
Gezondheidsprofessionals - met de diëtist als dé 
expert op voedingsgebied - zetten zich door 
middel van preventie en voedingsvoorlichting 
elke dag weer in voor een gezondere toekomst.

Duurzame voeding speelt hierin een belangrijke 
rol. De diëtist is de aangewezen persoon om 
mensen te ondersteunen in het proces naar een 
gezonder én duurzamer voedingspatroon. 
Hij of zij motiveert tot het maken van 
goedgeïnformeerde voedselkeuzes. 

De commissie ‘Duurzaamheid’ maakt deel uit van 
de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten 
(VBVD). Vanuit deze commissie wordt holistisch,
realistisch en pragmatisch omgegaan met de 
uitdaging om duurzaamheid in de dagelijkse 
voeding te integreren. De commissie heeft als 
doelstelling het ondersteunen van Vlaamse 
diëtisten in dit proces.

Voor informatie over een ecologische levensstijl
www.velt.be

Voor informatie over een plantaardige levensstijl
www.evavzw.be

Voor informatie over een gezonde levensstijl
www.gezondleven.be

Voor meer informatie over de commissie 
‘Duurzaamheid’
www.vbvd.be/themas/commissie-duurzaamheid

  Over de commissie ‘Duurzaamheid’

Meer informatie?
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LEKKER EN GEZOND
KOKEN:
DUURZAAMIngrediënten (4 personen)

- 300g volkoren spaghetti
- 300g vegetarisch gehakt
- 2 blikken tomatenblokjes
- 2 uien
- 2 wortelen
- 1 kleine courgette
- 2 stengels selderij
- 1 rode paprika
- 4 eetlepels olijfolie
- 1 teentje knoflook
- 1 groentebouillonblokje
- 1 eetlepel gedroogde oregano
- 1 eetlepel basilicum
- 1 eetlepel paprikapoeder
- chilipoeder en peper (en zout)

Voorbereiding
Schil de uien en de knoflook. Snipper in heel kleine 
stukjes.

Was de wortelen en de courgette. Was de rode 
paprika en snijd overlangs in twee. Verwijder de 
zaadjes en de witte vellen en het groen bovenaan. 
Was de stengels selderij.

Rasp de wortelen, de courgette en de paprika met 
de grove rasp. Snijd de selderij fijn.

Bereiding
Giet de olijfolie in een grote kookpot en fruit hierin 
de ui en de knoflook.

Voeg de geraspte courgette, wortelen, paprika, 
selderij en de tomatenblokjes toe.

Breng op smaak met 1 bouillonblokje, oregano, 
basilicum, paprikapoeder en een klein mespunt 
chili. Voeg een beetje peper (en zout) toe.

Voeg het vegetarisch gehakt toe.

Laat het geheel 30 min. sudderen op een laag vuur 
in een kookpot met deksel. Roer af en toe. Breng 
ondertussen een grote kookpot met water en zout 
aan de kook. Hierin kook je de spaghetti beetgaar 
tot gaar (kooktijd: zie verpakking).

Veggie spaghetti bolognaise

1 portie =

553 kcal
27,2 g eiwitten

64,5 g koolhydraten
17,7 g vet

Deze Italiaanse basissaus is ontzettend veelzijdig 
en kan ook gebruikt worden voor lasagne en                
cannelloni. Laat de saus dan 15 minuten sudderen. 

Deze folder is een uitgave van de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten, 
mede mogelijk gemaakt door Partena Ziekenfonds.

De commissie ‘Duurzaamheid’ is opgericht in 2018 en bestaat uit 
8 gemotiveerde diëtisten met een hart voor duurzaamheid: 

Lotte Bakker, Bernadette Barthels, Ingrid De Ceuster, 
Jitske Eekman, Lien Joossens, Dante Tampère, Lisa Thys 

en Nina Van Den Broecke.
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Duurzaamheid is met recht een hot topic. Het is 
noodzakelijk voor onze gezondheid en de 
planeet dat we onze voedingsgewoonten 
verduurzamen. Met de volgende tips helpen we 
je alvast op weg. 

Maak er een sport van om zo weinig mogelijk 
voeding te verspillen. Je komt al een heel eind 
door op de houdbaarheidsdatum te letten bij het 
winkelbezoek. Er bestaan alternatieven voor 
producten met onnodig verpakkingsmateriaal.  
Probeer bij het koken niet meer te bereiden dan 
je op wilt eten. 

Eet met het seizoen mee en koop het liefst 
lokaal. Niks lekkerder dan groenten en fruit recht 
van het veld. Diepvriesproducten zijn een goed 
alternatief voor vers. In de diepvriesafdeling kun 
je fruit, voordelige groenten en vis vinden. 
Zelf invriezen is ook een optie.

Dierlijke producten hebben vaak een hoge 
klimaatimpact. Zowel voor het milieu als voor je 
gezondheid is het aangewezen om maximaal 
1 keer per dag vlees te eten. Nog een stapje 
verder? Doe mee met ‘Donderdag Veggiedag’!

Wist je dat je heel wat energie kan besparen door 
met het deksel op de kookpot te koken? Het eten 
is sneller op temperatuur en het is beter voor je 
energiefactuur.

Gelukkig hoef je met een duurzame voeding niet 
op smaak in te boeten! Dat bewijst de commissie 
‘Duurzaamheid’ met een heerlijk en gezond 
dagmenu. Begin alvast te watertanden van 
volgende recepten: een eco-Engels ontbijt, een 
aardappelsalade met ‘neppesto’ en een veggie 
twist op de klassieker spaghetti bolognaise. 

Veel kookplezier!

Eet jij al duurzaam?
Ingrediënten (4 personen)
- 600g vastkokende aardappelen
- 200g hüttenkäse 
- 150g (baby)spinazie
- 1 grote rode ui
- 1 bos radijzen
- 1 komkommer
- 50g walnoten

Ingrediënten voor de ‘neppesto’:
- 100g brandnetel(toppen)
- 4 eetlepels koolzaadolie
- 25g walnoten
- 1 eetlepel geraspte oude kaas
- 1 teentje knoflook
- 1 ko�elepel citroensap
- Peper (en zout)

Bereiding ‘neppesto’
Was de brandnetel. Laat deze samen met 1 eetlepel 
water gedurende 5 minuten in een steelpan slinken 
op een matig vuur. Roer af en toe. Mix de geslonken 
brandnetel met de koolzaadolie, geplette knoflook, 
walnoten, oude kaas, citroensap en peper (en zout).

Bereiding
Kook de aardappelen gaar en laat ze afkoelen. 
Snijd ze vervolgens in kwarten.

Meng de hüttenkäse met de aardappelen. 

Was de spinazie, laat goed uitlekken en hak indien 
nodig in kleinere stukken.

Snijd de ui in fijne ringen.

Was de radijzen en snijd in fijne schijfjes. Het loof 
van de radijzen kan verwerkt worden in deze salade.

Schil de komkommer en snijd in kleine blokjes.

Hak de walnoten grof.

Meng de afgekoelde aardappelen samen met de ui, 
radijzen, komkommer en spinazie. Overgiet met de 
‘neppesto’. 

Garneer met de gehakte walnoten.

Aardappelsalade met ‘neppesto’

De brandnetel kan ook vervangen worden door 
gewassen spinazie.

1 portie =

457 kcal
16,4 g eiwitten

36,8 g koolhydraten
26,0 g vet

1 portie =

408 kcal
23,2 g eiwitten

43,6 g koolhydraten
12,8 g vet

Eco-Engels ontbijt

Wist je dat maïsolie een lagere watervoetafdruk 
heeft dan olijfolie?

Gebruik het groene deel van de prei voor een 
heerlijke groentesoep.

Varieer bij voorkeur met seizoensgroenten. Ze zijn 
smaakvoller, duurzamer en vaak goedkoper.

Ingrediënten (4 personen)
- 8  sneden volkorenbrood
- 4 eieren
- 500g champignons
- 200g prei
- 4 eetlepels halfvolle melk
- 2 eetlepels maïsolie
- 1 blik witte bonen in tomatensaus (± 400g)
- Peper (en zout)

Voorbereiding
Was de prei en maak de champignons schoon. Snijd 
de champignons fijn. Snijd het witte deel van de 
prei in fijne ringen.

Bereiding
Zet een braadpan op het vuur en doe de maïsolie 
erin. Wacht tot de pan goed warm is.

Voeg de preiringen toe. Bak al roerend gedurende 
ongeveer 7 minuten.

Voeg de champignons toe en laat 5 minuten 
meebakken.

Doe de witte bonen in tomatensaus in een kookpot. 
Verwarm op een laag vuur. Roer af en toe om 
aanbranden te vermijden. Klop vervolgens de 
eieren los met de melk en peper (en zout).

Doe de geklopte eieren in de pan bij de prei en 
champignons. Laat ze op middelhoog vuur stollen.
De duur is afhankelijk van je eigen smaak.

Afwerking
Snijd de omelet in 4 en leg elk stuk tussen 2 sneden 
brood. Leg de boterhammen elk op een bord.

Verdeel de witte bonen in tomatensaus over 
4 kommetjes. Zet een kommetje bij elke belegde 
boterham.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

DRUKKERSMARKERINGEN.pdf   2   8/02/2019   12:38:26


