
Vegatarische voedingsinformatie 

Met behulp van de informatie van het Voedingscentrum en de 
Vegetariërsbond hebben we hier een zo volledig mogelijk overzicht proberen 
te geven van de belangrijkste aspecten en vragen rondom vegetarisch eten. 
Dit E-book geeft jou meer kennis en inzicht over dit interessante onderwerp 
en kan fungeren als basis om hier meer aandacht aan te besteden. 

IS VEGA GEZOND? 
Is vegetarisch eten wel gezond? Dat is een van de eerste vragen die bij veel 
mensen opkomt. Begrijpelijk, aangezien in Nederland een gezond 
voedingspatroon (te) vaak wordt samengesteld op basis van met name 
dierlijke eiwitten. Daarom twijfelen mensen of een volledig vegetarisch 
eetpatroon wel alle voedingsstoffen bevat die zij nodig hebben. Krijg je dan 
geen B12 en ijzertekort? Hoe kom je aan je eiwitten? En is vegetarisch eten wel 
voedzaam genoeg? Geen paniek, hier vind je het antwoord op al deze 
prangende vragen. 

PLANTAARDIG ETEN IS GEZOND! 
We kunnen je geruststellen. Vegetarisch eten is om diverse redenen een goed 
idee. Het is een duurzame keuze die niet alleen wenselijk is met het oog op 
dierenwelzijn en de toekomst van onze planeet, maar ook goed is voor de 
eigen gezondheid. Zo is aangetoond dat een vegetarisch eetpatroon, en een 
eetpatroon met minder vlees en meer plantaardige producten, zorgt voor een 
lagere bloeddruk en een lager risico op hart- en vaatziekten. Dus ook zonder 
vlees kan je heel gezond eten, want met de juiste plantaardige producten 
vervang je de voedingsstoffen uit vlees in een handomdraai. 

WAAROM IS HET GOED OM VEGATARISCH TE ETEN?  
Het is om een aantal redenen een goed idee om een meer vegetarisch 
voedingspatroon samen te stellen. Op de volgende pagina een beknopte 
uiteenzetting van deze redenen. 



REDENEN OM VEGETARISCH TE ETEN 

Voor je gezondheid: 
Wil je gezond leven? Dan is vegetarisch eten een goede keus! Vegetarisch eten 
is minstens even gezond als een dieet met vlees. Sterker nog: er is 
wetenschappelijk aangetoond dat voeding met veel vlees ongezond is. 

Voor het milieu: 
Vegetarisch eten zorgt voor minder gebruik van water, minder ontbossing en 
zorgt voor een lagere uitstoot van broeikasgassen (die verantwoordelijk zijn 
voor de klimaatverandering). Vegetarisch eten draagt daardoor bij aan een 
goede en gezonde leefomgeving. 

Voor de dieren: 
Als je vlees eet, eet je gemiddeld 727 dieren in je leven. In dit getal zijn vissen, 
schaal- en schelpdieren nog niet eens meegerekend. Deze dieren leven vaak 
onder verschrikkelijke omstandigheden. Als je kiest voor vegetarisch eten dan 
zullen er minder plofkippen, doorlig varkens of ophok koeien nodig zijn.  

Voor de oceaan:  
Het eten van vis zorgt voor overbevissing waardoor ecosystemen worden 
bedreigd. Daarnaast worden veel dieren ongewenst slachtoffer van bijvangst, 
zoals dolfijnen en schildpadden. Ook als je kweekvis eet, blijven de oceanen 
niet onaangeroerd. Voor elke kilo kweekvis zijn meerdere kilo’s wilde vis 
nodig. 

Voor eerlijke voedselverdeling: 
Bijna één miljard mensen zijn ondervoed. Dagelijks sterven ongeveer 25.000 
mensen van de honger. Zo’n veertig procent van alle graangewassen in de 
wereld wordt gebruikt als veevoeder. Wanneer meer mensen een  
meer vegetarisch voedingspatroon aannemen, komt een  
aanzienlijke hoeveelheid graangewassen ter beschikking voor  
directe menselijke consumptie.
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WAT ZIJN GOEDE VEGETARISCHE KEUZES? 
Het Voedingscentrum zegt hierover: “Gezond eten zonder vlees of met minder 
vlees is niet moeilijk. Ook zonder vlees eet je volgens de Schijf van Vijf. Daarbij 
let je erop dat je genoeg eiwit, ijzer, vitamine B1 en vitamine B12 binnenkrijgt. 
Dit zijn voedingsstoffen die je vindt in vlees, maar ook in andere producten.” 
Maar hoe stel je nu concreet een gezond vegetarisch voedingspatroon 
samen? 

IN PLAATS VAN EEN STUKJE (BEREID) VLEES VAN 100 GRAM EET JE: 
• 100 gram kant-en-klare vleesvervanger 

• 135 gram (gare) peulvruchten 

• 25 gram ongezouten noten, pinda’s of pitten 

• 2 eieren 

VOLWAARDIGE VLEESVERVANGERS 
• Soja: sojabonen, vleesvervangers op basis van soja (Garden Gourmet, 

Vivera, Goodbite) 

• Peulvruchten: kikkererwten, kidneybonen, boterbonen, linzen, black 

beans, lupine (BUMI), etc. 

• Tarwegluten: seitan 

• Noten, pitten en zaden: amandelen, walnoten, cashewnoten, 

hennepzaad, chiazaad, sesamzaad, pompoen-, zonnebloem- en 

pijnboompitten 

• Zuivel: vleesvervanger op basis van zuivel 

• Eieren: gekookt, gebakken, gepocheerd, omelet 

• Wieren en algen: zeewier
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Zie hieronder de voedingswaarde van diverse vleesvervangers op een rij: 

* Deze vleesvervangers bevatten veel natrium (zout). 

Product Kcal Eiwit 
(g)

Koolhydra-
ten(g)

Vet (g) IJzer (mg)

Ter vergelijking :  
een gemiddeld stukje vlees (100 g)

160 21 0 9 1,5

2 Eieren (100 g) 150 14 0 10 1,9

GoodBite hamburger (80 g)* 251 26 7,5 13 7,0

Kaas, Goudse (50 g)* 188 13 0 15 0,05

Kant-en klare vleesvervangers*:
Vegetarische hamburger (75 g)
Vegetarische Schnitzel (100 g)
Vegetarische groenteschijf (75 g)
Vegetarische nuggets (3 stuks a 35 g)

110
300
170
225

13
17
13
18

41
15
5
15

5
19
11
12

2,0
2,0
2,0
2,1

Noten (40 g) 260 10 6 22 1,2

Peulvruchten (75 g gaar) 75 6 12 1 1,4

Pinda’s (40 g) 260 12 6 20 0,7

Quorn, ongepaneerd (100 g) 110 15 6 3 0,7

Seitan (75 g)* 70 15 2 0 1,6

Sojabonen (50 g gaar) 85 8 5 4 1,7

Sojabrokjes (gedroogd 30 g) 100 16 10 0 2,4

Tahoe / tofu (100 g) 106 11 1 6 2,2

Tempé (100 g) 125 11 5 7 2

Valess (100 g) 116 16 4 4 2-3

VERGELIJKINGSTABEL VOLWAARDIGE VLEESVERVANGERS 
Wat extra inspiratie nodig voor een gezond alternatief zonder vlees? Met deze lijst 
lukt het je zeker om het vlees te vervangen door een duurzamer en heerlijk product. 



HANDIGE TIPS OM VAKER VEGETARISCH TE ETEN: 

HOE KAN IK LEKKER EN GEVARIEERD VEGETARISCH KOKEN? 
Als je naar een meer vegetarisch voedingspatroon overstapt, zul je in het 
begin wellicht een beetje zoekende zijn om ‘het gat’ op je bord op te vullen. Je 
zult merken dat je hier snel genoeg aan gewend raakt en steeds creatiever 
wordt in het samenstellen van je vegetarische maaltijd. Ook zijn er oneindig 
veel vegetarische kookboeken, blogs, vlogs, online recepten en inspiratie te 
vinden over dit onderwerp. Daarbij hebben bij vanuit TBM ook veel lekkere en 
fijne recepten in onze online platform klaar staan voor jou.  

HOE MAAK IK EEN VEGETARISCH GERECHT DAT EEN ECHTE “VLEESETER” OOK 
LEKKER VINDT? 
Wanneer je naar een meer vegetarisch voedingspatroon overstapt, krijg je 
soms te maken met familie en/of vrienden die minder gewend zijn om een 
maaltijd zonder vlees te eten. Het is natuurlijk leuk als je het voor elkaar krijgt 
om een maaltijd te serveren waarin je gasten het vlees niet eens missen. Je 
hoeft hiervoor niet perse altijd te werken met vleesvervangers, maar dit kan 
natuurlijk wel. Vegetarisch gehakt voor in de lasagne of ovenschotel 
bijvoorbeeld. Maar denk ook eens aan een goed gevulde taco met bonen en 
bloemkool, of een goed gevulde maaltijdsoep. 
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