
Let's
Veganize

HOW TO GO VEGAN 

De Startersgids voor

veganisme zodat je

weet waar je op moet

letten.

Welke e-nummers zijn niet

vegan? Is honing vegan? Hoe

lees je etiketten? Alles komt

aan bod!



Inhoud

03
04
05  
06
08
09
10

Voorwoord

Quote

Een vegan levensstijl

Nieuwe ingrediënten

Hoe lees je etiketten?

Dierlijke e-nummers

Ingrediënten vervangen

P A G I N A  2  |  V E G A N I Z E  

Logo's en keurmerken

Hoe ga je om met..

Oei! Ik heb iets dierlijks

gegeten

Extra tips

12
14
15  
16



P A G I N A  3  |  V E G A N I Z E  

Leuk dat je dit
e-boek hebt
gedownload!
Super leuk dat je geïnteresseerd bent in

het veganizen van jouw levensstijl. Ik kan

me voorstellen dat het allemaal wat

overweldigend is wanneer je net begint

met het aanpassen van je keuzes. En om

deze start voor jou tot een succes te

maken, heb ik dit e-boek ontwikkeld. Want

we willen allemaal ons best doen, maar

soms is het gewoon lastig om de juiste

handvaten te vinden. Maar no worries, het

komt echt helemaal goed!

Je hebt de keuze gemaakt dat je (meer)

vegan wilt gaan leven. Daarmee heb je

sowieso de eerste stap al gezet.

Chapeau! 

In dit e-boek richten we ons voornamelijk

op wat we in ons lichaam stoppen, welke

e-nummers je wilt vermijden, wat je juist

wel kan eten, ingrediënten die je

misschien nog niet kent, vegan keurmerken

en logo's en nog heel veel meer. 

Ik ben blij dat je er bent en ik hoop dat dit

e-boek je helpt om de volgende stap te

zetten naar het veganizen van jouw

lifestyle.

Groet,

Sytse Monsma

www.hetgroenebroertje.nl

@HetGroeneBroertje



Voedsel is
essentieel om
te overleven,
laten we het
daarom
smaakvol
maken.
-  A N O N I E M
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Een vegan
levensstijl

Een vegan lifestyle is echt geen hogere

wiskunde. Het is belangrijk om te weten dat

niemand perfect is. Elke vegan doet zijn best

om een leven zonder dierlijke producten te

leven. Maar soms kun je er niets aan doen of

kom je er pas achteraf achter. 

Ik omschrijf een veganlifestyle altijd zo: 

"Veganisme is een manier van leven waarbij we

zoveel mogelijk kiezen voor diervriendelijke

alternatieven en geen dierlijke producten of

ingrediënten gebruiken."

Maar zoals ik zei, niemand is perfect. Als ik in

een auto rijd, rijd ik ook insecten dood. Niet met

opzet, maar soms is het dus onmogelijk om geen

leed te veroorzaken. En wanneer je met die

compassie naar jezelf kan kijken, dan is de weg

naar een vegan lifestyle alleen maar een tof

avontuur. Je leert nieuwe producten kennen en

voor mij persoonlijk ging er echt een wereld

open. Ik kan ineens koken!

Wat ik zelf wel lastig blijf vinden is kleding. Ik

weet exact waar ik op moet letten en wat ik wel

en niet wil. Maar veel duurzame merken maken

de kleding niet voor mijn maatje meer. En dan

kom ik soms toch weer terecht bij een broek met

een leren labeltje erop. It is what it is. Ik doe

mijn best en dat is oké. En dat geldt voor jou

ook. Als je iets doet dat niet vegan is, iets koopt

dat niet vegan is, wees dan lief voor jezelf. Je

doet je best en je wist het misschien niet. Nu

weet je het wel dus kies je volgende keer iets

anders.

"De wereld heeft niet 100 perfecte veganisten

nodig, de wereld heeft miljoenen mensen nodig

die hun best doen."
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Toen ik vegan werd leerde ik een heleboel nieuwe ingrediënten kennen. Zo had ik

bijvoorbeeld nog nooit van edelgistvlokken gehoord. Alfalfa? Wat? Krab jij je nu ook achter

je oren? Kom aan boord, deze producten wil jij ook leren kennen.

Edelgistvlokken zijn vlokken die naar kaas proeven. Zelf mix in het altijd met

cashewnoten, uienpoeder en knoflookpoeder in een foodprocessor. Dan heb je een vegan

variant van Parmezaanse Kaas. Dat kun je los over bijvoorbeeld pasta's en ovenschotels

strooien.

Kiemgroentes zijn eigenlijk een soort babyplantjes en zijn een ware superfood. De meest

bekende is Alfalfa. Maar denk bij kiemgroenten ook aan linzenkiemen, mosterdkiemen,

radijskiemen of bijvoorbeeld rucolakiemen. Deze kleine krachtpatsers bevatte alle kracht

om een grote groente te worden. Super krachtig om je lichaam daarmee te voeden.

Kiemgroenten kun je daarnaast ook heel gemakkelijk zelf kweken.

(bruine)Linzen kende ik niet. Bij linzen denk ik ook direct aan een oude stoffige hippie (niet

dat daar iets mis mee is). Maar linzen zijn perfect om toe te voegen aan je vegan lifestyle.

Ik gebruik ze bijvoorbeeld in bladerdeeghapjes als vervanger van gehakt, maar ook in een

salade zijn ze erg lekker. 

Kurkuma(wortel) is een wortel die veel in oosterse keukens wordt gebruikt. Ik had er nog

nooit van gehoord, maar nu kan ik er niet meer zonder. Je kunt het gebruiken als

smaakmaker, maar ook om bijvoorbeeld rijst een gele kleur te geven. Twee theelepeltjes in

de pan waarin je je rijst kookt en je rijst krijgt een mooie gele kleur. 

Agar Agar wordt veel gebruikt in taarten. Het is het plantaardige alternatief voor gelatine.

Agar agar gebruik je om bijvoorbeeld een kwarktaart op te laten stijven of jelly pudding te

maken. 

Nieuwe ingrediënten 

https://wateetjedanwel.nl/vegan-parmezaansekaas/
https://www.hetgroenebroertje.nl/stories/zelf-kiemgroenten-kweken-zo-makkelijk-is-het/
https://www.hetgroenebroertje.nl/stories/zelf-kiemgroenten-kweken-zo-makkelijk-is-het/
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Soja Medaillons zijn een goede maar goedkope vleesvervanger. Er zit wat meer werk in,

maar dat zijn ze waar. Hoe je ze klaarmaakt vind je hier: Soja medaillons klaarmaken.

Kokosbloesemsuiker is een suiker dat wordt gemaakt van de kokosbloesem. Dit suiker is

minder zoet dan kristalsuiker en heeft een lichte, zachte smaak. Je maakt bijvoorbeeld hele

zachte slagroom van kokosmelk en kokosbloesem suiker (even opkloppen en klaar).

Agavesiroop wordt gebruikt om onder andere honing te vervangen. Het is super lekker in

de thee of als stroop op een pannenkoek. Ook wordt het vaak gebruikt als smaakmaker in

een zoet recept. 

Kala Namak is een zout dat een bepaalde ei-smaak (en geur!) heeft. Met dit vulkaanzout

kun je gerechten de smaak van ei geven. Denk bijvoorbeeld aan scrabled egg van tofu.

Seitan is een heerlijke vleesvervanger. Dit wordt gemaakt van gekookte gluten. Je kan

deze kant en klaar kopen in de meeste biologische winkels en toko's of zelf maken.

Jackfruit is een grote vrucht waarbij het vruchtvlees een draadjesvlees structuur heeft.

Zonder kruiden zit er bijna geen smaak aan, maar het is een perfecte vervanger in

bijvoorbeeld vegan rendang.

https://www.hetgroenebroertje.nl/vegan-talk/hoe-gebruik-je-soja-medaillons-voorbeeld-recept/
https://happyvegan.nl/vegan-recepten/vegan-roerei/
https://www.hethttps/www.hetgroenebroertje.nl/recepten/recept-vegan-rendang/
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Hoe lees je
etiketten?
Etiketten zijn soms onbegrijpelijk. En ik snap dat

het heel verwarrend kan zijn. Ik stond voorheen

zomaar 3 uren in de supermarkt om de etiketten

te lezen en ingrediënten te googlen. Zo ook de

vage e-nummers. De e-nummers komen na deze

pagina aan bod, maar waar moet je nou echt

op letten wanneer je etiketten leest?

 

Sommige ingrediënten kunnen een allergische

reactie veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan

iemand met een notenallergie of iemand met

gluten intolerantie. Daar heeft de voedselwet

wat op bedacht. Deze ingrediënten worden

(bijna) altijd vetgedrukt aangegeven op het

etiket. Melk, varkensvlees, gluten, noten, ze

worden allemaal dik gedrukt zodat je meteen

kan zien wat er in zit.

 

Je hoeft dus niet meer uren naar een etiket te

turen, je kan gewoon het etiket scannen.

Gelatine wordt nog niet altijd vetgedrukt dus

daar moet je wel nog goed naar kijken, maar als

je bijvoorbeeld naar een zak chips kijkt, dan kun

je verwachten dat daar geen gelatine in zit. Wel

zit er vaak melk of melkpoeder in chips.

Daarnaast is er sinds kort een hele handige

app. De app Soosee kun je downloaden en

daarmee het etiket scannen. Deze app was

alleen voor iOS, maar is er inmiddels ook voor

android! 

Twijfel je of weet je niet wat een bepaald

ingrediënt is, google dan de naam van het

ingrediënt met vegan erachter. Je krijgt dan een

heleboel hits met informatie. 



Wanneer je verpakkingen en etiketten leest, kan het soms een wirwar zijn van e-nummers.

Dit wordt gedaan door twee mogelijke redenen: het neemt minder ruimte in dan een

uitschreven naam op een verpakking en kost hierdoor minder om te drukken. Daarnaast

willen veel bedrijven niet dat je weet wat er in het product zit. Zo geven ze veel

ingrediënten een mooiere naam. 

E-120. Karmijn(zuur). Dit is een rode kleurstof die wordt gewonnen uit de eitjes en lichamen

van de bladluissoort Dactylopius coccus.

E-234. Nisine. Dit eiwit wordt door een kaasbacterie uit melk geproduceerd.

E-640. Glycine. Dit is een aminozuur dat wordt gemaakt van slachtafval zoals huiden en

botten.

E-901. Bijenwas. Dit polymeer wordt gemaakt door bijen. Hiermee maken ze de kamers in

de bijenkorf voor de eitjes. Wordt veel gebruikt om voedingsmiddelen een mooie glans te

geven.

E-904. Schellak. Een soort hars dat wordt gemaakt van de uitscheiding van de vrouwelijke

boomluis. Dit wordt vaak gebruikt in pralines, chocolade en kauwgom.

E-920: L-cysteïne. Wordt verkregen uit diverse eiwitten zoals veren en haren. Wordt veel

gebruikt en kant en klare burgers (burgers van dierlijke oorsprong).

E-966: Lactitol. Een kunstmatige zoetstof die wordt gemaakt van onder andere melk.

Daarnaast zijn er nog een aantal e-nummers die mogelijk van dierlijke oorsprong zijn. Maar

wanneer deze e-nummers commercieel worden ingezet, worden ze (vrijwel) altijd gemaakt

van plantaardige bronnen. Dit in verband met mogelijke allergieën. Daar hoef je dus niet

op te letten. Mocht je toch twijfelen omdat je er iets over hebt gelezen, neem dan contact

op met de producent van het product. Vaak hebben zij online een contactformulier

beschikbaar.
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Dierlijke e-nummers
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Ingrediënten
vervangen

Echt alles is te vervangen. Maar hoe vervang je

bepaalde dingen nou precies? Voor bijna elk

vleesproduct is een vleesopvolger te vinden.

Voor andere ingrediënten is dat niet altijd zo.

Een overzicht: 

Eieren: Afhankelijk waarvoor je de eieren

gebruikt, is er een andere manier om ze te

vervangen. 

Gebruik je eieren in je pannenkoeken? Gebruik

daarvoor dan rijpe banaan (goed prakken). Een

halve banaan vervangt één ei.

Eieren in een zoete cake of taart? Drie

eetlepels pindakaas vervangt één ei. Maar ook

vier eetlepels (ongezoette) appelmoes vervangt

een ei. 

Voor gezondere creaties kun je kiezen voor één

eetlepel gebroken lijnzaad en drie eetlepels

water. Even goed roeren in een glas, 10

minuutjes laten staan en dan kun je het door je

beslag roeren. 

Op appeltaart wordt vaak een laagje

aangebracht. Dit is meestal een opgeklopt ei.

Dit kun je vervangen door een beetje

plantaardige melk naar keuze en olijfolie. De

verhouding is 2:1. Dus 2 el melk en 1 el olie.

Meng dit en smeer het over de taart. Dan krijg

je exact hetzelfde laagje.
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Ingrediënten
vervangen

Melk: Koemelk is een van de

gemakkelijkste dingen om te vervangen.

Er zijn zoveel plantaardige alternatieven.

Denk aan sojamelk, kokosmelk, rijstmelk,

havermelk, cashewmelk en erwtenmelk.

(koe)Melk kun je 1-op-1 vervangen.

Honing: Honing wordt vaak gebruikt als

zoetmaker. Dit kun je gemakkelijk

vervangen door agavesiroop of

bijvoorbeeld dadelsiroop.

Gelatine: Gelatine wordt vaak gebruikt

in snoep, pudding en taart. Als je zelf een

taart of pudding maakt, kun je gelatine

vervangen door Agar Agar. 

Boter: Steeds meer boters worden 100%

plantaardig. Zo heeft Becel plantaardige

boter, maar ook het Albert Heijn huismerk.

En voor roomboter kun je Violife

(gezouten of ongezouten) gebruiken.



Wanneer je een vegan logo ziet of tegenwoordig die vegan bordjes bij de Albert Heijn,

denk je dat je wel goed zit. Niets is minder waar. Sommige merken (zoals onder andere

Albert Heijn) bedenken hun eigen logo. Een logo op je product is iets anders dan een

officieel keurmerk. 

Sommige merken/bedrijven kiezen ervoor om hun eigen vega(n) logo te bedenken en die

op hun producten te plaatsen. Zo had Albert Heijn laatst iets op de website staan met het

donkergroene V logo, terwijl het niet vegan is. Dit ging om Naturel Bugles. Ze lijken vegan,

maar nadat we navraag hadden gedaan bij Lays, blijken ze dat niet te zijn. In het 'aroma'

zit iets dierlijks verstopt. Daarom is het belangrijk dat je, zeker wanneer je net de overstap

maakt naar (meer) vegan, je weet wat je koopt. 

V-Label

Het V-Label dat je hierboven op de grote afbeelding ziet, is een erkend keurmerk. Dit

keurmerk vind je op veel producten wereldwijd. Kijk maar eens in je eigen supermarkt of als

je ergens op vakantie bent. Verwar dit keurmerk alsjeblieft niet met het keurmerk dat er

hetzelfde uitziet waar 'vegetarisch' (of in het buitenland 'vegetarian') onder staat. Beide

zijn beschermde keurmerken, maar betekenen wel echt iets anders. Het ene keurmerk

(vegan) betekent dat het product vrij is van dierlijke ingrediënten. Het andere keurmerk

(vegetarisch) betekent dat het product geen vlees bevat. Er liggen meer dan 2.500

producten met dit vegan keurmerk in de Nederlandse schappen, van drop, popcorn, snacks

en ijs tot en met kroepoek, mayonaise, kant-en-klaar maaltijden en cosmetica. In Europa

gaat het om meer dan 40.000 producten. Het certificeren wordt gedaan door De

Vegetariërsbond.
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The Vegan Society

Bovenstaand keurmerk is ook een wereldwijd keurmerk dat op verpakkingen wordt gebruikt.

Dit keurmerk verscheen voor het eerst op producten in 1990. Dit keurmerk vind je terug op

meer dan 52.000 producten wereldwijd en dat is niet alleen voeding. Het keurmerk van The

Vegan Society vind je op cosmetica, kleding, eten en drinken maar ook op onder andere

huishoudelijke artikelen. 
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PETA approved Vegan

Het keurmerk van dierenrechtenorganisatie PETA is ook een erkend keurmerk. Meer dan

1000 bedrijven gebruiken het PETA keurmerk op kleding, accessoires, meubels of andere

producten die zijn gemaak van vegan materialen. Dit keurmerk vind je bijna niet in

Nederland omdat dit voornamelijk in Amerika wordt gebruikt. Wel komt het steeds meer ook

deze kant op. Dus het kan best zijn dat je dit keurmerk ook vaker zal gaan zien!

Zie je in Nederland andere logo's? Check dan altijd zelf de ingrediënten op de verpakking.
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Hoe ga je om
met..

Flauwe opmerkingen

Mensen hebben soms het idee dat het grappig

is om flauwe opmerkingen te maken. Realiseer

je dat dat vaak komt omdat je iets in hun raakt

waar ze nog niet aan toe zijn. Door semi

grappig te doen, hoeven ze zelf niet te voelen.

It's not you, it's them. 

Verjaardagen

Op verjaardagen wordt vaak taart geserveerd

met melk en/of ei. Afhankelijk van de relatie

met de jarige, kun je aangeven dat je graag iets

anders wilt. Zelf nam ik in het begin vaak wat te

knabbelen mee zodat ze konden zien wat ik dan

wel at, maar ook om anderen te laten proeven

dat vegan helemaal niet saai is. En als de

organisator het echt niet weet, adviseer dan

Croky chips en bijvoorbeeld toastjes met

hummus. Dan zit je altijd goed. 

Uit eten gaan 

Uit eten gaan wordt leuk. Het is namelijk net

een soort treasure hunt. Waar kun je als vegan

lekker eten? Wat staat er op de kaart wat wel

vegan is? Bij mij (en de meeste vegans) draait

vakantie nu om uit eten gaan. Ik maak voor de

vakantie al een hele lijst met restaurants waar

we zonder problemen kunnen aanschuiven. Dat

voelt echt als een feestje!

 



P A G I N A  1 5  |  V E G A N I Z E  

Oei! Ik heb
toch iets
dierlijks
gegeten! 
Oh jeetje, je bent mens! Nou gelukkig

maar. Realiseer je dat er (zeker in het

begin) foutjes gemaakt zullen worden. En

dat is helemaal niet erg. Je bent aan een

mooie reis begonnen en er zitten nou

eenmaals soms wat hobbels in de weg.

Misschien lukt het je niet om

melkchocolade te laten staan of

bijvoorbeeld koekaas. 

Focus je vooral op wat je wel lukt en wat

wél goed gaat. Elke maaltijd is er één en

als je het moeilijk vindt om je hele leven

in één keer om te gooien, probeer dan

eerst één maaltijd te vervangen.

Bijvoorbeeld: "vanaf nu ontbijt ik volledig

plantaardig."

Soms maak je gewoon een foutje, lees je

over een ingrediënt heen of wil je vanuit

compassie naar de ander niet moeilijk

doen. Mensen moet ook aan het idee

wennen dat ze voor jou wat anders

moeten halen. Mijn moeder haalde

steevast vegetarische burgers in plaats

van vegan. Die at ik in het begin nog

vanuit compassie naar mijn moeder. Later

nam ik zelf burgers mee en nu koopt ze

de goede.

Jij moet er aan wennen, maar de ander

ook!

"De wereld heeft
niet 100

perfecte vegans
nodig, de

wereld heeft
miljoenen

mensen nodig
die hun best

doen."



Extra tips!
"Kan sporen bevatten van..." vind je soms ook terug op de verpakking. Dit betekent dat

het in een fabriek wordt gemaakt waar ze ook dat ingrediënt gebruiken. Het product

zelf is dus wel vegan, maar met een allergie is dat wel even opletten. 

‘Begin. Start gewoon. Verwacht geen perfectie, maar zet de eerste stappen op weg

naar een meer plantaardig leven en dan volgt de rest vanzelf. Je zult merken dat het

veel minder ingewikkeld is dan je vooraf wellicht dacht. De plantaardige keuken en

leefstijl is een feestje!’ - @VolwaardigPlantaardig

"Vegan eten betekent niet alles of niets. Je kunt er prima voor kiezen om eerst twee

dagen per week vegan te koken. Of begin met het aanpassen van eerst alleen je

ontbijt naar meer plantaardig. Zo koos ik er zelf heel lang voor om thuis vegan te eten

en buiten de deur at ik vegetarisch. Dit was voor mij een manier die prima werkte want

buiten de deur kreeg ik er teveel stress van. Zie plantaardig eten als iets leuks en niet

iets wat perfect moet". - @PuurSuzanne

"Focus je vooral op die duizenden dingen die wél plantaardig zijn en niet aan dat veel

kortere lijstje met dingen die niet plantaardig zijn. Probeer dierlijke producten ook niet

te zien als iets wat je niet “mag”. Je “mag” namelijk alles, maar je kiest er bewust voor

om geen (of steeds minder) dierlijke producten te eten."  - @Plantbased_Dennis 

"Vervang een product voor een plantaardige versie. (Google is hierbij je beste vriend)

Vaak heb je geluk en koop je vegan blijvertje. Soms valt het product tegen en ga je

opzoek naar een ander alternatief. Belangrijk is dat je niet te senel opgeeft. Vraag

anderen om tips en hulp. Mensen die vegan leven zijn over het algemeen heel

compassie vol en behulpzaam." - @Bonusvegan 

https://www.instagram.com/volwaardigplantaardig
https://www.instagram.com/puursuzanne
https://www.instagram.com/plantbased_dennis
https://www.instagram.com/plantbased_dennis
https://www.instagram.com/bonusvegan


Extra tips + korting !

Disclaimer
 

Dit is geen vervanging van medisch advies op welke manier dan ook. Dit
boek is puur informatief. met de focus op mogelijke ingrediënten en

dierlijke producten. Maak je je zorgen over vitamines of ervaar je
lichamelijke klachten, neem dan contact op met een erkend arts of

voedingsdeskundige 

Ik heb het geluk dat ik met veel mooie bedrijven mag samenwerken. En natuurlijk heb ik

ook wat fijns voor jou geregeld. 

Geen zin om tijd om producten te bestuderen? VeganFresco.com is een 100% vegan

supermarkt (online). Je kan dus echt alles uit het assortiment kiezen zonder dat je je

zorgen hoeft te maken of iets wel écht vegan is. Dat werk hebben zij namelijk al voor je

gedaan. Met de kortingscode HETGROENEBROERTJE krijg je € 10,- korting op je eerste

bestelling!  

Kazidomi is een online warenhuis dat beschikbaar is voor de gehele Benelux. Zij

hebben verschillende merken en geven je korting naar aanleiding van een membership.

Zij hebben een heel fijn filter op de website. Klik op vegan en er komen 2600+

producten boven. Met de code Groenebroertje10 krijg je daar 10% korting op je eerste

bestelling. 

1 januari 2022 start de Nationale Vegan Challenge van de Nederlandse Vereniging

voor Veganisme weer. Dit is dé challenge om kennis te maken met een vegan

levensstijl. Gedureden dertig dagen ontvang je iedere dag tips, trucs en recepten in je

mailbox. En het is helemaal gratis! Aanmelden kan via www.veganchallenge.nl Liever

op een ander moment beginnen? Meld je dan aan met je eigen startdatum! 

 

https://www.veganfesco.com/
https://www.kazidomi.com/nl-NL
https://veganchallenge.nl/

