. Roer 

goed en laat de curry nog 5 minuten 

zachtjes koken.

51

recept uit Easy curry vegetarisch:

Tip: je kunt de curry ombouwen 

tot soep door er tegen het einde 

van de kooktijd een beker water 

of bouillon door te roeren. vervolg op pagina 53
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1e FAIRTRADE 
WINKELCENTRUM 
VAN NEDERLAND!

www.degroenepassage.nl

winkelen • eten • beleven

de GROENE 
PASSAGE 

                  M ARINIERSWEG 1 -  33,  3011 NB IN ROT TERDA M

Lekker vegetarisch is het tijdschrift van de 

Vegetariërsbond. Wil je dit magazine ook vier 

keer per jaar ontvangen, met als welkomstgeschenk 

een vegetarisch kookboek?

MELD JE DAN AAN ViA ONZE WEBSiTE:

www.vegetariers.nl.

• healthfood restaurant

• biologische kwaliteit

• lunch en diner

• diverse salades & belegde broodjes

• vruchten- en groentesap

• elke dag veganistisch menu 

en natuurlijk heerlijke vegetarische maaltijden

• open: elke dag van 12.00 tot 22.00 uur

Veggie 4U  *  Weimarstraat 76  * 2562 HA * Den Haag * 070 - 767 00 69 *
www.veggie4u.nl *  info@veggie4u.nl * www.facebook.nl/veggie4u

Veggie 4U, een supermarkt waar je een variatie aan internationale 
vegetarische/veganistische  producten kunt kopen.

korting

(tegen inlevering van deze advertentie)

10%

vegetarische - veganistische supermarkt

onze Vegacademy verzamelt en bedenkt 

de beste en lekkerste gerechten. Vind 

iedere week nieuwe ideeën op onze 

website.

goed 
geprOefd

•		 Dal	met	knapperige	zoete	aardappel	en	snelle	kokoschutney.

•		 Gemakkelijke	regenboogpastei	met	bataat	en	bietjes.

•		 Romige	pastinaaksoep	plus	lekkere	variaties.

•		 Vegetarische	snert;	knolselderij	en	winterwortel.

•		 Gegrilde	groenten	uit	de	oven:	 

 spelen met aardpeer en peterseliewortel.

Zie voor de lekkerste knolrecepten, tips & trics:

www.vegetariers.nl/lekker/recepten.

53

vervolg van pagina 51

fOtO: rené Van manen

slechts 5 
ingrediënten − 
Vegetarisch 
een boekje met honderd eenvoudige 

recepten met weinig ingrediënten: 

dat is het concept van Slechts 5 

ingrediënten. Het vegetarische deel in 

deze serie is een fijn boekje voor de 

beginnende vegetarische kok. 

Elk recept bevat niet meer dan 

vijf hoofdingrediënten en een 

paar basisingrediënten uit je 

voorraadkast. Hierdoor hoef je niet 

veel boodschappen in huis te halen 

en is er voor elk gerecht maar weinig 

voorbereiding nodig. 

Bij elk recept staan foto’s van de vijf 

ingrediënten en van het eindresultaat. 

Naast hoofdgerechten bevat Slechts 

5 ingrediënten − Vegetarisch ook 

soepen, salades en desserts. En met 

de handige weekplanners staan de 

ingrediënten voor zeven maaltijden 

alvast op een boodschappenlijstje. 

Slechts 5 ingrediënten − Vegetarisch, 

Karakter Uitgevers,

isBn 978 90 452 0822 0, € 9,99
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▲ Laten we onze kinderen vertellen waarom fair trade beter is. De door ons gekozen voeding heeft een 
grote invloed op het geven van kansen aan de lokale bevolking. De steeds goedkoper wordende voeding 
misbruikt arbeid. Amanprana tracht op ethische wijze grondstoffen te kopen. We zijn niet perfect, maar 
werken in de goede richting. Amanprana’s kokosolie, vanille, kokosmeel en cacao zijn reeds fair trade.

Bak de lekkerste en gezondste oliebollen ooit

▼ Varieer naar hartelust en ontdek het volledige gamma 
extra vierge oliën van Amanprana: Cocos, Red Palm, 
Cocos+Olive+Red Palm. 1600 ml en 325 ml.

AMAN
PRANA

SERENE LEVENSKRACHT

FAIR  TRADE
www.noble-house.tk

48h VERSER DAN VERS GARANTIE*
Voor Amanprana worden rijpe kokosnoten geoogst, gepeld, 

op zachte temperatuur van max. 45°C 
gedurende 24 uur gedroogd en meteen geperst

*tussen pellen en geperst: max. 48 uur verser dan vers garantie

AMAN
PRANA

SUPER   VOEDING
www.noble-house.tk

Waarom kiezen voor 
extra vierge kokosolie van Amanprana?
Extra vierge kokosolie van Amanprana:  ✔ Rijk aan MCT-

vetzuren, gemakkelijk verteerbaar, meer energie, 
minder vetopslag  ✔ Meest geschikte olie om te 
frituren  ✔ Gezond bakken, wokken, braden en 
smeren  ✔ Voor het haar, massage, glijmiddel, 
hout, lichaamsverzorging  ✔ Honden, katten, 
paarden, vogels houden ervan  ✔ Hypoallergeen  

✔ Antibacterieel  ✔ Antiviraal  ✔ Fantastische smaak  

Wat is er uniek aan de fair trade en extra vierge 
kokosolie van Amanprana?
✔ Eerste extra vierge kokosolie in Europa (2005)
✔ De enige originele extra vierge kokosolie
✔ Alleen verpakt in glas, nooit plastic (beter voor  
    milieu en gezondheid)
✔ 2 jaar perfect houdbaar (zelfs) op 
    kamertemperatuur
✔ Fair trade (families niet uitpersen, 
    maar correct betalen)
✔ Rauw, niet gebleekt, niet ontgeurd

• Info & inschrijven nieuwsbrief: www.noble-house.tk •

RAW
FOOD

0% 
JUNK

100% 
VEGAN

✶✶✶✶✶✶✶

✶✶✶

✶✶✶
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 VOOR HEERLIJKE EN GEZONDE OLIEBOLLEN
Amanprana en 
het fair trade-project
Het nieuwe Amanprana 
fair trade kokosproject 
geeft werk aan 300 
families uit de Fili-
pijnen en Sri Lanka. 
Wat we vroeger 
aan de controleor-
ganisatie betaalden, 
investeren we nu extra 
in het fair trade fonds. 5% 
in plaats van de vroegere 
3% van de kokosaankopen 

gaat naar het fonds. Dit geld wordt gebruikt voor onder-
wijs, gezondheidszorg, milieu, infrastructuur, produc-
tiemiddelen voor boeren, arbeiders en toeleveranciers. 
Men kan rekenen op een gegarandeerde minimumprijs 
die alle kosten voor een duurzame productie moeten 
kunnen dekken. Families niet uitpersen, maar correct 
betalen. Fair trade is geen liefdadigheid maar ethisch sa-
menwerken op lange termijn. 

““Met de kerstdagen 
heb ik als dessert een 
walnotencake gebakken 
met kokosolie en 
kokosbloesemsuiker 
van Amanprana. 
Heerlijk! 
Mega simpel ook. 
Mijn moeder nam 
wel drie stukken...”

Evira Van Baelen
Enthousiaste 
Amanprana fan

RECEPTEN
www.noble-house.tk
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aardappelen  

Of VerlOssing 

aanhangers van het jaïnisme – een van de oudste indiase religies – volgen het pad 

van strikte geweldloosheid. alleen op die manier kan een staat van verlossing worden 

bereikt. Zij eten daarom niet alleen geen vlees, maar ook geen knolgewassen.

Want bij het opgraven van wortels en knollen 

vallen onvermijdelijk slachtoffers onder de 

insecten die in de aarde leven. Vegetariërs in 

Nederland hebben minder scrupules. Vooral 

aardappelen zijn bij hen populair. ‘Houd de 

aardappel in ere’ is een gevleugelde uitdrukking 

van Felix Ortt (1866-1959), lange tijd het boegbeeld 

van de Nederlandse vegetariërsbeweging.

Tegelijkertijd bestaan er ook twijfels over. in een 

beweging die de voorkeur geeft aan ongekookt 

voedsel, is het verdacht dat je aardappelen niet 

rauw kunt eten. Niettemin, vroege vegetarische 

kookboeken staan vol van recepten met 

aardappelen – tot en met plakjes koude gekookte 

aardappel als broodbeleg aan toe. En hoe er ook 

over aardappelen wordt gedacht, eensluidend is 

de raad de aardappelen niet te schillen, om geen 

waardevolle voedingsstoffen verloren te laten gaan.

recept voor aardappelkoekjes uit de Vegetarische 

Bode, september 1932: 

Neem eens wat grote aardappelen, rasp die op 

de koolrasp (dus aan reepjes), roer er een lepeltje 

aardappelmeel door en, wie niet zoutloos eet, wat 

zout. Doe wat olie, boter of plantenboter in de 

koekepan en schep er, zooals bij drie-in-de-pan, 

drie kleine lepels in en druk ze met de vork heel 

dun uit, hoe dunner hoe beter; bak ze mooi bruin 

en knappend.

Voor de groote gezinnen kan men die geraspte 

aardappelen, bij grootere hoeveelheden tegelijk, 

in een diepe pan met deksel erop, 5 minuten 

bakken. Doch niet meer dan 4 centimeter dik en 

druk ze met de schuimspaan even plat, dan is de 

korst steviger. Vooraf op den bodem der pan flink 

olie, boter of vet doen en even heet laten worden. 

Na 5 minuten schept men de aardappelen om en 

bakt men ook aan den anderen kant een korstje; 

dus weer 5 minuten met het deksel erop. […] Deze 

aardappelen worden door de meeste kinderen 

graag bij rauwkost gegeten.

historie
tekst: dirk-jan VerdOnk

Jaïnistische tempel in de

indiase deelstaat Gujarat.
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tekSt: kiM Van WinSen
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Haverwortel (Tragopogon porrifolius) is een typische wintergroente 

met veel bijnamen, zoals boksbaard, armeluisasperge, oesterplant 

en witte schorseneer.

uit deze benamingen kun je afleiden dat de smaak van haverwortel 

verwant is aan oesters en (ziltige) asperges. Bovendien is de 

groente qua smaak en bereiding uitwisselbaar met schorseneer. 

Bij beide soorten komt bij het schillen een kleverig wit melksap vrij 

dat op de handen bruin verkleurt. Dit ‘keukenmeidenverdriet’ kun je 

voorkomen door de groente onder water te schillen.

Jonge haverwortel smaakt rauw lekker; oudere exemplaren kun je 

beter eerst even koken of roosteren. Kook haverwortel bijvoorbeeld 

eens mee in groentesoep. Ook andere delen van de plant zijn 

eetbaar. De bladeren doen denken aan spinazie en de bloemen zijn 

decoratief in salades.

Haverwortel is de ruig behaarde wortel van de paarse morgenster. 

Deze tweejarige plant groeit oorspronkelijk in het Middellandse 

Zeegebied, maar komt tegenwoordig voor op alle continenten. De 

oude Romeinen kenden deze groente al en vanaf de zestiende eeuw 

werd de haverwortel in Noord-Europa verbouwd.

Tegenwoordig kom je haverwortel niet vaak meer tegen. Maar je 

kunt haverwortel eenvoudig zelf zaaien op een zonnige en goed 

bemeste plek. Zo geniet je ’s zomers van de prachtige bloemen en 

serveer je ’s winters een voedzame groente die een bron is van 

plantaardige proteïnen.


