
Veggie Lunchbox
een 20-tal suggesties voor lekker 
veggie broodbeleg voor kinderen
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Donderdag Veggiedag is een campagne van 
EVA vzw waarbij iedereen verleid wordt om 
één keertje in de week vegetarisch te eten. 
Gewoon, omdat dat goed is voor alles en 
iedereen! Je doet er namelijk je eigen lijf 
een plezier mee en je helpt onze planeet een 
handje. 

De Donderdag Veggiedagcampagne loopt al 
een tijdje in heel wat scholen in Gent. Sinds 
oktober 2009 doen alle scholen van het 
stedelijk basisonderwijs mee (kleuter- en lagere 
scholen) en de stedelijke kinderdagopvang 

(vanaf 18 maanden). Om hen hierbij te ondersteunen maakte EVA vzw 
op vraag van de Stad Gent een educatieve map voor de lagere school: 
Donderdag Veggiedag in de klas! Voor het secundair onderwijs bestaat er 
het pakket PlanEet. Beide pakketten zijn te verkrijgen bij EVA vzw. 

Steeds meer ouders rekenen er op dat hun kind(eren) op school van een 
volwaardig vegetarisch alternatief kunnen genieten. Scholen die aan 
Donderdag Veggiedag willen deelnemen kunnen samen met hun cateraar 
informatie en advies krijgen. Bovendien kunnen ook Gentse bedrijven, 
verenigingen en restaurants door de tussenkomst van de Stad Gent op extra 
ondersteuning rekenen!

Voor meer info over Donderdag Veggiedag op school: 
www.gent.be/donderdagveggiedag of  
www.donderdagveggiedag.be/scholen of educatief@evavzw.be
Voor meer info over Donderdag Veggiedag in Gent: 
www.gent.be/donderdagveggiedag 

op school

kiest voor
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De recepten in dit boekje zijn aangepast aan de smaak van 
lagere schoolkinderen en werden getest door de kinderen 
van de speelpleinwerking De Pagadder in Gent. 
We hebben de succesvolste recepten met dit logo 
aangeduid. Bij een aantal recepten geven we tips voor een 
meer ‘volwassen’ smaak, zodat ook je eigen boterhammen 
er wel bij varen!
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‘t Is een vaak gestelde vraag als het over Donderdag Veggiedag gaat. Veel 
mensen weten wel hoe ze een lekkere veggie maaltijd kunnen maken, 
maar hoe ze voor wat variatie in de brooddoos moeten zorgen, is een 
ander paar mouwen. 

EVA vzw maakte daarom op vraag van de Stad Gent deze lunchbox-gids. 
Met veel ideeën, tips en recepten voor zalige boterhammen. Aangepast 
aan de doelgroep die het vaakst met een lunchbox de deur uitgaat: 
kinderen! Dochter- of zoonlief wil alweer boterhamworst in de vorm van 
een gezichtje of choco en… nog meer choco? Vanaf nu overbluf je ze met 
een vijfsterrenbrooddoos!  

We starten dit boekje met een reeks ‘Heerlijk 
simpele boterhammen’. Want voor een 
veggie boterham moet je niet uitgebreid staan 
kokkerellen. In de supermarkt en biowinkels 
vind je zelfs kant-en-klaar beleg. Na de simpele 
boterhammen volgen een aantal échte receptjes. 

We eindigen met een aantal tips om meer 
groenten en fruit in de brooddoos van je 
kinderen te smokkelen. Wraps en pittabroodjes 
zorgen voor een groentekick!

Wat moet ik 

dan, op m’n 

boterham?

Het recept voor veganaise 
vind je op pagina 31!
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4 Banaan met 
ahornstroop 
en kaneel
Ben je niet zo’n zoetebek? Laat 
de stroop dan gerust weg. Wil je 
het goedkoper? Gebruik dan een 
beetje pannenkoekenstroop. 

2 Erwtenspread 
met geroosterde 
amandelstukjes

Kook diepvrieserwtjes 
of verse erwtjes 
gaar in een beetje 

groentebouillon, giet af en mix 
ze (eventueel met wat gefruite 
ui erbij) fijn tot een spread. 
Wie van pittig houdt kan een 
beetje wasabi of een handvol 
muntblaadjes mee mixen.

1 Avocado 
met kruiden
Besprenkel de avocado met 
enkele drupjes citroensap zodat 
hij niet verkleurt en strooi 
er kruiden(zout) overheen. 
Waterkers of schijfjes tomaat zijn 
hier erg lekker bij.  

3 Pindakaas 
met appels
Je kan de pindakaas vervangen 
door amandelpasta of een andere 
notenpasta, en de appels door 
peer, banaan of rozijnen. Vind je 
pindakaas of notenpasta te droog? 
Roer er dan enkele lepels (soja)
yoghurt door. 
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4 Veggie  
balletjes in 
tomatensaus
Hou een restje veggie balletjes 
in tomatensaus van de avond 
voordien opzij. Plet de balletjes 
een beetje met de tomatensaus. 
Kan ook met een restje witte 
bonen in tomatensaus. Lekker met 
gebakken champignons erop. 

2 Pesto 
met 
paprika
Smeer een dunne laag pesto op 
de boterham en beleg met reepjes 
paprika of tomaat.

1 Geroosterde 
pompoen met 
zongedroogde 
tomaatjes
Snijd een Hokkaido of een 
flespompoen in stukken (dat zijn de 
lekkerste pompoenen!), meng de 
stukken pompoen met twee lepels 
olie van de zongedroogde tomaatjes 
en rooster ze in de oven tot ze zacht 
zijn (ongeveer 30 minuten). Mix de 
pompoen fijn, samen met enkele 
zongedroogde tomaatjes. Je kan de 
tomaatjes ook vervangen door een 
lepel ketchup of door kruiden.

3 Geroosterde 
courgette met 
tapenade
Smeer olijventapenade op de 
boterham en beleg met plakjes 
geroosterde courgette. Kan ook 
met boter in plaats van tapenade of 
met geroosterde aubergineplakjes.
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Deze spreads kan je naar eigen smaak aanpassen, 
experimenteer gerust met de hoeveelheden.
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4
4 Allerlei-sla

Een fris, smeuïg beleg op 
basis van aardappelen. 
Prak gewoon een restje 

aardappelen grof en meng met wat 
maïs, erwtjes, versnipperde rode 
ui, stukjes komkommer, schijfjes 
augurk en enkele zilveruitjes. Roer 
er dan enkele lepels veganaise 
of mayonaise en mosterd door. 
Je kan de sla pimpen met extra 
stukjes veggieworst. De groenten 
kan je aanpassen naargelang de 
seizoenen. Gebruik bijvoorbeeld 
stukjes bloemkool, versnipperde 
witte kool of gekookte en in stukken 
gehakte bietjes in de winter. 

2 Seitan-
curry
Maak je favoriete currysaus (de 
saus mag vrij stevig zijn). Bak 
een bakje seitangehakt in de pan. 
Snijd een drietal schijven ananas 
in stukjes. Meng de currysaus met 
het seitangehakt en de ananas. Je 
kan de ananas ook door geraspte 
appel vervangen. De currysaus kan 
je vervangen door curryveganaise 
(meng onder enkele lepels 
veganaise wat mild currypoeder). 
Dit beleg is het lekkerst met 
seitangehakt, maar mocht je geen 
seitangehakt vinden, dan kan je ook 
tofugehakt gebruiken. 

1 Abrikozen-moes
Kook een handvol gedroogde 
abrikozen met een glaasje 
sinaasappelsap en een snuifje zout 
tot ze zacht zijn. Dat duurt ongeveer 
een half uurtje. Giet de abrikozen 
af en bewaar het kookvocht. Mix 
de abrikozen fijn en voeg beetje 
bij beetje het kookvocht toe, tot je 
de gewenste dikte krijgt. Het moet 
een vrij stevige spread worden. 
Breng op smaak met wat opgelegde 
gember of citroensap of vanille-
extract. 

3 Tofu- 
reepjessla
Snijd een bakje pittig gekruide 
tofureepjes in grove stukken. 
Meng de tofureepjes met veganaise 
of mayonaise, gesnipperde rode 
ui, stukjes paprika, wat sojasaus, 
wat paprikapoeder, stukjes groene 
selder en gedroogde kruiden zoals 
basilicum, salie, rozemarijn en 
oregano. 
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Broodje 

linzen-appel-

spread
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Broodje 

linzen-appel-

spread

De klassieke boterhammen met choco en confituur krijgen 
concurrentie van deze zoet-hartige linzen-appelspread! Linzen 
vind je in de supermarkt, zowel gedroogd als in blik. Het zijn 
kleine krachtpatsers, want ze bevatten eiwitten én ijzer. Kinderen 
houden het graag naturel, maar volwassenen kruiden best bij met 
tijm of verse, platte peterselie.

Ingrediënten
• 150 g rode linzen * 
• 300 g (stoof)appels 
• 1 ui
• 1 tl olie
• groentebouillon 
• zout en peper

Bereiding
Schil de appels, snijd ze in stukken en kook ze gaar, samen met 1 à 2 tl 
water om aanbranden te voorkomen. Kook de linzen gaar in 200 ml 
groentebouillon tot al de bouillon is opgenomen en de linzen in moes 
uiteenvallen. Kook de moes zo droog mogelijk uit en roer ondertussen 
goed om aanbranden te voorkomen. Snipper de ui en bak ze in wat olie 
glazig, de ui mag zelfs een beetje karamelliseren. Mix de linzen, de gare 
appels en de ui fijn met een staafmixer. Kruid indien nodig bij met wat 
zout en peper. De verse spread kan wat loperig zijn, maar ze stijft op in 
de koelkast.

*vind je geen rode linzen? Geen nood, je kan ze vervangen door 100 g 
bruine linzen. De smaak is vrijwel hetzelfde, alleen de kleur van de spread 
wordt anders: in plaats van een gele krijg je een bruine spread. 

Tip: kinderen houden van zoet op de boterham. Helaas leveren 
choco en confituur niet de broodnodige voedingsstoffen. Varieer dus 
regelmatig. Of compenseer het zoete broodbeleg door de rest van de dag 
vooral gezonde producten te serveren.  
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Hummus is een spread uit het Midden-Oosten op basis van 
kikkererwten. Kikkererwten zijn goedkoop, je vindt ze in blik of in 
droge vorm in de grotere supermarkten. De traditionele hummus 
bevat naast de ingrediënten in het recept hieronder ook nog 
komijn en tahin (sesampasta), maar niet alle kinderen vinden dat 
even lekker. Onze basisversie is niet alleen kindvriendelijk, je kan 
er ook ontelbare variaties op maken. 

Ingrediënten
• 1 blik kikkererwten
• 0,5 kleine citroen, uitgeperst
• 1 teentje knoflook
• zwarte peper en zout naar smaak
• 3 el milde olijfolie

Bereiding
Laat de kikkererwten uitlekken in een vergiet boven een kom zodat je 
het vocht kan opvangen. Giet de kikkererwten in een hoge mengbeker, 
doe er de rest van de ingrediënten bij en 2 eetlepels van het uitlekvocht. 
Maal alles fijn met een staafmixer. Breng op smaak met peper, zout 
en extra citroensap. Voor een smeuïgere hummus, kan je nog extra 
uitlekvocht of extra olijfolie toevoegen. 

Wat denk je van hummus met:
• kruiden: verse koriander of peterselie of pesto
• zongedroogde tomaatjes: mix een viertal zongedroogde tomaatjes mee
• geroosterde paprika: mix enkele reepjes geroosterde paprika op olie 

mee, of rooster zelf 1 paprika, pel en mix de helft mee.
• avocado: een halve avocado is voldoende
• currypoeder of paprikapoeder
• olijven: 4 el zwarte, ontpitte olijven 
• bietjes: mix 100 – 250 g gekookte of geroosterde bietjes mee, kruid bij 

met komijn. Je krijgt nu een knalroze hummus.
• in de oven geroosterde ui en/of knoflook
• fijngeraspte wortels
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CasHewnoten 
tzatziki 
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Tzatziki is een Griekse komkommerspread op basis van 
komkommer en zuivel. Maar omdat de heerlijke cashewnoten 
boordevol ijzer, zink, magnesium en gezonde vetten zitten, willen 
we ze in dit zomerse recept de aandacht geven die ze verdienen. 

Ingrediënten
• 1 komkommer
• 0,5 tot 1 citroen, uitgeperst
• 130 g ongeroosterde en ongezouten cashewnoten
• 1 à 2 el olijfolie
• 1 tl oregano
• 1 el verse dille of 1 tl gedroogde dille 
• 1 teentje knoflook

Bereiding
Was de komkommer en rasp hem boven een vergiet. Druk de geraspte 
komkommer met de bolle kant van een lepel nog eens goed aan zodat er 
zoveel mogelijk vocht uitkomt.* 

Doe de helft van de geraspte komkommer in een smalle, hoge mengbeker 
en voeg de rest van de ingrediënten toe. Mix met een staafmixer tot je een 
smeuïge massa hebt. Voeg de rest van de komkommer toe en meng die 
erdoor. Kruid eventueel bij met wat extra citroensap, peper en zout.

*Het komkommersap hoef je niet weg te gooien! Drink het zo op of 
verwerk het in een lekkere smoothie of gazpacho!
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Zo is koken met 
kinderen leuk!
Kinderen met nieuwe smaken en meer groenten laten kennis-
maken is niet altijd even makkelijk. Maar er zijn enkele trucjes 
die hierbij helpen! Kinderen die mogen helpen bij het koken zijn 
meestal enthousiast over hun eigen brouwsels. Alleen, hoe pak je 
koken met kinderen op een leuke en veilige manier aan?

• Goeie koks wassen eerst hun handen! En daarna hun groenten. 
• Kinderen zijn snel afgeleid. Geef ze eenvoudige taken en één taakje 

per keer. Herhaal of leg iets op een andere manier uit als je denkt dat 
je kind het niet helemaal snapt.

• Laat de kinderen samen met jou de voorbereidingen doen. Snijd de 
groenten in stukjes, meet lepels mayonaise of lepels mosterd af en doe 
alles in kommetjes. Op die manier staat alles klaar voordat het grote 
werk begint én wordt er stiekem op wiskunde geoefend.

• Hou blenders en staafmixers goed in de gaten! Doe eerst alles in de 
mengkom en steek de staafmixer pas in het stopcontact als je hem 
daadwerkelijk zal gebruiken. Haal na het mixen de mixer terug uit het 
stopcontact. 

• Kinderen kunnen de oven aanzetten en samen met jou 
hun kookkunsten in de oven zetten. Zorg voor voldoende 
ovenhandschoenen en let erop dat je kind niet in de oven piept van 
zodra jij de ovendeur opendoet. Vaak ontsnapt er op dat moment heel 
wat warmte wat voor verhitte gezichtjes kan zorgen. Warme schalen 
uit de oven halen is toch eerder werk voor volwassenen. 

• Afwassen kan best gezellig zijn, laat je kinderen hierbij helpen. 
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Zo krijg je 
kinderen 
makkelijker  
aan het eten!
• Groenten en fruit in leuke vormpjes. Gebruik enkele koekjesvormen 

om brood, groenten en fruit hipper te maken. Wortelfrietjes of 
komkommerfrietjes bij de boterham zijn ook tof en gaan zeker met 
een dipsausje erbij (hummus bijvoorbeeld) vlot naar binnen. Steek 
afwisselend groenten en stukjes belegde boterham op spiesjes. 
Sushiboterhammen doen het ook goed. Beleg een boterham, snijd 
er de korsten af en rol hem op zoals je met sushi zou doen. Steek er 
tenslotte een tandenstoker door. 

• Maak van groenten en fruit superhelden! Ze hebben allemaal 
verschillende kleuren en zitten boordevol voedingsstoffen. 
Organiseer een wedstrijd zoveel mogelijk verschillende kleuren 
groenten en fruit eten. Leg uit dat je van wortels een arendsblik 
krijgt, dat rode bieten tegen verkoudheden vechten en kikkererwten 
voor grote spierballen zorgen.  

• Wees creatief en lief. Een banaan met een toffe boodschap erop, een 
kleurrijk briefje in de brooddoos, smiley’s, leuke stickers, … 

• Hou het fris. Niemand houdt van zweterige boterhammen. Steek 
daarom een koelelement of een ingevroren drankje in de brooddoos. 

• Drankjes in hervulbare drinkbekers zijn goedkoop en zorgen voor 
minder afval. 

• Zo vermijd je zompige boterhammen. Als je tomaat of andere vochtrijke 
groenten tussen de boterham legt, haal er dan de pitten en het sap uit of 
dek de tomaat af met een blaadje sla. Een dun laagje boter helpt ook. 
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Tomaat en wortel, twee populaire groenten, worden hier 
gebakken zodat ze extra zoet en veel smaakvoller worden. Toen 
de kinderen deze spread proefden, ontstond er bijna ruzie. Enkele 
kinderen propten meer toastjes in hun mond dan wat de anderen 
eerlijk vonden. Hou dus je boterhammen met tomatencrème goed 
in de gaten! 

Ingrediënten
• 1 pak tofu naturel (375 g)
• 4 tomaten
• 2 uien
• 4 wortels
• 3-4 el olijfolie
• 3 tl Italiaanse kruiden (of spaghettikruiden)
• 1 tl groentebouillonpoeder
• 1,5 tl rietsuiker
• een handje verse basilicumblaadjes
• peper
• groene olijven (optioneel)

Bereiding
Snijd de groenten in kleine stukjes. Warm de olijfolie op in een grote 
pan en bak de ui en wortel op een zeer zacht vuurtje. Ze moeten bijna 
karamelliseren. Als de groenten bijna gaar zijn, roer je er de stukjes 
tomaat onder, samen met het groentebouillonpoeder en de Italiaanse 
kruiden. Bak alles nog 10 minuten op een middelmatig vuur.* De 
groenten zijn nu droog gekookt. Pers ondertussen de tofu uit. Hiervoor 
leg de je de tofu tussen twee snijplanken (of borden) en leg je op de 
bovenste snijplank een zwaar gewicht zoals een telefoonboek of twee 
conservenblikken. Laat de tofu zo een twintigtal minuutjes liggen. 
Na 20 min zal je zien dat de tofu al heel wat vocht heeft vrijgegeven. 
Giet dat vocht af en verkruimel de tofu met je handen boven een hoge 
mengbeker. Giet de gebakken groenten erbij, samen met de basilicum 
en de rietsuiker. Mix alles fijn met een staafmixer. Kruid bij met peper 
en eventueel nog een snuifje extra suiker. 

* Je kan de groenten ook in de oven bakken. De wortel en de ui hebben 
zo’n 40 minuten tijd nodig, de tomaat 20 minuten.
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Om de vele broodjeszaken in Gent de kans te geven ook op de 
Donderdag Veggiedag-kar te springen, hield de Stad Gent in 2010 
een wedstrijd ‘Ontwerp het lekkerste veggiebroodje’. Hoe je dat 
winnende Donderdag Veggiedagbroodje moet maken, lees je 
hieronder. Het is een vrij pittige, martino-achtige spread. Je kan 
er een kindvriendelijke versie van maken door de cayennepeper 
weg te laten en wat agavestroop of een andere zoetstof door de 
saus te mengen. Je kan de cajunkruiden ook vervangen door iets 
zachtere pittakruiden. 

Ingrediënten
• 100 ml veganaise of mayonaise
• 1 el ketchup 
• 1 el mosterd
• 1,5 tl cajunkruiden
• 1 tl gedroogde kervel
• 1 tl gedroogde selder
• 0,5 tl cayennepeper 
• zout
• 2 geraspte wortels
• geraspte knolselder uit bokaal (of verse geraspte knolselder met een 

beetje vinaigrette)
• enkele schijfjes komkommer
• bakje tuinkers

Bereiding
Meng de veganaise met de ketchup, de mosterd en de kruiden. Roer hier 
de geraspte wortel door. Beleg een meergranenbroodje met deze spread. 
Bovenop de spread komt een laagje geraspte en uitgelekte knolselder, 
enkele schijfjes komkommer en wat tuinkers. Klaar!

Hét Donderdag 

Veggiedag-

broodje
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Veggie paté, wie had dat gedacht! Deze groentepaté is 
gewoonweg heerlijk. De tofu die erin verwerkt wordt (geen zorgen 
als je geen tofu lust, je merkt er niets van!) zorgt voor de nodige 
eiwitten en calcium. De groenten voor al de rest. 

Ingrediënten
• 150 g fijngemalen pompoenpitten
• 2 geraspte wortels
• 1 gesnipperde ui
• 2 teentjes look
• een pakje tofu naturel (350 g)
• 5 el zonnebloemolie
• 2 el bloem
• 4 el sojasaus
• 2 el citroensap
• 3 el gehakte peterselie
• zout naar smaak

Bereiding
Warm de oven voor op 175°C. Mix de pompoenpitten fijn met een 
staafmixer. Rasp de wortels, versnipper de ui, hak de peterselie fijn en 
pers de look uit. Rasp de tofu boven een kom en meng met alle andere 
ingrediënten. Kruid eventueel bij met wat zout. Zet de paté in een 
ingevette ovenschaal 30 tot 45 minuten in de oven. 
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Dit broodbeleg is heel mild en lekker fris van smaak. We lieten 
het testen door de kinderen van vakantiewerking De Pagadder 
in Gent en het bleek een van hun favorieten te zijn. De meeste 
kinderen dachten dat ze ‘eiersalade’ aten!

Ingrediënten
• 200 g tofu
• ¾ van een stengel groene selder 
• 0,5 ui
• 0,5 tl kurkuma
• 0,5 tl tuinkruiden bouillonpoeder
• 8 tl veganaise of mayonaise
• 0,5 tl mosterd
• 0,5 tl sojasaus 
• snuifje knoflookpoeder
• peper en zout
• paprikapoeder

Bereiding
Pers eerst de tofu uit (zie p. 19). Snijd ondertussen de selder en de ui zeer 
fijn. Verkruimel de tofu met je handen boven een mengkom. Voeg de rest 
van de ingrediënten toe en roer alles goed door elkaar. Breng op smaak 
met wat extra knoflookpoeder, zout, peper en paprikapoeder. 
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Wraps en 
pitabroodjes 
smokkelen 
groenten mee naar 
binnen
Wraps (of durumbrood) en pitabroodjes hebben een enorm 
voordeel: je kan er makkelijk flinke hoeveelheden groenten in 
verstoppen. Een opgerolde wrap kan je ook uit het vuistje eten, 
iets wat kinderen altijd leuk vinden. Gebruik volkoren wraps en 
volkoren pitabroodjes voor de nodige voedingsstoffen. 

Hoe vul je een wrap?
Rooster de wrap kort langs beide kanten in 
een koekenpan. Besmeer met spread zoals 
je met een pannenkoek zou doen. Leg in het 
midden van de wrap een dikke rij groenten. 
Alles kan: sla, geraspte wortels, schijfjes 
komkommer, stukken tomaat, paprika, 
stukken geroosterde pompoen, geraspte 
bieten, geraspte witte kool, restjes van de 
avond ervoor, … Je kan de groenten extra 
smaak geven door er wat vinaigrette door 
te mengen. Laat de rand van de wrap vrij, 
want die wordt naar binnen gevouwen bij 
het oprollen. Rol de wrap op zoals op de 
tekening en klem hem vast in de brooddoos 
zodat hij niet terug openvalt. De wrap 
verpakken in een (herbruikbare) servet of er 
een tandenstokertje door steken helpt ook. 

Wil je het eenvoudig houden? Dan kan je de 
wrap ook oprollen zoals een pannenkoek en 
er hapklare rolletjes van snijden. 
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Hoe vouw je een wrap?

1. Neem een wrap.

2. Leg de vulling in het 
midden van de wrap. Vouw 
de uiteindes van de wrap 
naar boven.

3. Vouw nu de lange zijdes naar binnen.

4. De lange zijdes sluiten 
de wrap mooi af.

5. Smakelijk!
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Een extraatje voor 
champignonliefhebbers: 
de CHampignonpaté
Deze paté werd door een groep kinderen getest, maar spijtig 
genoeg bleken ze niet erg enthousiast. Kinderen en champignons, 
het blijft een moeilijke combinatie. Maar omdat alle volwassenen 
de paté wél heel erg lekker vonden, willen we je dit recept toch 
niet onthouden. De paté heeft een vrij complexe en een licht 
rokerige smaak.  

Ingrediënten

Bereiding
Warm de olijfolie op in een ruime pan en laat de wortel en ui hierin 5 
minuten zachtjes bakken. Roer er beetje bij beetje de champignons, 
laurier, knoflook, tijm en rozemarijn door en laat het geheel nog 10 min 
bakken tot de champignons gaar zijn en ze geen vocht meer afgeven. 
Meng de tomatenpuree en sojasaus door de groenten en laat alles nog 
even goed doorwarmen. Haal de laurierblaadjes uit de pan en giet de gare 
groenten over in een maatbeker, samen met de groentebouillon en het 
broodkruim. Mix alles glad met een staafmixer. Verdun het mengsel met 
wat extra bouillon indien nodig. Je kan de paté nu als spread gebruiken, of 
in een vuurvaste vorm lepelen en in de oven afbakken op 180°C. Laat de 
paté een half uurtje afkoelen voor je hem uit de vorm haalt en er plakken 
afsnijdt.

*Voor een superdeluxe variant: gebruik gedroogde champignons en laat 
die enkele minuten in rode wijn koken voor je met de rest van het recept 
verdergaat. Je kan bovendien nog grof gehakte en geroosterde walnoten 
door de paté mengen voor je het mengsel in de oven zet. 

• 500 g kastanjechampignons, 
in stukken gehakt

• 100 g broodkruim (het liefst 
van bruin zuurdesembrood)

• 1 wortel in kleine blokjes
• 1 ui fijngesnipperd
• 2 laurierblaadjes

• 3 teentjes knoflook
• 2 el sojasaus
• 1,5 el tomatenpuree
• 1 tl tijm
• 1 tl rozemarijn
• 2 el olijfolie
• 2 el bouillon
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Bonusrecept!
Dit recept krijg je cadeau van de medewerkers van het 
Gentse personeelsrestaurant aan het Zuid. Zij doen al enkele 
jaren enthousiast mee met Donderdag Veggiedag. Voor een 
vitamineboost combineer je de spread best met flink wat 
groenten tussen de boterham. 

Ingrediënten
• 1 bol mozzarella
• 1 teentje look, geperst
• 1 klein blikje tomatenpuree
• augurkjes (naar smaak)
• tabasco (naar smaak)
• basilicumblaadjes (naar smaak)
• peper en zout

Bereiding
Mix de mozzarella met de rest van de ingrediënten.
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Doe je mee met DONDERDAG VEGGIEDAG? 
Een dagje per week vegetarisch eten is eigenlijk goed voor… alles en 
iedereen! Niets te verliezen, veel te winnen.

Je verwent je smaakpapillen
Nieuwe ingrediënten, recepten, restaurants en kookboeken 
ontdekken. Een wereld van smaak gaat voor je open!
 
Je zorgt voor je lijf en je lijn
Veel vitaminen en mineralen, minder schadelijke dierlijke vetten 
en cholesterol. Minder kans op hart- en vaatziekten, suikerziekte 
en overgewicht. Een beetje minder vlees: een uitstekende zet voor 
je gezondheid.

Je redt de planeet
Meer vegetarisch betekent minder boskap voor graasland en 
veevoeder, en minder broeikasgassen. Veeteelt is verantwoordelijk 
voor een vijfde van de broeikasuitstoot!

Je helpt andere mensen
Voor één kilogram rundvlees is zeven à tien kilogram graan en 
15.000 liter water nodig. Zorg voor meer graan en water voor 
mensen door minder dieren te eten. 

Je spaart dieren
Een gemiddelde Belg eet tijdens zijn leven ruim 1800 dieren: 891 
kippen, 42 varkens, 5 runderen, 789 vissen, 7 schapen, 43 kalkoenen 
en 24 konijnen en ander wild. Eén keer per week vegetarisch eten, 
betekent 250 dieren sparen in een mensenleven.

Lees meer in dit boekje of surf snel naar www.donderdagveggiedag.be 
voor lekkere recepten, ingrediënten, restaurants en tips!



Veggie Lunchbox werd ontwikkeld door EVA vzw op vraag van de Stad Gent
Oplage:   20 000 ex
Eindredactie:  Nena Baeyens
Inhoud en recepten:   Maureen Vande Cappelle, Nancy Vandecasteele, 

Sofie Ballieu, Nederlandse Veganisten Vereniging
Fotografie:  Jan De Roos – www.janderoos.com 
Lay-out:   West Communicatie

Met dank aan het personeel en de kinderen bij speelpleinwerking De Pagadder van 
het OCMW Gent. 

EVA vzw, Sint Pietersnieuwstraat 130, 9000 Gent. 09/ 329 68 51 of info@evavzw.be

COLOFON

veganaise
In een aantal recepten in dit boekje maken we gebruik van 
veganaise. Dat is gewoon zelfgemaakte mayonaise zonder 
ei. Deze mayonaise heeft een aantal voordelen: er is minder 
kans op ziekteverwekkers (geen rauwe eieren), ze bevat geen 
cholesterol, geen verzadigde vetten, ze is sowieso minder vettig 
en… ze lukt altijd! Meng gerust de veganaise met (soja)yoghurt 
voor een nog lichtere versie. 

Veganaise
• 100 ml sojamelk
• 200-250 ml zonnebloemolie of maiskiemolie
• 1 el appelazijn
• 1 tl graantjesmosterd 
• 1 à 2 tl zout

Doe de sojamelk, appelazijn, mosterd en wat zout in een blender. 
Zet de blender aan en giet hier nu beetje per beetje de olie bij. Hoe 
meer olie, hoe dikker de veganaise wordt. Klaar! Geen blender in 
huis? Geen nood! Met een staafmixer lukt het net zo goed.
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De Stad Gent en Donderdag Veggiedag 
In 2009 riep Gent als eerste stad ter wereld de donderdag uit tot 
Veggiedag. Sindsdien werd Gent zo’n beetje wereldberoemd met 
haar initiatief. Al heel wat steden volgden het voorbeeld. We kregen 
overwegend zeer positieve reacties op de campagne. Het bewustzijn dat 
te veel vlees eten schadelijk is voor onze gezondheid en onze planeet is de 
laatste jaren sterk gestegen.
Steeds meer mensen eten effectief een dag per week vegetarisch. Uit een 
recente enquête (2011) blijkt dat 1 Gentenaar op 6 minstens één dag per 
week geen vlees of vis meer eet, vooral op donderdag! Zij zijn op zoek naar 
goeie en lekkere alternatieven. Het gaat daarbij niet zozeer om ‘echte’ 
vegetariërs, maar om vleeseters die wel eens iets anders willen omdat het 
goed is voor lijf en planeet.

Klimaat en milieu
Door haar inwoners aan te sporen om de vleesconsumptie te verminderen, 
neemt de Stad Gent een grote stap in haar engagement om tegen 2050 een 
klimaatneutrale stad te worden. Als alle 247.000 Gentenaren meedoen met 
Donderdag Veggiedag wordt in Gent hetzelfde CO2-effect bereikt als door 
19.300 auto’s van de weg te halen.
Minder vlees en vis eten past dus helemaal in het klimaatbeleid van de Stad 
Gent. Doe jij ook mee of heb je andere tips voor het klimaat? Laat het weten 
op www.gentsklimaatverbond.be of bezoek de website voor inspiratie en 
tips.

Gezondheid
Gent kiest ook voor een gezonde stad. We eten in Vlaanderen te veel vlees 
en te weinig groenten. Veel vlees eten verhoogt het cholesterolgehalte 
en het risico op hart- en vaatziekten, sommige kankers, diabetes en 
overgewicht. Door mee te doen aan Donderdag Veggiedag, kies je voor 
minder vlees en méér groenten en fruit. Daardoor eet je vanzelf meer 
vezels, vitaminen en mineralen.
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