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Dit is versie 2 van dit e-book.

Download de nieuwste versie van dit e-book op:

http://www.veganistischkoken.be

Disclaimer:

Dit e-book biedt informatie over veganistisch koken en vermeld de beweegredenen tot het 
schrijven van dit boek plus de persoonlijke standpunten van de auteur. Gezien de ver-
scheidenheid in meningen is er echter geen eenduidig standpunt te vinden dat als abso-
lute waarheid kan worden gekenmerkt.

Deze informatie mag in geen geval worden opgevat als een handleiding voor een dieet, 
noch voor een gegarandeerd gezonde levensstijl of als enigerlei medisch advies.

Stijn De Kock kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheid dan wel 
onvolledigheid van de inhoud van dit boek, noch voor het foutief interpreteren ervan door 
derden.

BELANGRIJK:

JE MAG DIT E-BOOK GRATIS WEGGEVEN AAN WIE JE MAAR WILT.

Het e-book ‘Carnivoor met een geweten’ mag uitsluitend in deze vorm worden verspreid, 
het is niet toegestaan de inhoud en/of opmaak te wijzigen, of informatie uit dit boek op een 
andere wijze te gebruiken.

Mail dit e-book naar je contacten (familie, vrienden en kennissen), geef het aan de leden 
van je mailinglijst of plaats het op je blog/website.

http://www.veganistischkoken.be/
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Over de auteur:

Stijn De Kock (1977) is - samen met zijn vrouw Elke Aerts - de bezieler van het eco-
magazine Visita, copywriter en hobbykok. Uit zijn passie voor dat laatste (kon niet anders 
met zo’n familienaam) kwam hij op het idee om een eigen blog rondom 100% plantaardige 
voeding te starten. Een keuken die sowieso erg veel te bieden heeft, maar bovenal ge-
woon effectief heerlijk is. 

En natuurlijk is het bijzonder dat een (vooralsnog) carnivoor een blog over veganisme en 
een webshop met vegan producten begint!

Op www.veganistischkoken.be vind je veel waardevolle tips en smakelijke recepten voor 
zowel de beginnende als ervaren veganist en/of vegetariër. Ook mensen met bijvoorbeeld 
een lactose-intolerantie kunnen er terecht, en verder iedereen die nieuwsgierig is naar wat 
de veganistische keuken kan bijdragen aan je smaakpapillen, het milieu en je gezondheid.

Mijn vrouw elke
en ik

l

http://www.veganistischkoken.be
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Voorwoord

Mijn naam is Stijn De Kock, 36 jaar jong, gehuwd met een schat van een vrouw en een 
fervent liefhebber van muziek, lekker eten en lekker koken. Met dat laatste ben ik me ove-
rigens pas sinds een jaar of 7, 8 gaan bezighouden, maar je kan inmiddels wel stellen dat 
het tot mijn favoriete vrijetijdsbesteding is uitgegroeid. Roeren in potten en pannen, experi-
menteren, op smaak brengen, serveren én....proeven. Het is geweldig!

En dan met name de volledig plantaardige veganistische keuken. Want dat is de enige 
manier van koken die ik beheers.

Mijn ervaring met het bereiden van vlees of vis beperkt zich tot iets omdraaien op de 
barbecue en ik zou het je niet aanraden mij in te huren voor het verzorgen van je vleesfon-
due. Evenmin heb ik ooit een dier geslacht, ontbeent of ontveld. Althans niet rechtstreeks, 
want eten doe ik het (voorlopig) nog wel. Hetzij in veel mindere mate dan vroeger.

Van de veganisten die dit lezen kan ik me voorstellen dat ze denken: hoe haal je het in je 
hoofd om veganisme te promoten als je zelf nog vlees eet? Omgekeerd voorzie ik reacties 
van vleeseters waarom ik dan in godsnaam over plantaardige voeding zit te zeiken. Ik zal 
de laatste zijn om te ontkennen dat daar nogal wat dualiteit in zit en het is bovendien iets 
waar ik zelf nog dagelijks mee worstel. 

Het verklaart meteen de titel én de bedoeling van dit boek; ik wil je graag uitleggen waar-
om ik dit doe en wat mijn drijfveren en motivaties zijn om veganisme ‘main-
stream’ te maken. Want al gaat het langzaamaan de goede kant op, je kan in 
België en Nederland nog niet beweren dat een veganistische levensstijl een 
algemeen aanvaarde manier van leven is.

En dat terwijl het niet alleen heerlijk is, maar in alle opzichten een 
verrijking van je (het) leven kan zijn.

Ik wil je graag bedanken voor het downloaden van dit boek en hoop 
dat je net zoveel plezier beleeft aan het lezen, als ik aan het schrij-
ven ervan.

Enjoy!
Stijn De Kock
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Waarom een carnivoor over veganisme schrijft

De aanleiding

De belangrijkste aanleiding om de wereld van plantaardige voeding binnen te stappen is 
mijn vrouw. Die was namelijk al overtuigd vegetariër op haar achttiende en veganist sinds 
2005. Dus toen we eenmaal besloten hadden om te gaan samenwonen gaf ze me al snel - 
doch subtiel - te verstaan dat dode dieren in huis niet geapprecieerd werden. 

Je kan als notoire vleeseter dan twee dingen doen: a) je zoekt een andere vrouw of b) je 
legt je erbij neer. Er waren een paar argumenten die de beslissing wat vergemakkelijkten, 
zoals het feit dat het haar appartement was waar ik introk en - last but not least- het feit 
dat ik er simpelweg niet eens een probleem mee had.

Het betekende immers niet dat ik nooit of nergens geen biefstuk meer kon eten, en op 
kaas en eieren in de koelkast stond evenmin een verbod. Sinds ik het ouderlijk huis uit 
was at ik sowieso niet langer dagelijks een portie vlees (te duur, te veel werk) en ik was 
open-minded genoeg om haar te begrijpen en er respect voor te hebben.

Daarbovenop gingen mijn ogen ook langzaam open richting de moderne vleesindustrie en 
de toegevoegde waarde van vlees, vis en zuivel. Maar daarover later meer.

Koken? Moi?

Toen we net gingen samenwonen hadden we geen van beiden een job, waren we druk 
bezig met verliefd zijn, en ik kan me zodoende niet eens meer herinneren wat we destijds 
dagelijks aten. Ik geloof dat Elke (mijn vrouw dus) af en toe iets probeerde te koken en dat 
ik verder veel te vaak bij de lokale kebabzaak soelaas zocht. 

Op een gegeven moment had zij wel een job gevonden (ik ben langharig dus dat nam wat 
meer tijd in beslag) en voor ze op haar eerste werkdag ‘s ochtends de deur uit ging vroeg 
ze me: ‘jij zorgt straks voor eten dan?’. 

Er waren destijds een aantal dingen waar ik erg goed in was (zoals gitaar spelen en uit-
slapen), maar koken...nou nee. Mijn eerste gedachte was dan ook: ‘ik bel m’n moeder en 
vraag instructies.’ Nog voor ik dat idee kon uitvoeren schoot me echter een extra moeilijk-
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heidsfactor te binnen....ik moest een VEGANISTISCHE MAALTIJD zien klaar te stomen!
Geen moeder die me daarbij kon helpen. 

Om een lang verhaal kort te maken: het is me gelukt. Ik maakte iets dat ik mijn vrouw al 
eens eerder had zien bereiden, een soort wok met witte kool en kikkererwten, en het resul-
taat was met afstand het meest afschuwelijke voer dat ik ooit naar binnen heb gewerkt. 

Maar ik had iets gekookt! 

Het duurde nog even voor ik de slag te pakken had, maar na tig kookboeken, eindeloos 
experimenteren en erg veel wansmakelijke mislukkingen kan ik zonder schroom melden 
dat ik inmiddels in staat ben een heerlijke veganistische maaltijd op tafel te zetten. Maaltij-
den die mij, gewend aan vlees, eveneens konden bekoren.

Buitenshuis

Was het thuis dus allemaal geen probleem, 
hoe anders was het als we er eens een dag 
of een weekend op uitgingen. Gewoon shop-
pen in Hasselt of er op uit in het Nederlandse 
Leiden (helemaal verliefd op die stad).  
Veel verder hoefden we het niet te zoeken.

Dat gaat natuurlijk allemaal prima tot je op 
een gegeven moment honger krijgt en je op zoek moet naar een 
restaurant of eethuis waar ze op z’n minst één veganistisch gerecht op de kaart hebben 
staan. Vegetarisch is meestal niet zo’n probleem meer (al blijft het aanbod karig), maar 
veganistisch....? Zonder melk, kaas en eieren?

Wie zoekt die vindt, maar ik kan je vertellen dat we daar vaak wel een paar uurtjes aan 
verloren waren. En als je honger hebt...dan kan je wel eens sneller geïrriteerd geraken. 
Zeker als je - zoals ik - wel in quasi elke tent terecht zou kunnen voor een hapje.
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Waarom zo moeilijk?

Natuurlijk zijn we inmiddels ouder en wijzer en speuren we nu vooraf het internet af naar 
(zeldzame) restaurants waar het voor veganisten goed vertoeven is. Of we gaan gewoon 
shoppen in Gent, de enige stad in België waar je als planteneter wél flink wat keuzemoge-
lijkheden hebt. 
Feit blijft: als je dierlijke producten eet hoef je natuurlijk helemaal niet op voorhand te 
googlen. Dus waarom wij wel? Stilaan begon ik me dan ook af te vragen waarom het voor 
de meeste koks zo’n opgave is om een fatsoenlijke veganistische maaltijd klaar te stomen. 
Zelfs al is het op verzoek en à la minute.

Als ik het al kon, kon het voor een geschoolde chef toch helemaal niet moeilijk zijn. Toch?

Het tegendeel bleek echter waar. De gemiddelde kok bevriest zodra hij of zij de woorden 
‘vegetarisch’ of ‘veganistisch’ hoort en heeft geen idee hoe hij zonder dierlijke producten 
een maaltijd zou moeten bereiden. Als je een blik werpt op het lessenpakket van een ho-
telschool is dat ook niet zo verwonderlijk. De hoofdmoot van de leerstof concentreert zich 
namelijk op het bereiden van sauzen, vlees en vis, waarbij die eerste vrijwel zonder uitzon-
dering op basis is van runds-, kip- of visbouillon/fond. Groentebereidingen zijn zo’n beetje 
het achtergeschoven kindje van het restaurantwezen en beslaan slechts een fractie van 
de opleiding. 

Ga maar na; als je uit eten gaat is de hoeveelheid (warme) groenten op je bord vaak te 
verwaarlozen of krijg je hooguit een beetje sla bij je aanzienlijke portie vlees of vis.  
De prioritiet ligt duidelijk bij het laatste en dat kan je ook aflezen op de menukaart. Hoewel 
de gemiddelde Belg (en ik vermoed ook Nederlander) best een liefhebber van groenten is, 
is dat blijkbaar anders als hij een restaurant bezoekt.

Hoewel die paar groenten dan meestal wel smaakvol zijn klaargemaakt is die schrale 
creativiteit met groentebereidingen dé reden dat veel chef-koks beginnen te zweten en/of 
vloeken als er weer zo’n ‘rare vogel’ diens restaurant komt binnengewandeld.

Als Sergio Herman beweert dat je een echt goeie kok herkent aan zijn vegetarische scho-
tel, slaat hij dus de nagel op de kop. Er zijn heus wel chefs die weten hoe het moet (en 
ook veel beter dan ik), maar ze blijven relatief schaars.
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Underdog

Enkele positieve uitzonderingen dus daargelaten 
kwamen we als klant vaak in de meest absurde 
situaties terecht. Samen met de familie een 
nieuwjaarsdiner reserveren bijvoorbeeld was  
(en is nog steeds) ronduit rampzalig. 

Je belt naar een zaak, vraagt beleefd of het moge-
lijk is om voor één persoon een veganistisch menu samen te stellen 
en je krijgt twee mogelijke antwoorden: botweg ‘nee’ of een niet al te enthousiaste ‘hmm’ 
ter bevestiging. In het eerste geval weet je tenminste nog waar je aan toe bent (je blaast 
de boel dan af), in het tweede geval betekent het steeds bang afwachten. 
En die angst is meestal terecht. 

Vaak was er met onze vraag totaal geen rekening gehouden, en moest mijn vrouw de 
amuse en het voorgerecht laten passeren voor ze een haastig in elkaar gedraaide pasta 
voor haar neus geploft kreeg. Pasta waar men soms dan ook nog wat kaas had gestrooid. 
Wat me nog het meest verbaasde is dat de zaak in kwestie bij de afrekening dan vaak wat 
van het totaalbedrag had afgetrokken. Ter compensatie zeg maar. 

Nu kan je stellen dat dat dan toch zeker terecht is, maar zo zie ik het niet. Het is alsof ze 
tegen je zeggen; ‘je bent lastig geweest, we hebben veel werk met je gehad en dan ben 
je achteraf nog kritisch ook...maar zelfs dan zijn we zo attent geweest je niet het volledige 
bedrag aan te rekenen. Kom alleen nooit meer terug aub’.

Mocht ik zelf een restaurant uitbaten zou ik eerder mijn klanten proberen tevreden te stel-
len, dan dat ik achteraf gemakzuchtig wat van de prijs zou afdoen. Of stel je voor dat je 
aangeeft allergisch te zijn voor noten, en men zich daar vervolgens tijdens het bereiden 
van je maaltijd helemaal niets van aantrekt. Zou je - als je het overleefd hebt - nog terug-
gaan? Ik dacht van niet.

Dit is nog maar het topje van de ijsberg, want zodra je veganist bent (of er zelfs maar mee 
samenleeft) krijg je bijna dagelijks te maken met...
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De sociale impact 

Plantaardige discriminatie

Toegegeven, het is een nogal gewaagde (sub)titel. Toch is het niet zo overdreven als het 
lijkt. Het voorgaande verhaal is maar een klein deel van wat je als veganist voor je kiezen 
krijgt, gewoon omdat je een levensstijl hebt die niet tot de dagelijkse gang van zaken be-
hoort. En dat valt uitstekend met een verschijnsel als discriminatie te vergelijken. Helaas.

In de samenleving

Veel hangt natuurlijk af van je omgeving. Hoe je ouders, familie en vrienden tegenover je 
keuze staan kan een behoorlijk groot verschil maken. Ik heb meerdere verhalen gehoord 
over familieleden die je bijna letterlijk verstoten vanwege je pasverworven eetgewoonten 
of vrienden die je opeens gaan mijden. Crazy!

Sowieso is eten een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Dus of Elke dat nu wilde 
of niet, vroeg of laat horen of merken de mensen om je heen automatisch dat je ‘anders’ 
bent. Niet zo moeilijk als je elk jouw aangeboden hapje, snack of zoetigheid vriendelijk 
weigert omdat er vlees, vis, eieren, honing of kaas in zit. Of omdat je het simpelweg niet 
zeker weet.

En dan rijzen de vraagtekens.

Discussies en woede

In de ‘normale’ wereld betekent veganist zijn dat je je moet uitputten in verklaringen en 
zelfs excuses. En ik die naïef dacht dat het anno 2013 de normaalste zaak ter wereld was 
dat je bent wie je bent en eet wat je wil.

Als een veganist ergens moe van wordt is dat van het voeren van eindeloze discussies die 
je meestal toch niet kan winnen. Zich verbaal verweren heeft mijn vrouw dan ook al jaren 
geleden opgegeven. Ze vraagt bij feestjes dan ook nooit ergens om en brengt desge-
vraagd zelf iets te eten van thuis mee. Dat zou natuurlijk niet nodig mogen zijn, maar het is 
niet anders.
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Helaas is dat vaak niet afdoende en krijg je alsnog een hoop onbegrijpende en verontruste 
blikken toegeworpen. Ook komen de eerste vragen, opmerkingen en persoonlijke  
meningen over jouw levenswandel aan de oppervlakte. Dat natuurlijk tot daar aan toe, 
maar waar ik echt van schrok zijn de soms ronduit onbeschofte reacties. Mensen die echt 
letterlijk pissig tegen je worden zodra ze weten dat je enkel plantaardig eet. Ik heb nog 
steeds geen idee waar die woede vandaan komt maar het is echt zo. Behalve die aggres-
sors zijn er altijd wel een aantal aanwezigen die de hele avond sarcastische opmerkingen 
over je eetgewoonten zullen maken of die - bij wijze van provocatie - hun kippebout net 
wat te opzichtig voor je neus verorberen. 

Soms beledigen mensen je ook onbewust. Bijvoorbeeld als je in een restaurant weer eens 
moet uitleggen dat je alleen plantaardige dingen eet en je een ‘oh, maar dat geeft niet. Aan 
iedereen scheelt wel wat!’ als reactie krijgt.

Het is raar wat een veganistische levensstijl in het gedragspatroon en fatsoensgehalte van 
anderen teweeg kan brengen. Als je nagaat dat mijn vrouw zich hier zelden wat van aan-
trekt, moet je wel erkennen dat ze een olifantenhuid heeft.

Zelf kreeg ik ook soortgelijke effecten voor mijn kiezen. Bijvoorbeeld van collega’s op het 
werk die je al eens iets over je persoonlijke leven vertelt. Zo ook dat er thuis geen vlees in 
de koelkast te vinden is. 

Het is niet dat ze het echt slecht bedoelden maar vanaf dat moment had ik het stigma van 
‘man die onder de plak ligt’, en kon je de ‘medelijden met die arme jongen blik’ letterlijk van 
ze aflezen. Hoe vaak ik ook liet doorschemeren dat ik het er zelf 120% mee eens was en 
dat ik sowieso erg kan genieten van een veganistische maaltijd...het kon niet baten.

Ik stond vanaf die terloopse mededeling bekend als een sukkel en een watje. Een slaaf 
van zijn bazige vrouw die een man ontnam waar die recht op had. Een goed stuk vlees.

Overigens is het geen kwestie van een generatiekloof. De eerder genoemde reacties krijg 
je uit alle leeftijdslagen van de bevolking. Sterker nog: vaak is het de véél oudere genera-
tie senioren die wel enig begrip voor je kunnen opbrengen. Niet in het minst omdat die zelf 
ook minder - of helemaal geen - vlees meer eten.



Carnivoor met een geweten
Stijn De Kock

Copyright © 2013-2014 Stijn De Kock | Alle rechten voorbehouden | www.veganistischkoken.be | info@veganistischkoken.be 14

Huwelijk

Als je als veganist een ‘plantaardig’ huwelijksfeest wil terwijl je gasten vrijwel zonder uit-
zondering vleeseters zijn, zorgt dat ook al eens voor gefronste wenkbrauwen. 
Sommigen maakten zich bij voorbaat zorgen over de reacties en de feestdis (wij overigens 
ook), en reageerden vaak weinig subtiel. Of het niet nogal egoïstisch was dat we de hele 
familie ‘vlees en vis ontzegden?’ of ‘waarom we toch zo raar deden?’. Hoewel het ons niet 
direct in het gezicht werd verteld vingen we geregeld op dat we een aantal leden van de 
familie niet hoefden te verwachten. Om nog maar te zwijgen over de reacties van som-
mige zaaleigenaren waar we onze plannen aan voorlegden (o.a.: ‘nee’, ‘een pasta voor uw 
vrouw dan?’ of ‘dat kunnen we toch niet maken?’)

De aanloop was dus niet erg prettig. Toch hebben we doorgezet, hebben onze culinaire 
intenties tegen helemaal niemand meer verteld en iedereen is uiteindelijk komen opdagen. 
Een oom van me vond dat hij de lekkerste ‘rundstong’ in jaren had gegeten en het was 
een fantastische dag.

Dat we een zaal en een koksteam gevonden hadden die echt naar ons luisterden was 
al een mirakel op zich, en we zijn die jongens dan ook ontzettend dankbaar voor wat ze 
gedaan hebben. Ze hadden nul ervaring met veganisme, hebben zich suf gezocht naar 
alternatieven en toverden een gigantisch 100% veganistisch buffet tevoorschijn. Dat wil 
zeggen: uitgezonderd een deel van de desserts (mea culpa;-) 

Het kan dus wel!

Een deel van 

het vegan 

dessertenbuff
et

l
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Wat doe je er dan aan?

Nou...helemaal niets. Blijkbaar zit het bij een flink aantal mensen erg hoog als jij besloten 
hebt om een levensstijl aan te nemen die beter is voor jezelf, voor de meeste dieren en de 
wereld in het algemeen. We hebben natuurlijk allemaal wel onze vooroordelen ten opzichte 
van andere - voor ons onbekende - dingen, maar het zou mooi zijn als iedereen wat moeite 
deed om zich daarover heen te zetten. Toch zeker als het simpelweg om iemands eetge-
woonten gaat.

Het is dus heerlijk om af en toe ergens te zijn waar mijn vrouw wel als normaal wordt 
beschouwd, of waar we gewoon lekker kunnen eten zonder ons mentaal te hoeven voor 
te bereiden op wat wellicht komen gaat. Anders dan je zou denken omringen we ons niet 
noodzakelijk met andere ‘lotgenoten’. Onze directe vrienden – en kennissenkring zijn bijna 
allemaal vleeseters, die gelukkig wel open-minded genoeg zijn om een andere opinie te 
respecteren (en er vaak zelfs interesse in tonen).

Hoe dan ook, voor mij persoonlijk is deze ‘sociale discriminatie’ wellicht de belangrijkste 
reden dat ik zelf nog af en toe vlees eet. Zeker als we ergens op bezoek zijn. Ik vraag me 
vaak echt af hoe mijn vrouw dit al die jaren heeft volgehouden en daar hebben we natuur-
lijk ook vaak over gepraat. Net als over haar motivaties om eerst het vlees en de vis, en 
daarna alle dierlijke producten van haar bord of boterham te weren.

Ik heb dan weliswaar nooit de intentie gehad om veganisten of vegetariërs belachelijk te 
maken, destijds vond ik het echter ook nogal overdreven om bijvoorbeeld geen eieren, 
kaas of honing te eten. Ik bedoel: wat kon dat nu voor kwaad?

Hoe zat dan dan?

Als je die vragen gaat stellen en je daadwerkelijk de antwoorden in je opneemt, leer je veel 
bij over dingen die je eigenlijk niet wil weten. En het is net dat laatste dat het voornaam-
ste probleem vormt bij het grootste deel van de bevolking. Meer hierover in het volgende 
hoofdstuk...
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Bewust(er)wording

Is de mens een carnivoor?

Dit is het soort vraag dat wel eens voor verhitte discussies zorgt tussen voor- en tegen-
standers van vleesconsumptie. Het is geen thema waar ik erg veel aandacht aan ga be-
steden, maar een paar feiten blijven natuurlijk wel overeind.  

Ten eerste hebben we het gebit en de manier van kauwen van een herbivoor. We herkau-
wen weliswaar niet zoals runderen dat doen, maar niettemin...we hebben geen hele rijen 
snijtanden, bedoelt om vlees van het bot te rukken. Wel hoektanden, maar dat is ook bij 
herbivoren het geval. Onze kaken maken een malende beweging terwijl carnivoren slechts 
één richting kennen. Namelijk op en neer.

Ten tweede zijn onze darmen voorzien op het zo langzaam mogelijk verteren van voedsel, 
teneinde de voedingstoffen zo goed mogelijk op te nemen. Opnieuw...net zoals herbivo-
ren. Bij natuurlijke vleeseters is de darmlengte aanzienlijk korter en is het een kwestie van 
prooi eten, snel voedingstoffen incasseren en het afval er zo snel mogelijk weer uit. 

Aan de andere kant blijken we wel in staat om vlees te kunnen verteren (zij het moeizamer 
dan we denken). Ik twijfel er ook niet aan dat als we echt geen keuze hadden en helemaal 
uitgehongerd zouden zijn, zelfs de meest overtuigde veganist het eerste het beste konijn 
zal grijpen en verorberen. Geografie speelt overigens ook een rol, want de eerste vega-
nistische eskimo moet volgens mij nog geboren worden. Die hebben qua planten namelijk 
niet bijzonder veel opties:-)

Voor de moderne westerse mens geldt in ieder geval: het hoeft niet, maar we doen het 
toch. Daarom noem ik onszelf wel eens ‘omnivoren met een keuze’, wat ook best een 
goede titel voor dit boek was geweest :-)

Ik bedoel te zeggen: de mens neemt wat hij wil...in het kwadraat. Dus ook wat betreft het 
eten van andere levende wezens. Anders dan in de dierenwereld gaat het in onze he-
dendaagse welvaartsmaatschappij echter niet langer om overleven, maar eten we vlees 
omdat het een luxe is. En daar overdrijven we nogal eens mee.
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Mijn vroegere vleesverbruik

In mijn geboorteland België is er genoeg van alles in voorraad en dus kan een beetje 
gegoede consument alles kopen en eten wat hij of zij maar wil. Vlees dus ook, en daarvan 
eet de gemiddelde Belg zo’n 102 kg per jaar. Met dat cijfer zijn we nog niet de absolute 
koplopers, maar we komen er dicht bij in de buurt.

Zelf deed ik vrolijk mee. Binnen ons gezin (ma, pa en 2 oudere zussen) was ik zelfs de 
grootste vleeseter. Daar moet ik direct bij vermelden dat mijn zussen - 11 en 12 jaar ouder 
dan ik - in die tijd beide al vegetarisch aten, maar ook als dat niet zo zou geweest zijn, stak 
ik hen nog met gemak naar de kroon.

Zeker in mijn puberteit draaide ik mijn 
hand niet om voor een worst of drie bij 
één maaltijd of een grote lap biefstuk 
waar een wolf - bij wijze van spreken - 
makkelijk een maand op kon overleven. 
Mijn moeder kon de hele maaltijd lang 
trots naar die eetlust van me kijken en genoot ongetwijfeld van het vooruitzicht op een 
grote, sterke zoon. 

Ik neem het haar allerminst kwalijk. En groot ben ik tenminste geworden ma!
Alleen waarschijnlijk niet van al het vlees.

zus

Mijn ma 
en ik

zus
l

l

l
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Aan het bord vooraf

Enigszins nieuwsgierig geraakt door het vegetarisme van mijn zussen ben ik, meer uit 
avontuur dan vanuit overtuiging, ook een paar maal door een ‘vegetarische periode’ ge-
gaan. Het duurde dan meestal 2 tot 3 dagen vooraleer ik me terug over een biefstuk ont-
fermde. Met andere woorden: de tijd was er nog niet rijp voor. 

Waar ik wel al vroeg achterkwam is dat ik niet zo’n fan was van het proces voorafgaand 
aan die biefstuk, worst of kipfilet op mijn bord. Op een dag, toen ik nog een ukkie was, liep 
ik enthousiast en wild als altijd de tuin in. De onthoofde kip die buiten aan de waslijn hing 
leeg te bloeden was echter het laatste waar ik op voorbereid was. 

Dat was de eerste maal dat ik echt begreep wat er voor mijn maaltijd moest gebeuren.
Ook bracht mijn vader van iemand uit de familie wel eens een kistje duiven mee die voor-
bestemd waren om door hem in de garage geslacht te worden. Hij is zo attent geweest om 
het slachten zelf erg goed voor me verborgen te houden, maar ik was natuurlijk niet dom.
Hoe dan ook; ik wist wat er ging gebeuren, werd dan treurig, ging iets anders doen en at 
een paar dagen later een lekker stukje duif. 

Gek hoe je jezelf zo voor de gek kan houden.

Oogkleppen en struisvogelgedrag

Toen ik ouder werd begon ik steeds meer na te denken over dit soort struisvogelgedrag 
(hoofd in het zand). Je bewustwording gaat natuurlijk ook in recordtempo als je met een 
veganist bent getrouwd.

Misschien ben ik inderdaad een watje maar ik ben er zeker van dat er miljoenen mensen 
zijn zoals ik. Mensen die het vermogen missen om een levend wezen te doden en er diep 
treurig om worden als ze weten dat de lammetjes in de weide aan de overkant voor de 
slachtbank bestemd zijn, maar die zich er uiteindelijk best mee kunnen verzoenen omdat 
het werk voor hen gedaan wordt. Buiten hun gezichtsveld.

Als je eerlijk bent is dit natuurlijk behoorlijk hypocriet en ik kan je vertellen dat het een 
beetje pijn doet als je tot die conclusie komt. Volgens mij is dit één van de redenen dat 
mensen soms zo kwaad worden op vegetariërs en veganisten; omdat ze dit eenvoudigweg 
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niet onder ogen willen zien. Het is begrijpelijk maar natuurlijk niet echt bevorderlijk voor de 
huidige toestand.

Jagers bijvoorbeeld zijn van oudsher niet de populairste sociale groep onder vegetariërs 
en veganisten, maar ik heb net een bizar soort respect voor mensen die er blijkbaar geen 
probleem mee hebben een dier neer te knallen, het mee naar huis te nemen, te villen en 
het zelf op te eten. 

Wat je hen namelijk niet kan verwijten is hypocriet gedrag. Dat spreekt voor ze (al blijven 
mannen en vrouwen met wapens, rondzwervend in een bos sowieso een beetje eng). 

Heel anders gaat het eraan toe bij de doorsnee consument. Wij kopen ons voorverpakte 
vlees, vis en gevogelte in een plastic verpakking op de versafdeling in de supermarkt. We 
gaan gemakshalve voorbij aan waar het vandaan komt en (vooral) wat eraan voorafgaat 
en we vinden dit inmiddels volstrekt normaal. Zo normaal dat we het ook zo willen behou-
den.
Het betekent dat we behoorlijk zijn afgedwaald van onze ‘voeling’ met ons voedsel. We 
kopen meer dan we nodig hebben en gooien op de koop toe veel weg.
De consumptiemaatschappij heeft de voorbije 50 jaar een duizelingwekkende ontwikkeling 
doorgemaakt en de gevolgen laten zich steeds vaker zien. Niet in de laatste plaats omdat 
de industrie steeds meer dubieuze technieken toepast om ons te kunnen blijven voorzien 
en zodoende steeds meer opbrengst te scoren. Los van onze gezondheid en dat van  
dieren.

Een soortgelijk probleem strekt zich trouwens uit naar vrijwel alle voedingssectoren, maar 
de vlees-, vis- en zuivelindustrie steekt er voorlopig nog met kop en schouders bovenuit. 
Daarom vertel ik je graag meer over...
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Mythes en wangedrag uit de vleesindustrie

Even nuanceren

Voor je aan dit hoofdstuk begint wil ik graag even meegeven dat ik er niet op uit ben om 
mensen tegen het hoofd te stoten of te veroordelen. Uiteindelijk zijn wij (de consumenten) 
het die een markt in stand houden en ik leg de vinger liever op die zere plek, dan dat ik 
elke werknemer in de vlees- en zuivelindustrie ga lopen demoniseren.

Op mijn blog zal je hier trouwens ook niets meer over terugvinden. Ik ben bepaald geen 
activist en het is de bedoeling dat ik alleen maar laat zien hoe lekker, eenvoudig en op-
windend de veganistische keuken is of kan zijn. Het in de hens zetten van de plaatselijke 
McDonalds is naar mijn mening bijvoorbeeld niet de manier om je persoonlijke mening te 
ventileren en dergelijke praktijken dragen enkel bij aan het onbegrip. Dat kunnen we mis-
sen als kiespijn.

Dit boek lees je echter om te weten waarom ik dit ben gaan doen, en dan laat ik me ook 
maar even lekker gaan ;) De vlees- en zuivelindustrie hangt aan elkaar van de mythes, 
gewetenloosheid inzake onze gezondheid en wangedrag tegenover dieren.
We weten het vaak al wel, maar we houden onze ogen gesloten.

Alleen... als je ze eenmaal open hebt, is het moeilijk om ze weer te sluiten.

Animal farms

Uiteraard is een slachthuis niet de locatie waar de liefde voor levende wezens een belang-
rijke plek in de bedrijfspolitiek inneemt. Als wij vlees willen eten is het slachten van dieren 
hetgeen dat nodig is om ons in die behoefte te voorzien. Het is alleen het leven - of gebrek 
daaraan - dat dieren leiden alvorens ze geslacht worden en vooral de omvang én het ge-
drag van deze inmiddels gigantische industrie dat ons aan het denken zou moeten zetten.

De veehouderij is de laatste decennia getransformeerd van wat vee op een lokale boerde-
rij naar gigantische ‘vleeshallen’ waar duizenden varkens, runderen en kippen op elkaar 
gepropt zijn. Consequent vetgemest, amper in staat om te bewegen en zonder ooit de zon 
te zien of de buitenlucht op te snuiven. Van hun geboorte tot hun dood.
De zogenaamde varkensflats, legbatterijen en melkproductiehuizen zijn ver verwijderd van 
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wat je als ‘humaan’ zou kunnen bestempelen. Hier telt louter productie en opbrengst, op 
een allerminst ethische manier.

Uiteraard beweert men dat deze dieren regelmatig ‘gelucht’ worden, maar daar geloof ik 
zelf geen snars van. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat een bedrijf de moeite neemt 
om dagelijks duizenden dieren, louter bestemd voor de slacht of melkproductie, naar bui-
ten te leiden voor een ommetje. Als er bezuinigt kan worden op personeel, oppervlakte en 
kostbare tijd hanteert elk bedrijf volgens mij dezelfde logica. 

Chemische cocktails en ziekten

In Europa is het toedienen van natuureigen of synthetische hormomen gelukkig verboden. 
De Amerikaanse veehouderij mag echter nog wel gebruik maken van een vijftal hormonen, 
wat volgens mij te ziek is voor woorden. Bovendien betekent het evenmin dat Europees 
vlees er van gevrijwaard is.

Sowieso is de illegale hormonenhandel een lucratieve onderneming en je hoeft geen ho-
gere opleiding genoten te hebben om daaruit te concluderen dat er dus veel runderen met 
dit goedje behandeld worden. Wie een veehouderij bezoekt zal zelf moeten erkennen dat 
het gemiddelde rund veel breder en groter is dan het dier van oorsprong zou moeten zijn.

Er is een groot circuit van criminele hormoonhandelaren die werkelijk nergens voor terug-
deinzen. Ook niet voor moord, afpersing en bedreiging als dat ‘nodig’ is. Bij mijn weten is 
er nooit iemand om zeep gebracht vanwege een inspectie op de aardbeienteelt dus het 
geeft te denken.

De kracht van geld zorgt er in elk geval voor dat er op het dierenwelzijn en onze gezond-
heid behoorlijk wordt bezuinigd (om het zacht uit te drukken). Het is wat mij betreft een niet 
zo toffe gedachte dat er een royale chemische cocktail in je toekomstige biefstuk wordt 
toegediend, enkel en alleen om het percentage verkoopbaar vlees de hoogte in te jagen. 

Ongetwijfeld heb je ook wel eens wat vernomen over de varkenspest en de zogenaamde 
‘gekke koeienziekte’ (BSE). De overheid (en de media) berichten meestal wel over de 
gevolgen en over de manier waarop ze het probleem aanpakken (lees: miljoenen varkens, 
runderen en ook kippen verbranden), maar zelden over de oorsprong. De varkenspest 
is een virus dat zich razendsnel in de stallen verspreid. Het virus kan niet door de lucht 



Carnivoor met een geweten
Stijn De Kock

Copyright © 2013-2014 Stijn De Kock | Alle rechten voorbehouden | www.veganistischkoken.be | info@veganistischkoken.be 22

worden doorgegeven maar louter door contact tussen varken en varken of in de schakel 
varken-mens-varken. BSE daarentegen is helemaal geen virus maar een ziekte die de 
hersenen van runderen aantast. De precieze oorzaak van deze ziekte is nog onbekend 
maar ligt volgens de wetenschap heel waarschijnlijk in de omvorming van een normaal 
eiwit in de hersencellen tot een abnormaal eiwit. Het normaal eiwit blijkt een functie in het 
biologisch ritme van de koe te hebben.

Nu, ik ben weliswaar geen wetenschapper maar het verbaasd me desondanks hoe weinig 
er met een deel van de bovenstaande info wordt gedaan. Al was het maar om te checken of 
dergelijke ziekten in de toekomst vermeden kunnen worden. Mij lijkt het - als simpele geest 
- logisch dat het niet bevorderlijk is voor het voorkomen van de varkenspest als de veehou-
derij ze per duizenden op 10 vierkante meter blijft installeren. En als ik wel wetenschapper 
was zou ik nu onmiddellijk aan de slag gaan met uit te vogelen welke invloed een normaal, 
natuur eigen bio-ritme van runderen versus de ontwikkeling van BSE kan hebben.

Alleen is er wat beiden betreft helemaal niets veranderd. Varkens slapen bij wijze van 
spreken op elkaar gestapeld en runderen worden allerminst aan een natuurlijk biologisch 
ritme onderworpen. 

In plaats van hun manier van werken onder de loep te nemen gaat de industrie over op 
het massaal toedienen van antibiotica om allerlei ziekten zoveel mogelijk te beperken. Het 
gevolg is dat er geen enkel dier in de industriële voedselketen is nog vrij is van allerhande 
medicatie. Chemische stoffen die jij en ik in ons lichaam opnemen door dit vlees te eten.

Extreme vetmesterij

Een ander schrijnend iets is de ongeoorloofde vetmesterij. Goed voorbeeld is de zoge-
naamde plofkip. Deze kippen (of beter; kuikens van hooguit 50 gram) worden aan een snel 
tempo afwisselend blootgesteld aan kunstlicht en complete duisternis zodat ze het idee 
hebben dat ze vaker moeten eten. Krachtvoer bovendien.
Het resultaat is een kip die op 6 weken tijd zo’n 2 kilo weegt en klaar is om te slachten, 
terwijl ze op die korte tijd nog niet eens echt volwassen zijn. Los van de kip kan ik me op-
nieuw niet voorstellen dat een dergelijke ingreep in een natuurlijk proces erg gezond kan 
zijn voor ons al mens. Steeds minder supermarkten kiezen voor de verkoop van plofkip-
pen, maar dat betekent niet dat ze al verdwenen zijn. Bovendien is het met andere kippen 
nauwelijks beter gesteld.
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Toch geen dode dieren?

Zodra mensen doorhebben dat je geen enkel product van dierlijke oorsprong eet is de 
vaakst gehoorde stelling: ‘maar daar hoeven toch helemaal geen dieren voor doodge-
maakt te worden?’

Sterker nog, het is een vraag die ik zelf ook wel eens heb laten vallen. Niets blijkt echter 
minder waar. Neem eieren: kippen worden natuurlijk massaal gekweekt voor hun vlees en 
eieren en we weten allemaal dat er niet alleen hennen worden geboren. Jonge haantjes 
zijn in dat geval niet rendabel en worden vlak na hun geboorte massaal vergast of ‘ver-
snipperd’.

Laatst las ik ergens op internet nog een artikel met de titel ‘de haantjesversnipperaar, 
waarheid of horrorverhaal?’ Die zin impliceert des te meer dat we nauwelijks nog weten 
wat er zich achter de schermen afspeelt. 

Puur vanuit commercieel oogpunt is het namelijk volstrekt logisch dat zoiets gebeurd. De 
verbazing hierover zou dus niet zo groot mogen zijn, maar ze is het wel. 

Melkproductie

Ook over de melkproductie valt veel te zeggen. Om aan de vraag te kunnen voldoen (een 
vraag die de industrie overigens zelf gecreëerd heeft, zie het volgende hoofdstuk) wor-
den koeien gemiddeld tweemaal per dag volautomatisch gemolken. Een koe is net als de 
mens echter een zoogdier. Wat betekent dat ze normaliter alleen melk produceert als ze 
zwanger is geweest en ze een pasgeboren kalf dient te voeden. 

Om die reden worden koeien - al dan niet via inseminatie - met enige regelmaat drachtig 
gemaakt. Het pasgeboren kalf wordt dan meestal direct bij de moeder weggehaald om 
maximaal van de melkproductie te kunnen profiteren. Deze kalveren worden op een leef-
tijd van ± 15 maanden zelf gedekt of geïnsemineerd om zelf zo snel mogelijk melk te kun-
nen produceren.

Veelzeggend is het feit dat een koe gemiddeld 20 jaar oud kan worden. De hedendaagse 
melkkoeien worden echter slechts 5 of 6 jaar. Als de melkproductie van een koe afneemt 
(lees: ze in een veel te korte tijd leeggemolken is) wordt ze geslacht en vervangen.



Carnivoor met een geweten
Stijn De Kock

Copyright © 2013-2014 Stijn De Kock | Alle rechten voorbehouden | www.veganistischkoken.be | info@veganistischkoken.be 24

Diezelfde melkproductie is sinds 1900 ook zowat vervijfvoudigd. Gaf een koe destijds  
gemiddeld zo’n 2500 liter melk per jaar, tegenwoordig is dat gemiddeld 12.000 liter (!).  
Dit dankzij het selectief fokken en het bijvoederen van ‘krachtvoer’.

Hoe komt het dat we zo verknocht zijn aan vlees en zuivel, dat we aan al deze wantoe-
standen voorbijgaan en dat het grootste deel van de mensheid ze niet eens onder ogen wil 
zien? Het is niet zo dat dit een schimmige (onder)wereld is waar de gang van zaken voor 
het publieke oog verborgen blijft. De meeste melkveehouderijen en ook slachthuizen kan 
je zelfs bezoeken en men zal je al deze info ook onverbloemd meegeven. 

Een logische conclusie is dat de meeste mensen alles best vinden als er maar vlees, kaas 
en eieren in hun koelkast ligt. Dat is al bij al een beetje onthutsend, maar ik ben dan ook 
een watje;-)

Los van de dieren vind ik het nog vreemder dat men er niet bij stil lijkt te staan dat een der-
gelijke onnatuurlijke inmenging van de mens, om maar zoveel mogelijk te kunnen produ-
ceren, ook voor ons nadelige gevolgen kan hebben. 

De mensheid is er namelijk van doordrongen dat vlees en zuivel noodzakelijk is om goed 
te functioneren en gezond te blijven. Ook ik was daar volledig van overtuigd. Als je echter 
eenmaal op zoek gaat, ontdek je al gauw een soort samenzweringsscenario waartegen  
de gemiddelde hollywoodproductie wat bleek bij afsteekt. Ziehier, de talrijke fabels over...
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Dierlijke producten en gezondheid

Broodje aap

Ook als dierenwelzijn en/of verantwoord consumeren je niets kan schelen zijn er genoeg 
redenen om aan het nuttigen van dierlijke producten te gaan twijfelen. In de voedingsin-
dustrie en de media zijn de broodjeaapverhalen namelijk niet van de lucht. De gebroeders 
Grimm hadden het niet beter kunnen verzinnen ;-)

Vlees = krachtvoer

Één van de vaakst voorkomende argumenten voor het eten van vlees is dat het krachtvoer 
is. Reken in je hoofd even uit hoe vaak je in je leven al de leuze ‘meer spek eten’ hebt 
gehoord als je je even wat minder fit voelt, of het aantal keer dat je ‘eet eens een flinke 
biefstuk’ toegeworpen kreeg als een voorwerp te zwaar te tillen bleek.

Het is eigenlijk bizar hoe doordrongen we zijn van de bewering dat je spiermassa conse-
quent toeneemt als je regelmatig wat vlees naar binnen werkt. De werkelijkheid is bepaald 
anders.

Eigenlijk gaat het hier over proteïne. Een stof die het menselijk lichaam zeker nodig heeft 
(en zelf aanmaakt) om spiermassa aan te sterken en aan te maken. Proteïne is effectief 
ruim aanwezig in vlees en is -in poedervorm of via een vleesrijk dieet- zeer populair onder 
bodybuilders en andere sporters die in korte tijd extra spiermassa willen kweken. 

En jazeker, het werkt.

Dat wil zeggen: als je erg veel proteïne tot je neemt zet je spiermassa effectief uit, maar 
dat betekent nog niet automatisch dat je ook sterker wordt. Dat bekom je alleen door die 
kersverse spiermassa ook intensief - zoals bodybuilders - te trainen. Ook als je wel dege-
lijk traint is een buitensporige inname niet bepaald goed voor je lichaam.

Ook de link tussen vlees eten en fit zijn is een volstrekte fabel. Het verteren van vlees 
vraagt sowieso veel energie en de hoeveelheid nuttige voedingsstoffen die je lichaam er 
uit onttrekt is te verwaarlozen. Het bestaat niet dat jij na het verorberen van een pan spek 
in staat bent om een marathon te lopen. Ook niet na een uurtje of zes verteren. 
Vlees werkt eerder belastend en toxisch op je lichaam.
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Sowieso moet je lichaam alle voedingsmiddelen goed verteren vooraleer je zou gaan spor-
ten. Fruit en groenten zijn veel makkelijker verteerbaar en zullen je sneller de benodigde, 
grotere én uitgebreidere hoeveelheid voedingstoffen opleveren.

Het is meteen een extreem voorbeeld maar ooit afgevraagd waarom je nooit een bodybuil-
der ziet deelnemen aan een hardloopwedstrijd? Wel...ze zijn simpelweg te moe. Ze heb-
ben dan wel spiermassa, maar dat is niet hetzelfde als fit zijn.

Zuivel niet zo zuiver

De zuivelindustrie wordt alom beschouwd als een bijproduct van de vleesindustrie. Iro-
nisch genoeg is het anno 2013 net andersom. Door onze grote vraag naar zuivelproduc-
ten is de veestapel er alleen maar groter op geworden en zitten we dus met massaal veel 
runderen. Louter voor de melk, boter, yoghurt en kaasproductie. 

Er zijn genoeg wetenschappelijke tests uitgevoerd waarmee ik een extra boek zou kunnen 
vullen, maar laat ik je niet te lang vervelen en me beperken tot de allergrootste mythe... 
...melk!

Melk is goed voor elk.

Een beroemde maar betwistbare slogan. Anno 2013 wordt melkgebruik namelijk steeds 
vaker gelinkt aan botontkalking, diverse allergieën zoals huiduitslag en – jawel – calcium-
tekort! Dit terwijl sterke botten en gezonde calcium vroeger (en ondanks de wetenschap-
pelijke bewijzen nog steeds) de gezondheids-stokpaardjes van de melkindustrie waren.

Meer en meer mensen hebben te kampen met een lactose-intolerantie, waarvan veel jon-
ge kinderen. Toch gaan de campagnes over gezonde melk (en ook die van ‘kwaliteitsvlees 
van bij ons’) onverminderd door. Vaak zelfs met de steun van de overheid. De melkfabel is 
eigenlijk één van de meest geslaagde reclamestunts uit de geschiedenis en stamt al uit de 
jaren vijftig.
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Gigantische stunt

Voor die tijd werd melk slechts mondjesmaat gebruikt en dat was niet naar de zin van  
veeboeren die met gigantische overschotten van dit toenmalige bijproduct bleven zitten. 
De zogenaamde ‘melkplas’ werd groter en groter. Dankzij grootscheepse campagnes 
(zoals de vanuit de overheid gesubsideerde ‘verplichte melk’ op scholen) is deze zijtak  
van de industrie echter uitgegroeid tot een gigantische, op zichzelf staande onderneming. 
En die campagnes gaan nog steeds door.

Inmiddels kan je nauwelijks nog een voedingsmiddel kopen waar geen kaas, room, melk 
(of lactose) in verwerkt is. Ook eieren zijn alom vertegenwoordigd in onze keuken en in de 
supermarkt. Veganisten hebben er in de winkelrekken een hele kluif aan om alle ingrediën-
ten op elke verpakking te bestuderen.

Het klopt dat melk erg veel calcium bevat. Helaas bevat koemelk ook bijzonder veel case-
ine. Een stof die zeker noodzakelijk is voor het opgroeien van een kalf maar die de cal-
cium uit de koemelk in het menselijk lichaam vrijwel helemaal neutraliseert en uiteindelijk 
zelfs een calciumtekort kan veroorzaken. De reststoffen (stoffen die niet door ons lichaam 
worden opgenomen) van melk belasten ons lichaam bovendien te zeer. 

Het brengt ons bij de volgende logische conclusie: net als bij mensen dient (moeder)melk 
in principe louter voor het voeden van zuigelingen. De samenstelling van die melk (zowel 
bij mensen, runderen als alle andere zoogdieren) is specifiek bedoeld om de eigen soort 
van alle nodige voedingsstoffen te voorzien. Er is bovendien geen enkel dier dat na de 
zoogtijd nog melk drinkt.

Denk eens in; als jij koemelk drinkt die alle nutriënten bevat om een pasgeboren kalf van 
40 kilo in twee jaar tijd tot een volwassen koe van 350 kilo te laten opgroeien, terwijl je er 
als mens een slordige 18 jaar over doet om een volwassen lichaam te bekomen...denk je 
dan dat dat goed voor je is?

Toen mijn vrouw nog thuis woonde was ze weliswaar al vegetariër, maar at ze - niet in de 
laatste plaats om het haar ouders wat makkelijker te maken - nog wel melk en room.
Tegelijk had ze in haar jeugd continue last van constipatie, waarvan ze pas verlost werd 
toen ze op haar eentje ging wonen en besloot om elk dierlijk product af te zweren. Dat 
zegt geloof ik genoeg?
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Vlees en milieu

Je hebt inmiddels vast wel vernomen dat de CO2-uitstoot door onze gigantische veestapel 
die van onze auto’s ruimschoots overstijgt. Als een deel van de mensheid vandaag stopt (of 
zelfs al mindert) met vlees eten zou dat het huidige CO2-probleem drastisch minimaliseren.
Wat minder of helemaal niet in de media komt, is de reden dat koeien zoveel CO2 uitsto-
ten. Ik bedoel; wij mensen laten ook wel eens een scheet en we zijn ook met genoeg!
De echte oorzaak van die grote hoeveelheid koolstofdioxide is hun aangepaste (kracht)
voer. Koeien zijn herkauwers en eten normaliter enkel gras. Het aangepaste veevoeder-
dieet van granen en bietgewassen dat runderen tegenwoordig te eten krijgen is net zo 
nefast voor hun maag als hun vlees en melk voor de onze. 

Vandaar de scheten.

Daarnaast vraagt diezelfde veestapel om veel oppervlakte aan landbouwgrond. Om al die 
dieren te kunnen voederen offeren we hele lappen grond op waarvan we de opbrengst 
aan groenten en granen net zo goed zelf zouden kunnen gebruiken. De hoeveelheid water 
die nodig is om deze gewassen te laten groeien is al even immens. Zeker als je bedenkt 
dat het uiteindelijk voor veevoeder dient. 

Omgerekend vraagt de productie van 1kg (runds)vlees om een slordige 15.000 liter (!) 
water. Ter illustratie; een kilo sojabonen heeft zo’n 2100 liter water nodig.

Op de vraag wat we dan in vredesnaam met die enorme hoeveelheid runderen moeten 
aanvangen is geen pasklaar antwoord. Dat hebben we natuurlijk zelf zover laten komen. 
Stoppen met het overmatig kweken is alvast een goed begin. 

Er zijn nog veel meer gegronde redenen om je vleesconsumptie te verminderen en ook 
aan vis, schaaldieren en bijenproducten kleven behoorlijk wat nadelen. Even googlen op 
de juiste, betrouwbare en onafhankelijke websites en je ontdekt er alles over. 

Voor ik je helemaal depressief maak (en mezelf ook) lijkt het me echter verstandig om te gaan 
focussen op het positieve. Namelijk wat een plantaardige levensstijl voor je kan betekenen.

Zelfs als je slechts af en toe (bijvoorbeeld tweemaal per week) een vegan maaltijd inlast 
kan dat al gunstig zijn voor je gezondheid, de voedselproblematiek en het milieu in het 
algemeen. Het volgende hoofdstuk is dan ook een stuk interessanter :-)
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Meer over veganisme

Ondanks alles wat ik in net heb verteld, eet ik zelf dus nog gemiddeld eens per maand 
vlees. Ik hoop dat het duidelijk is dat ik voornamelijk een probleem heb met de industrie en 
onze massaconsumptie, en niet zozeer met het eten van vlees op zich. Ik zou dus hele-
maal hypocriet zijn als ik iemand dit zou ontzeggen. Doe ik dan ook lekker niet.

Waar die ‘aantrekkingskracht’ van vlees en zuivel dan precies vandaan komt kan ik verder 
ook niet echt verklaren. Ik neem aan dat het vergelijkbaar is met roken, zelfs als je weet 
dat het niet goed voor je is ga je er toch mee door. Puur omdat je eraan gewend bent, je 
het lekker vindt en omdat je bang bent dat je leven nooit meer hetzelfde zal zijn als het 
wegvalt.

Dat is natuurlijk onterecht. De wereld en jijzelf zal er niet slechter op worden als je alle 
dierlijke producten - af en toe of tot in de eeuwigheid - aan de kant schuift, en je krijgt er 
erg veel voor in de plaats. Namelijk... 

Nieuwe smaakervaringen

Destijds stond me bij veganisme vooral het vooruitzicht van weinig smaak, kilo’s sla en 
weinig aantrekkelijke geuren en kleuren voor ogen. Ik had vroeger wel eens een vegeta-
risch restaurant bezocht en ik kan niet zeggen dat die ervaring mijn aanvankelijke vooroor-
delen onmiddelijk van tafel veegde. 

Vegetarische en veganistische restaurants moeten zich natuurlijk dubbel bewijzen en het 
betekent niet automatisch dat iedereen daar direct in slaagt. Inmiddels heb ik heel andere 
ervaringen achter de rug en durf ik te stellen dat de veganistische keuken de traditionele 
ruimschoots overtreft wat smaak en creativiteit betreft. 

Probeer dus nooit één vegan restaurant en daarna nooit meer. Je zou zomaar een pracht-
maaltijd missen omdat je het niet opnieuw een kans hebt gegeven. Of nog beter; bereid je 
eigen veganistische maaltijd!

Uiteraard moet je openstaan voor wat avontuur, nieuwe smaken en (soms) ook invloeden 
uit andere culturen. Van iemand wiens menu dagelijks bestaat uit gekookte aardappel, een 
groot stuk vlees en wat saus valt nauwelijks te verwachten dat hij of zij de veganistische 
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keuken zal smaken. Voor wie zich echter graag laat verrassen, en ook groenten op waar-
de kan schatten, gaat er echter een totaal nieuwe en waanzinnig lekkere wereld open.

Mijn persoonlijke maatstaf is simpel. Als ik tijdens de maaltijd geen moment het gevoel heb 
dat ik iets mis, ben ik goed bezig. Je zal versteld staan van de mogelijkheden en natuurlijk 
wil ik je die via mijn blog graag laten zien.

Maar eerst...

De gevaren en nadelen van veganisme......
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Geintje!

Nou goed, er zijn er een paar. Het enige gebrek waar veel veganisten tegenaan lopen is 
een tekort aan vitamine B12. Één van de weinige voedingsstoffen die je wel in dierlijke 
producten kan terugvinden én die absoluut belangrijk voor je is. Een argument waar ze in 
de vleessector geregeld trots mee staan te zwaaien. 

Het ligt een beetje genuanceerder.

De B12 producerende micro-organismen groeiden, in vroegere - qua voeding echt wel - 
betere tijden in de bodem. Ze hechtten zich aan wortelgroenten die wij vervolgens consu-
meerden.

Met andere woorden: vóór de industrialisatie van de landbouwproductie, het intensieve ge-
bruik van pesticiden en de toegepaste mono-cultuur (het letterlijk uitbuiten van de bodem),   
was de inname van B12 door plantaardige voeding geen probleem. Ook de toegenomen 
hygiene is in dat opzicht meer een vloek dan een zegen gebleken. Wat nogal dubbel is 
natuurlijk.

Omnivoren ontrekken B12 dus inderdaad uit vlees en zuivel, waarin deze micro-organis-
men nog aanwezig zijn. Aan de andere kant ken ik ook meer dan genoeg vleeseters met 
een B12 tekort en is het aantal probleemgevallen relatief zeldzaam. 

Neemt niet weg dat je er als veganist beter voor kan zorgen dat je op een andere manier 
deze vitamine naar binnen krijgt. Zoals natuurlijk als destijds is helaas niet meer mogelijk, 
maar je kan gebruik maken van supplementen of voedingsmiddelen (bvb: ontbijtgranen of 
sojamelk) die met B12 verrijkt zijn. 

Een ander punt waar sommige (beginnende) veggies en vegans aan voorbijgaan is het feit 
dat je - net als iedereen - moet blijven zorgen voor een afwisselend en verantwoord eetpa-
troon.

Niet dat vlees een verantwoord eetpatroon betekent, maar een aantal nietsvermoedende 
planteneters gaan er helaas vanuit dat als ze geen dierlijke producten meer eten, het ver-
der niet nodig is om wat afwisseling in de maaltijden te stoppen.
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Die vlieger gaat natuurlijk niet op als je gezond wil blijven. Als jij quasi elke dag -bij gebrek 
aan fantasie of kooklust- leeft op broodjes gezond of wat sla en tomaten ga je niet erg lang 
op de been blijven.

Het gewoon weglaten van je stuk vlees bij je traditionele aardappelen en groenten is daar-
om geen goed plan. Als je nog thuis woont is dat helaas vaak wat radeloze moeders (of 
vaders) hun – godbetert plotsklaps vegetarische – puber voorschotelen. Er valt niemand 
echt wat te verwijten, maar je maaltijd is dan natuurlijk veel te eenzijdig.

Een vegan maaltijd met 3, 4 of meer verschillende groenten is geen uitzondering. Eigenlijk 
is het raar dat in onze cultuur zo weinig aan het standaard bord gemorreld wordt en dat er 
zo weinig mensen bij stilstaan. Het beeld dat men heeft van een vegan maaltijd is echt dat 
van een 2/3 gevuld bord, zonder saus...en rauw :-)

Wat kan je dan nog wel eten?

Deze vraag komt sneller op tafel dan een magnetrongerecht. Zoals ik eerder al zei, kun-
nen de meeste mensen zich geen beeld vormen van een vegan maaltijd en is rauwkost 
het eerste wat hen te binnen schiet. Niks mis met rauwkost trouwens, maar het is natuur-
lijk veel meer dan dat.

Vaak is de reactie ook ‘zo altijd maar groenten, das toch ook niet lekker?’ of ‘zo heb je toch 
weinig keuze?’. Een simpele test die ik dan graag voorleg is deze: noem mij nu, ter plekke, 
50 verschillende groenten.

Sommigen proberen het even en slaan dicht bij 8 of 10 (echt waar). Anderen geraken 
soms tot halverwege, maar ik heb zelden meegemaakt dat iemand de lijst kon volmaken. 
En dat terwijl er nog véél meer groenten en kruiden zijn waar je mee aan de slag kan. 
Bonen en kolen alleen al zijn er in allerlei soorten en smaken en de combinaties zijn einde-
loos. Net zoals er talloze manieren zijn om ze te bereiden.

Ook noten, zaden, granen, fruit en bloemen (jazeker) bieden een welkome touch aan je 
maaltijd. En dan zijn er nog de vegetarische (let op, niet altijd vegan) burgers, worsten 
en broodbeleg voor wie zijn portie vlees soms behoorlijk mist. Het valt me op dat erva-
ren planteneters niet noodzakelijk behoefte hebben aan deze vleesvervangers, maar zelf 
maak ik er bijvoorbeeld wel dankbaar gebruik van. 
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Vleesloos vlees

Ik ben er behoorlijk blij mee dat de vegetarische vleesvervangers er flink op vooruit zijn ge-
gaan. Er was al seitan, een uit tarwe en soja vervaardigde vleesvervanger waar je ontzet-
tend veel mee kan doen, en natuurlijk het veel bekendere tofu, een goedje waar ik eerlijk 
gezegd nog steeds slechts matig enthousiast over ben (of nog niet voldoende mee heb 
geëxperimenteerd).

Er zijn een aantal bedrijven die het zo exact mogelijk nabootsen van de structuur en 
smaak van vlees, kip en ook vis tot een soort sport verheven hebben. Het is effectief 
nauwelijks te geloven hoe nauwkeurig ze dat met louter plantaardige ingrediënten voor 
elkaar krijgen en ik juich zulke dingen alleen maar toe. Ze zijn dus niet allemaal veganis-
tisch (sommige bevatten melk, slagroom of kippenei-eiwit), maar er blijft gelukkig nog een 
behoorlijke keuze over.

No milk today

Het gebruik van melk in keukenbereidingen valt makkelijk op te vangen met bijvoorbeeld 
sojamelk en -room, amandelmelk of rijstmelk. Zelf gebruik ik meestal soja-producten om-
dat die – eerlijk is eerlijk – nu eenmaal bijna overal te verkrijgen zijn, en ze het dichtst bij 
de ervaring en structuur van melk, room en yoghurt in de buurt komen. Omdat (ongezoete) 
sojamelk vrijwel smaakloos is, is ze zeer geschikt om o.a. aardappelpuree te bereiden 
zonder de oorspronkelijke smaak aan te tasten. Ook met kokosmelk kan je behoorlijk veel 
leuke en lekkere dingen doen.

Vis zonder graten

Aan de moderne visserij heb ik in dit boek niet veel woorden besteed, simpelweg omdat 
ik denk dat iedereen ondertussen wel weet hoe het daar wereldwijd mee gesteld is. Zij die 
enkele jaren in een ander zonnestelsel hebben doorgebracht...het is niet zo best.

Toch is (de smaak) van vis wellicht het eenvoudigst te kopiëren in een plantaardig gerecht.
Het magische woord hierbij is...zeewier! Hoewel deze overbekende zeeplant met stip op 
nummer 1 staat als stereotiep vegetariërsvoedsel (geen idee hoe dat komt), is het in meer-
dere opzichten een plant met bijzonder veel potentie voor de toekomst. 



Carnivoor met een geweten
Stijn De Kock

Copyright © 2013-2014 Stijn De Kock | Alle rechten voorbehouden | www.veganistischkoken.be | info@veganistischkoken.be 34

Zeewier is niet alleen erg voedzaam, ze groeit ook massaal en helemaal vanzelf op de 
bodem van de oceaan, en is daardoor vrijwel kosteloos om te ‘verbouwen’. Je moet ze 
bijvoorbeeld al geen water geven (grinnik).

Op de koop toe is het gek dat mensen visaroma uit de vis zelf onttrekken, want eigenlijk 
smaakt een vis gewoon naar wat ie zelf eet....zeewier! Het is dus heel eenvoudig om die 
typische smaak in een vegan maaltijd weer ‘tot leven te weken’. Wat een behoorlijk mooie 
woordspeling is;-)

No more eggs

Je vlees doen vergeten is een ‘eitje’ (daar ga ik weer) in de vegan keuken. Waar ik me 
in de embryonale fase van mijn kookavontuur meer zorgen over maakte was hoe je de 
eigenschappen van eieren opvangt. Die zitten namelijk in zowat alles verwerkt wat je maar 
kan bedenken – o.a. pasta, mayonaise, quiches,...- en ze worden veelvuldig gebruikt in 
bijvoorbeeld allerlei gebak en pannenkoeken. 
Wat me dan ook verbaasde was dat eieren in veel gevallen eigenlijk totaal overbodig zijn 
om een goed resultaat te krijgen. Zo zie ik inmiddels geen aanleiding meer om eieren te 
gebruiken in pannenkoeken en ontgaat me ook steeds vaker de toegevoegde waarde 
ervan in andere gerechten.

Heel uitzonderlijk zijn de (stolling)eigenschappen van een ei wel nuttig. Een extra rondje 
aandachtig wandelen in je lokale natuurvoedingswinkel kan dan echter snel uitkomst bie-
den. Zo is er de ei-vervanger No-Egg (fantastische naam toch?) die me al meermaals uit 
de brand heeft geholpen. 

Ook voor gelatine is er een meer dan geduchte plantaardige concurrent met de luisterrijke 
naam Agar-Agar. En hoewel niets dierlijks kan het ook geen kwaad om suiker te vervan-
gen door een gezonder zoetmiddel als agave, ahorn of stevia. Die gebruik ik dan ook 
regelmatig in desserts.

Voor elk dierlijk (kook)product vind je tegenwoordig wel een plantaardige variant, en ik zou 
liegen als ik zeg dat me dat niet veel (her)nieuwde mogelijkheden heeft opgeleverd. Het 
beste van twee werelden in één, kan je wel stellen.



Carnivoor met een geweten
Stijn De Kock

Copyright © 2013-2014 Stijn De Kock | Alle rechten voorbehouden | www.veganistischkoken.be | info@veganistischkoken.be 35

Is veganistisch zoveel gezonder?

Zoals ik al zei; wel als je het goed doet. Zeker is dat je darmflora een stuk beter zal werken 
en je zal aan je hele lichaam merken dat het blij is met wat je naar binnen stopt. Hoewel ik 
dat zelf natuurlijk ook wel merk - en het ontzettend tof zou zijn als ik iemands gezondheid 
kan verbeteren - is dat op zich echter niet mijn hoofddoel. 

Daar zijn een tweetal redenen voor.

Ten eerste rook ik als een halve ketter. Het is niet bijster geloofwaardig om op gezondheid 
te blijven hameren als je daar zelf - verslaafd of niet - consequent je voeten aan veegt. 
Ten tweede houd ik teveel van chocolade, sauzen en andere in essentie niet zo gezonde 
dingen om mezelf als gezondheidscoach serieus te nemen;-)

Feit blijft dat veel mensen met bijvoorbeeld lactose-intolerantie of een prikkelbare darm 
syndroom veel baat kunnen hebben bij de veganistische keuken en je sowieso van de 
meest schadelijke elementen verstoken blijft. Wie zichzelf (of het gezin) regelmatig een 
vegan maaltijd voorschotelt zal er dus zeker niet slechter van worden.

Bio beter?

Als mijn vrouw of ikzelf toch in een discussie verzeild geraken, en het over gezondheid 
gaat, wordt ons dikwijls voor de voeten geworpen dat het met de planten toch ook niet 
bijzonder goed gesteld is. Al die messtoffen en pesticiden en zo.

Uiteraard is dat een punt. Niet alleen vlees, zuivel en vis heeft te kampen met een (te) 
hoge dosis aan chemische stoffen, ook groenten en fruit ondergaan hetzelfde lot.  
Sterker nog, soms is het daar nog erger.

Om die reden kopen we groenten en fruit inderdaad bij de ‘lokale’ bio-boer. Ook hebben 
we onze eigen kruidentuin(tje). Het neemt niet weg dat ik af en toe wel degelijk naar de 
supermarkt ren voor een komkommer, een extra paprika of weet ik veel wat, als daar  
dringend behoefte aan is. 

Ik kan iedereen aanraden groenten en fruit bij de bio-boer aan te schaffen en zoniet, dan 
adviseer ik je om ze ten allen tijde goed te reinigen voor gebruik. Het voordeel van groen-
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ten is dat dat ook kan. Een biefstuk onder de kraan afspoelen zet niet zoveel zoden aan 
de dijk;-)

Wat biologisch vlees en/of eieren betreft is een beetje nuanceren noodzakelijk. Bij de 
meeste zogenaamde biologische veehouderijen is het enige verschil het feit dat de dieren 
er biologisch geteelde voeding krijgen. That’s it.

Ook daar lopen de koeien of varkens heus niet in de weide te grazen of te ploeteren. Ook 
het gebruik van antibiotica is bizar genoeg niet verboden in een bio-farm en het veranderd 
verder hoegenaamd niets wat betreft de ‘gezondheidsvoordelen’ van vlees en zuivel.

Echt biologische én ethisch verantwoorde veehouderijen kan je tellen op de hand van een 
lid van de japanse yakuza. En uiteindelijk is ook een stuk vlees (of melk) van een koe die 
volkomen vrij heeft geleeft, vrij is van antibiotica en hormonen en op een aanvaardbare 
leeftijd is geslacht nog steeds niet goed voor je lichaam.

Kortom, allemaal redenen om te...
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Starten met veganisme

Mijn belangrijkste doel is dus om veganistisch koken zo bekend en populair mogelijk te 
maken, opdat mijn vrouw in de toekomst zorgeloos een restaurant kan binnenwandelen 
(en ik niet uren mee hoef rond te sjokken) en om - in een bredere context - de wereld net 
wat beter te maken. Met minder tot geen dierenleed en milieuproblematiek.

Misschien een lange weg, maar absoluut de moeite waard!

Het grote voordeel is dat het helemaal niet moeilijk is. Anders, dat wel, maar je hoeft zeker 
geen koksdiploma te hebben (zelfs beter van niet;-).

Hopelijk heb ik je nieuwsgierig gemaakt en loopt het kwijl al uit je mond bij het vooruitzicht 
naar je eerste (of voor mijn part al duizendste) vegan maaltijd. Op mijn blog neem ik je 
graag stap voor stap mee in een wereld waarin je pas aan vlees denkt als je bij het aflik-
ken van je vingers in jezelf bijt ;) 

En wil je kennismaken met de vele (vervang)producten die de vegan wereld rijk is, dan 
kan je terecht bij de veganistisch koken webwinkel http://shop.veganistischkoken.be.  
Eenvoudig bestellen en netjes bij je thuis geleverd! 

Nu je de redenen achter mijn blog weet, kunnen jij en ik ons helemaal concentreren op het 
leuke gedeelte; lekker kokkerellen! En of je nu steevast of enkel af en toe veganistisch wilt 
eten, je bent altijd welkom. 
 
Tot binnenkort!

Als je dit boek leuk vond kan je gerust een reactie achterlaten op mijn blog:  
http://www.veganistischkoken.be/carnivoor-met-een-geweten-e-book 

http://shop.veganistischkoken.be
http://www.veganistischkoken.be/carnivoor-met-een-geweten-e-book
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No-Milky-Way

Ontdek hoe je zelf de heerlijkste zuivelvrije, 
100% plantaardige desserts kan maken.

http://www.veganistischkoken.be/plantaardige-desserts

Vegan Sauzen

Plantaardige koude en warme sauzen.

http://www.veganistischkoken.be/vegansaus

http://www.veganistischkoken.be/plantaardige-desserts
http://www.veganistischkoken.be/vegansaus

