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oktober  maand zonder vlees
In de maand oktober van het leefstijlproject ‘Zo fit als je kunt’ staan we stil bij het thema vlees. Wat maakt vlees gezond 
of juist ongezond en wat zijn goede vleesvervangers? We gaan op de Beschermde Woonvormen deze maand gezamenlijk 
gerechten maken zonder vlees. Zo kunnen we ervaren en onderzoeken welke vleesvervangers er zijn.

TIP 1: EET GEEN VLEES OF EET MINDER VLEES
Het is niet nodig om vlees te eten. Je kunt het vlees prima vervangen door andere producten 
die dezelfde voedingsstoffen, zoals eiwit, ijzer, vitamine B1 en B12 bevatten. Denk hierbij aan 
melkproducten, eieren, vis en vegetarische producten. Noten, pinda’s, pitten en peulvruchten 
(bonen, linzen) en producten gemaakt van de peulvruchten zoals tofu en tempé zijn ook prima 
vleesvervangers. Zij bevatten echter geen vitamine B12.

TIP 2: SLIK VITAMINE B12 ALS JE VEGANIST BENT
Vitamine B12 wordt alleen door ons lichaam opgenomen uit dierlijke producten. Dat wil zeggen dat je 
als veganist van nature geen vitamine B12 binnen krijgt. Dit zal je dan moeten innemen door vitamine 
B12 supplementen. Vitamine B12 supplementen kun je het best innemen bij een maaltijd, zodat het 
beter opgenomen wordt.

TIP 3. KIES BIJ HET ETEN VAN VLEES VOOR ONBEWERKT WIT VLEES
Mocht je toch graag vlees willen eten; kies dan voor onbewerkt mager wit vlees (kip en andere 
gevogelte). Bij onbewerkt vlees worden voorafgaand aan de verkoop geen verdere toevoegingen of 
bewerkingen gedaan. Bij vleeswaren is er sprake van toevoegingen en bewerkingen. Rood en bewerkt 
vlees wordt in verband gebracht met een vergrote kans op beroerte, diabetes type 2 en kanker.

TIP 4: LET BIJ HET KOPEN VAN VLEES OP HET ‘BETER LEVEN’ KEURMERK
Vind je dierenwelzijn belangrijk? Let dan op het “beter leven” keurmerk van de Dierenbescherming. 
Dieren die biologisch gehouden worden bevatten het maximaal aantal sterren, namelijk 3. Deze 
dieren hebben het een stuk beter dan dieren in de vee-industrie. Ze hebben meer leefruimte en mogen 
gegarandeerd naar buiten. Dit vlees is bovendien van betere kwaliteit en dat komt de smaak ten goede.

TIP 5: WEES JE BEWUST VAN DE DUURZAAMHEIDSASPECTEN RONDOM HET ETEN VAN VLEES
De productie van vlees heeft veel invloed op het klimaat vergeleken met andere producten. Vee 
heeft veel sojavoer nodig. De productie van soja wordt in verband gebracht met ontbossing en het 
verdwijnen van regenwoud. Ook zorgt de veeteelt voor veel mest en broeikasgassen. Naast productie 
heeft ook het vervoer, bewerken, opslaan en verpakken van vlees invloed op het klimaat.
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