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ANIMAL VS PLANT BASED

DE FABELS
WAAROM?

Fabel 2: Het is rood vlees wat slecht is.

Jaren lang werd ons verteld dat, om voldoende eiwitten

Uit onderzoeken blijkt dat zowel rood vlees, varkensvlees,

binnen te krijgen, je wel vlees moet eten. Voor enkele

kip, eieren enz. voor het lichaam vele nadelige

clienten schreven we al vegan of vegetarische voeding

bijwerkingen hebben. In de film “The Game Changer”

schema’s. Voor onszelf echter aten we nog altijd vlees

worden de nadelen uitgebreid uitgelegd. Van meer

en andere dierlijke producten. Totdat we met onze neus

ontstekingsreacties, meer stress hormonen, meer glycatie,

op de feiten werden gedrukt dankzij de documentaire;

minder herstel, gewichtstoename, het houd niet op.

“The Game Changer”. Diverse onderzoekers, artsen en
atleten lieten ons zien dat het tijd was voor een

Al na 1 maaltijd is een bloedmonster helderder na het eten

verandering.

van een plantaardige maaltijd tov een maaltijd met kip.
Kortom, voor beter herstel, meer energie, minder stress,

Fabel 1: Je moet dierlijk eten voor voldoende
proteïnen en vitamine’s.
Proteïnen worden in het lichaam afgebroken naar
aminozuren. Dit zijn de bouwstoffen voor je lichaam en

verminderde kans op hart en vaatziekten, verminderde
kans op kanker en nog meer is het eten van plantaardig
doodsimpel een betere keuze. Voor ons gevoel, is het
geen keuze meer. Het is een noodzaak!

nodig voor herstel. Deze aminozuren vind je ruim
voldoende terug in plantaardige producten. Doordat

Fabel 3: Het is super ingewikkeld om “diervrij”

aan deze plantaardige aminozuren geen

te eten.

ontstekingspromotors zitten zijn ze ook nog effectiever

Tegenwoordig is het ook stukken makkelijker dan 20 jaar

voor het lichaam dan dierlijke aminozuren.

geleden. Toen was een vegan aangewezen op een witte

Vitamine B12 zit hoofdzakelijk in dierlijke producten.

blok Tofu. Tegenwoordig is het assortiment Vegan

Vitamine B12 is belangrijk voor vele processen in het

producten zo groot, dat de aanpassingen stukken

lichaam zoals stofwisseling. Helaas blijkt uit vele

makkelijker zijn. In deze manual vind je tips & tricks,

onderzoeken dat ook mensen die dierlijk eten een

recepten en inspiratie om de overgang makkelijker te

Vitamine B12 tekort hebben. Voor iedereen is een

maken.

supplement dus verstandig.
MAG IK DAN NIETS DIERLIJK ETEN?
Ons advies is om zo weinig mogelijk dierlijk te eten. Voor
jou gezondheid en het milieu. Wat “zo weinig mogelijk”
betekend voor jou, mag jezelf invullen. Of het een dag per
week plantaardig is, dagelijks meer plantaardig of volledig
plantaardig, iedere stap die je maakt is een stap dichter bij
een gezonder lichaam.
Neem zeker de tijd om de film te kijken en verdiep jezelf in
de onderzoeken als je twijfelt. Heb je vragen, stuur dan
een mail naar: info@jonhorton.nl. Wij doen ons best om
iedereen persoonlijk te beantwoorden.
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VERVANGERS
Boter
Brood
Brood beleg
Chocolade
Eieren

Kaas
Koekjes
Melk

Pasta
Protein poeder
Pizza
Vis
Vlees
Yoghurt

Er zijn plantaardige boters en natuurlijk vele plantaardige oliën.
Veel broodsoorten zijn vegan. Witbrood en zachte bolletjes meestal niet maar
brood met een harde knapperige korst vaak wel. Je vind op de AH site diverse
opties. Bagels, Speltbrood, Waltkorn enz is meestal vegan.
Er zijn vegan kaas soorten. Maar denk ook eens aan hummus, pindakaas,
tapanade, avocado enz.
Er zijn verchillende vegen chocolade repen. Dit zin meestal wel de puur
soorten.
Er zijn verschillende opties om eieren te vervangen.
Er zijn eiwitvervangers zoals: Ogran Glutenvrije ei-vervanger
Eieren in recepten kunnen worden vervangen door geprakte banaan,
ongezoete appelmoes of zijdezachte tofu.
Er zijn plantaardige kazen ( verkrijgbaar bij Alber Hein XL) Als je online zoekt
vind je zelfs nog meer soorten.
Davelaar koeken zijn vegan, Verkade klatskoeken, Kruidnoten, Mannerwafels,
Verkade granola koekjes. Er zijn er nog veel meer.
Amandel melk
Soya Melk
Haver melk
Rijst melk
Ik vond diverse pasta’s in het koelvak van de AH die vegan zijn, zowel echte
pasta maar ook “groente pasta: . Ook in het droge paste vak vond ik een
Linzen Pasta die lekker smaakte.
Ook deze zijn in een vegan versie online verkrijgbaar.
Ook hier zijn vigan opties voor. Zelfs Domino’s bezorgt ze thuis.
Visvervangers zijn nog erg nieuw en moeilijk te krijgen. Door gebruik van
zeewier, wakame, nori kan je een gerecht wel een “vis” achtige smaak geven.
Er zijn vele soorten vlees vervangers. Maar veel vleessoorten kunnen ook
vervangen worden in recepten door linzen en bonen.
Er zijn vele soorten plantaardige yoghurts.

PLANT BASED

INFORMATIE
SITES MET MAKKELIJKE
INFORMATIE:

gamechangermovie.com
veganwiki.nl
veganisme.org
lisagoesvegan.com
dehispevegetarier.nl
thegreencreator.nl
mitusmeatlessfood.com
hetgroenebroertje.nl
veggiedeli.nl
vmarktutrecht.nl
livingthegreenlife.com

BOEKEN MET LEKKERE
RECEPTEN:
Jamie’s VEG
Easy Vegan Feelgood
Dosia bakt vegan
Dirty Vegan
Vegan on the go
7 ingrediënten vegan
The super easy vegan slow
cooker

PLANT BASED

ONTBIJT RECEPTEN

Warm and Nutty Cinnamon
Quinoa
1 kopje amandelmelk
1 kopje water
1 kopje biologische quinoa, (let op: spoel quinoa)
2 kopjes verse bramen, bij voorkeur biologisch
1/2 theelepel gemalen kaneel
1/3 kopje gehakte pecannoten, geroosterd
4 theelepels biologische agavenectar,
Combineer amandelmelk, water en quinoa in een
middelgrote steelpan. Breng aan de kook op hoog
vuur. Zet het vuur lager tot middelmatig laag; dek af
en laat 15 minuten sudderen. Terwijl de quinoa
kookt, de pecannoten gedurende 5 tot 6 minuten in
een droge koekenpan op middelhoog vuur
gedurende ongeveer 3 minuten verhitten. Zet het
vuur onder de quinoa uit; 5 minuten laten staan
Roer bramen en kaneel erdoor; verdeel over vier
kommen en verdeel de pecannoten. Besprenkel 1
theelepel agave nectar over elke portie.
Voor 4 personen.
PREP TIJD: 5 MINUTEN - KOOKTIJD: 20 MINUTEN

Carrot Cake
Overnight Oats

45 gram (glutenvrije) havermout
Handje geraspte wortel
½ eetlepel chiazaad
175 ml plantaardige melk, bijvoorbeeld haver of
amandelmelk
1 eetlepel maple syrup
½ theelepel kaneel
1/8 theelepel gember
2 eetlepels rozijnen
40 gram gehakte walnoten
½ banaan in plakjes
Bereidingswijze
Note: bereid dit de avond van te voren!
Alle ingrediënten in een kom goed met elkaar
mengen.
Zet de kom met oats een nacht in de koelkast.
S’ochtends even doorroeren, de plakjes banaan
erop en opeten!
Bron: dehippevegatarier.nl
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lUNCH RECEPTEN

Veggy & Hummus Sandwich

Vegan Buddha Bowl

2 sneetjes volkoren brood 3 eetlepels hummus ¼
avocado, puree ½ kopje gemengde slagroenten
¼ middelgrote rode paprika, gesneden ¼ kopje
gesneden komkommer ¼ kopje geraspte wortel

1 middelgrote zoete aardappel, in blokjes
3 eetlepels extra vierge olijfolie,
zout,
gemalen peper,
2 eetlepels tahini,

Smeer een sneetje brood met hummus en de andere

1 eetlepel citroensap
1 klein teentje knoflook, gehakt
2 kopjes gekookte quinoa,
1 blik kikkererwten, gespoeld
1 stevige rijpe avocado, in blokjes gesneden
¼ kopje gehakte verse koriander of peterselie

met avocado. Vul de sandwich met greens, paprika,
komkommer en wortel. Snijd in tweeën en serveer.
Bron: eating well.com

Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 230 graden. Meng zoete
aardappel met 1 eetlepel olie en ¼ theelepel zout
en peper in een middelgrote kom. Verdeel op een
bakplaat met bakpapier. Rooster 15 tot 18 minuten.
Klop ondertussen de resterende 2 eetlepels olie,
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tahin, water, citroensap, knoflook en de resterende
¼ theelepel elk zout en peper in een kleine kom.
Verdeel quinoa over 4 kommen om te serveren.
Verdeel in gelijke hoeveelheden zoete aardappel,
kikkererwten en avocado. Besprenkel met de
tahinisaus. Bestrooi met peterselie (of koriander).
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DINER RECEPTEN
Bloemkool-erwtenkorma
Ingrediënten
250 gram diepvrieserwten
3 knoflooktenen
1 stukje verse gember, 1 cm
1/2 verse rode peper
4 lente-uitjes
1 bloemkool/broccoli
1 grote rode paprika
1,5 el olie
1 tl komijnzaad
1 blikje kokosmelk (a 400 ml)
1 blik tomatenblokjes (a 400 gram)
1,5 el kerriepoeder
1/2 tl versgemalen zwarte peper
1,5 tl zeezout
1 el ahornsiroop
sap van 1/2 limoen
kleine bos verse koriander
geschaafde amandelen
chilivlokken
Bereiding
Laat de diepvrieserwten in een kom kokend water
ontdooien.
Pel de knoflook, schil de gember en hak beide fijn.
Snijd de rode peper in dunne ringen en verwijder
het zaad als je het niet te scherp wilt. Snijd de lenteui in dunne ringen. Snijd de bloemkool-/
broccoliroosjes van de steel en snijd ze in kleine
stukjes. Maak de rode paprika schoon en snijd hem
fijn.
Doe de olie in een grote pan en zet deze op hoog
vuur. Bak de knoflook, de gember, de rode peper
en de lente-ui 1,5 minuut onder geregeld roeren in
de hete olie.
Doe nu de bloemkool, de rode paprika en het
komijnzaad erbij en bak dit onder geregeld roeren
2 minuten mee. Giet de erwten af en voeg deze met
de resterende ingrediënten voor de korma toe.
Breng alles aan de kook en laat het mengsel 2
minuten zachtjes pruttelen.
Neem de pan van het vuur. Hak de koriander grof
en strooi hem over elke portie, samen met wat
geschaafde amandelen en chilivlokken!
Bron: lisagoesvegan.com
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DINER RECEPTEN

Snelle Pasta Salade:

Ciabatta Vega Burger:

Ingredienten:
300 gram volkoren fusilli pasta
135 gram vegan pesto
250 gram cherry tomaatjes, in kwarten
gesneden
2 sjalotten, gesnipperd
1 goede scheut balsamico azijn
2 eetlepels oregano
1 handvol verse basilicum
80 gram rucola
100 gram pijnboompitten

1 ciabatta brood (om af te bakken)
2 vega burgers*
2 handjes rucola
2 el hummus*
1 tomaat (in plakjes)
1/4e komkommer (in plakjes)
1 grote witte ui (in ringen)
1 tl agave siroop
us*
1 tomaat (in plakjes)
1/4e komkommer (in plakjes)
1 grote witte ui (in ringen)
1 tl agave siroop

Bereiding:
Kook de pasta volgens aanwijzing op de
verpakking. Rooster de pijnboompitten in een
droge koekenpan totdat ze mooi goudbruin
zijn. Schud wel regelmatig de pan om
verbranding te voorkomen.
Spoel de beetgare pasta af met koud water,
doe het terug in de pan en meng het met de
pesto.
Doe de pasta met pesto in een mooie schaal,
voeg de rest van de ingrediënten toe en meng
alles goed door elkaar. Eet smakelijk!

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 180 graden. Snijd alle groenten. Bereid de
ciabatta zoals aangegeven op de verpakking. Pak een koekenpan en
doe hier wat olijfolie, de gesneden ui en een snufje zout in. Begin met het
zachtjes fruiten van de uien. De hitte van de pan en het zout zorgen
ervoor dat het vocht uit de uien verdwijnt. (let op, de ui mag nog niet
bruin worden) Schep de uien regelmatig om totdat de uien
‘glazig’ (doorzichtig) beginnen te worden. Voeg een tl agavesiroop toe
aan de uien. Ga verder met bakken en roeren tot de uien mooi
gekarameliseerd zijn. Zet de uien aan de kant. Maak de koekenpan
schoon of pak een andere en bak de vega burgers*. Zodra het brood en
de burgers klaar zijn (time ze ongeveer gelijk) kun je de burgers
bouwen. Snijd de ciabatta in stukken groot genoeg voor je burger. Snijd
de broodje doormiddel, smeer hier de hummus op, top met de
komkommer. Leg de burger bovenop de komkommer.Top de burger met
tomaat, gekarameliseerde ui en rucola!
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START TIPS &
RESULTAAT

LET’S GET STARTED

4. Als het moeilijk is, bedenk dat je niet noodzakelijk 100%

Heb je “The Game Changer” gekeken, al vaker gehoord

vegan hoeft te leven om flinke vooruitgang in je

van Plant Based Nutriotion en wil je starten? Dan is de beste

gezondheid te boeken. Doordat je jezelf ruimte geeft in

manier om dit te doen….DOEN!

de toekomst ook nog vlees of dierlijk te eten is het
makkelijker om het nu vol te houden.

Er is altijd wel een rede om te wachten tot “maandag”. Tot

5. Bedenk dat eieren en melk ook niet mogen, dus vele

alle eiwitten op zijn, tot ik weer boodschappen moet doen,

koekjes, verse pasta enz. ook niet kunnen. Als je twijfelt

enz. enz. enz.

zoek het op.
6. Beloon jezelf na 1 week! Want een Plant Based Switch
maken is een grote stap.

De beste rede om nu te starten is jou gezondheid, resultaat
en doelen. Hier een aantal tips van mij om je op pad te
helpen:

RESULTATEN VAN ELIZA
Voor iedereen zal de eerste week verschillend verlopen.

1. Vandaag starten is altijd beter dan volgende week, stop
alle vlees producten in de vriezer en maak de switch!

Mijn resultaten hoeven dus niet jou resultaten te zijn. Wij
horen graag hoe het jou is bevallen en wat jij in de weken
naar je 1e week anders gaat doen. Hier zijn de dingen die

2. Ik ben met 1 week 100% plantaardig begonnen. Op de

ik merkte al na 1 week:

site van de game changer adviseren ze stap voor stap
over te gaan maar voor mij werkte dit perfect. Het

V

Ik ben 2 kilo afgevallen

zorgde er namelijk voor dat ik wel moest zoeken naar

V

Ik heb een plattere buik

V

Ik voel me niet “over vol” na het eten

V

Ik geniet van ook koolhydraten mogen eten

V

Ik slaap beter

zoveel resultaat dat ik nu heb besloten voor 95% Plant

V

Ik heb meer energie

Based te blijven leven. Net genoeg om flexibel te kunnen

V

Ik heb meer focus en ideeën

zijn als het nodig is maar ruim voldoende om mijzelf nog

V

Ik heb een beter humeur

V

Ik heb minder last van opvliegers ( ja ik ben 45+)

V

Ik super trots op mezelf

oplossingen. Ik had honger onderweg en moest zoeken
naar een alternatief bij de benzine pomp. Ik moest naar
een zakelijke lunch en moest zoeken naar een vegan
alternatief op de kaart. Na de eerste week merkte ik

fitter te voelen.
3. Zoek een aantal recepten, maaltijd opties op en maak
een lijstje. Neem de eerste keer wat meer tijd in de
supermarkt om je nieuwe opties te ontdekken. Het vegan
logo staat op veel meer producten dan je denkt en het
word steeds leuker om creatieve oplossingen te
bedenken.

Je begrijpt, ik ben om! Ik mis dierlijk eten totaal niet, heb
plezier in het zoeken naar alternatieven en vind dadelijks
nieuwe opties om te eten. Ik hoor graag wat jou ervaringen
zijn!
Liefs Eliza

