
‘Ik dacht dat ik best 
wel cool was, tot  
ik me realiseerde  
dat planten de  
zon eten en  

lucht kunnen  
uitpoepen.’ 

(Jim Bugg)

Boodschappenlijstje  
bij dit hoofdstuk:

- Vlees (biefstuk, kipfilet of spek)

- Vleeswaren (ham, salami of leverworst)

- Zuivel (boter en kaas) en eieren

-  Vleesvervangers (sojaburger, kaassoufflé  
of vegetarische worst)

-  Peulvruchten (kikkererwten, linzen  
of tuinbonen)

1.  Spek en bonen 
DE IMPACT VAN PLANTAARDIG EN DIERLIJK VOEDSEL



Wat is er aan de hand?
Je loopt met je boodschappenkarretje door de supermarkt op zoek naar de juiste  
ingrediënten voor je avondeten. De groenten, macaroni en saus heb je al, maar  
welk vlees of welke vleesvervanger kies je? Met hetzelfde gemak pak je het lekkere 
gehakt, dat malse stukje kipfilét of die vegetarische kipstukjes. 

De keuze is vaak snel gemaakt, en niet altijd staan we stil bij de verborgen impact 
van onze keuzes op de wereld. Maar hoe kun je nu weten welke invloed jouw  
boodschappen hebben op de wereld om je heen? Op de verpakking staat geen uitleg 
over de impact van onze aankopen, dus het is handig om in grote lijnen te  
weten wat de verborgen impact is van ons dagelijks voedsel. In dit hoofdstuk kijken 
we vooral naar de verschillen in impact tussen plantaardig en dierlijk voedsel.

Een geleidelijke verandering 
Tijdens het schrijven van dit hoofdstuk is het heerlijk zomerweer met temperaturen  
boven de 25 graden Celsius. Mensen gaan in korte broek en met teenslippers over 
straat en de ijscoboer staat weer op zijn vaste plek in het bos. Tot zover niets bijzon-
ders, ware het niet dat het half oktober is. Terwijl we genieten van de zomerse warm-
te, vallen de eerste bladeren van de bomen. Het is een vreemde gewaarwording  
om met je korte broek door het bos te fietsen, terwijl de herfstbladeren om je heen 
van de bomen vallen. Met deze recordtemperatuur is het zoveelste klimatologische 
record in 2018 gebroken. Heel Europa heeft een gortdroge zomer achter de rug.  
In Nederland hadden in juli veel bomen al bruine bladeren, waardoor het op  
sommige plekken wel herfst leek. In Griekenland zorgden natuurbranden voor  
tientallen doden, en zelfs in het normaal zo regenachtige Zweden nam door tien-
tallen bosbranden het natuurgeweld apocalyptische proporties aan.

Najaar 2018 heeft het wetenschappelijk klimaatpanel van de Verenigde Naties  
in een uitgebreid rapport de laatste waarschuwing gegeven. Ieder land zal een 
complete ommezwaai moeten maken in het klimaatbeleid, willen we de negatieve 
gevolgen van de klimaatverandering nog enigszins beperkt houden. Al zou maar 
de helft van de onheilspellende toekomstvisioenen werkelijkheid worden, dan nog 
zou het leven van hen die de aarde van ons erven compleet anders zijn dan de onze.

De wereld veranderen met jouw eten 
Dat het klimaat verandert – met grote gevolgen voor het leven op aarde – is geen  
gemakkelijke boodschap, maar het mooie is dat je met jouw dagelijkse boodschap-
pen direct een groot verschil kunt maken. De impact van ons eten op de wereld om 
ons heen is groot en een kleine aanpassing aan je eetpatroon heeft dus direct al in-
vloed. Maar wat moet je dan eten als je jouw impact op het klimaat wilt verkleinen? 
De onderstaande afbeelding maakt inzichtelijk hoe ons dagelijks voedsel bijdraagt 
aan de verandering van het klimaat. Wanneer je het belangrijk vindt dat jouw  
voedsel weinig CO2 uitstoot, bevat deze afbeelding enkele ongemakkelijke waar- 
heden die jouw eetpatroon blijvend kunnen beïnvloeden.
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Figuur 1. Relatieve uitstoot CO2. (Bron: Blonk Consultants; ‘Verantwoording campagne Nationale  
Week Zonder Vlees 2019’; met uitzondering van Goudse kaas, die afkomstig is uit: ‘De cijfers op  
een rijtje – Overzicht milieu-impact voedingsmiddelen’.)

 Ben jij bezig met de verandering van het klimaat?   
 Waarom wel/niet?

Rund Goudse 
kaas (48+)

Varken Kip Noten 
(gemiddelde  

van walnoten, 
cashewnoten,  
hazelnoten en 
amandelen)

Eieren Vleesver- 
vangers  

(gemiddelde)

peul-
vruchten



De CO2-uitstoot van een product kan verschillen van rapport tot rapport, om-
dat dezelfde voedingsmiddelen op verschillende manieren kunnen worden ge-
produceerd. De verhoudingen in figuur 1 zijn gebaseerd op resultaten exclusief 
CO2-uitstoot ten gevolge van landgebruik en inclusief CO2-uitstoot ten gevolge 
van bereiding door de consument. Houd rekening met het gegeven dat de relatieve 
CO2-uitstoot van het figuur is gebaseerd op de productie van 1 kilogram, terwijl je 
producten in porties eet van verschillende hoeveelheden.

De meeste consumenten houden van vlees en zuivel, maar de ongemakkelijke  
waarheid is dat juist de productie van dierlijke voedingsmiddelen een hoge 
CO2-uitstoot tot gevolg heeft. Vlees heeft onder meer zoveel impact, omdat voor  
1 kilogram vlees enkele kilogrammen plantaardig voer nodig is – wat soms ook 
nog eens vanaf de andere kant van de wereld vervoerd wordt (soja). Hierin maakt 
het nog wel een verschil welke dierlijke producten je eet. Rundvlees en – in mindere 
mate – varkensvlees stoten een grote hoeveelheid broeikasgassen uit, terwijl de 
productie van kippenvlees de kleinste impact op het milieu heeft. Maar de onbe-
kendste en ongemakkelijkste waarheid in figuur 1 is dat ook de productie van kaas 
voor een grote uitstoot van CO2 zorgt. Voor het maken van kaas is namelijk veel 
melk nodig, afhankelijk van het type en de leeftijd van de kaas. Het Voedings- 
centrum adviseert om, wanneer je toch kaas wilt eten, te kiezen voor zachte  
kazen, zoals mozzarella en hüttenkäse. Zachte kazen zijn duurzamer, omdat ze 
meer water bevatten waardoor er minder melk gebruikt hoeft te worden.
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  Bereken jouw ecologische voetafdruk via  
www.voedingscentrum.nl/voedselafdruk en  
onderzoek welke rol de dierlijke eiwitten in jouw  
afdruk hebben.

Uit de praktijk…

‘If I could do it again, 
bacon would be a plant.’ 
(TheTweetOFGod)

Het is vaak een ongemakkelijk moment in de workshop wanneer we de impact van 
dierlijke voedingsmiddelen bespreken. Zeker wanneer we daarna ook onderzoeken 
welke impact vlees nog meer op de wereld heeft, bijvoorbeeld het waterverbruik  
en het verdwijnen van tropisch regenwoud. Een veel gehoorde opmerking is:  
‘Wat mag ik dan nog wel eten?’ We zijn behoorlijk gehecht aan onze dagelijkse 
portie vlees en zuivel.

  Op www.worldometers.info/nl/ zie je  
hoeveel mensen er per seconde bijkomen  
op de wereld.

 Hoeveel dierlijke voedingsmiddelen eet je op een 
  dag en welke impact heeft dit op het milieu?    
 Wat vind je daarvan?

Meer vlees 
Australiërs, Nieuw-Zeelanders en Oostenrijkers eten het meeste vlees ter wereld. 
Wij Nederlanders eten minder vlees, maar zitten toch nog fors bovengemiddeld. 
Volgens de FAO, voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, gaan 
mensen in opkomende economieën meer vlees eten. Denk aan landen als China en 
India, waar de inwoners rijker worden en ook meer vlees zullen gaan eten. Daar-
naast zal de wereldbevolking groeien; naar verwachting zullen er in 2050 rond de 
negen miljard mensen op de wereld leven. Meer mensen op de wereld, die ook nog 
meer vlees gaan eten. Je hoeft geen profeet te zijn om te voorspellen dat dit grote 
gevolgen zal hebben voor de wereld waarop wij leven.



Plantaardig de norm? 
Je zou jezelf kunnen afvragen of het dan niet beter zou zijn voor de wereld als  
we volledig zouden stoppen met het eten van dierlijke eiwitten. De landbouw- 
grond voor het voedsel van de dieren zouden we immers kunnen gebruiken om 
plantaardige voeding voor ons zelf te produceren.

Inderdaad kunnen we landbouwgrond in de wereld efficiënter gebruiken door  
over te stappen naar een meer plantaardig eetpatroon, maar met een beperkte 
productie van dierlijk voedsel wordt de aarde het meest efficiënt gebruikt.  
Sommige landbouwgrond is ten slotte ongeschikt om planten op te verbouwen  
en dieren eten deels (voedsel)afval wat voor mensen niet eetbaar is.
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  We eten meer verborgen dierlijke producten  
dan we denken. Doe de test op  
www.npo3.nl/vegan-of-niet.

Trouwens…

In dit hoofdstuk staat de invloed van ons eten op de verandering van het klimaat  
centraal, maar dierlijke producten hebben nog meer impact op de wereld om ons 
heen. Het produceren van vlees en zuivel kost veel water en landbouwgrond (ook in  
ontwikkelingslanden). Daarnaast levert het een mestoverschot op, verdwijnen er  
dagelijks forse stukken tropisch regenwoud vanwege het verbouwen van soja voor  
veevoer, en heeft de productie van vlees gevolgen voor onze gezondheid en voor  
de mensen die leven in de nabijheid van de stallen met dieren.

  Door – al is het maar beperkt – plantaardiger  
te gaan eten, kun je meteen al een belangrijk  
verschil maken voor de wereld om je heen.  
Zie je mogelijkheden voor jezelf? Welke?

Mac van Dinther heeft in zijn leerzame boek Gij zult goed eten uitgerekend hoeveel 
dierlijke eiwitten er voor iedere wereldbewoner beschikbaar zijn, wanneer we  
alleen de efficiënte hoeveelheid dieren zouden eten: 18 kilogram vlees per jaar 
en 39 liter melk (of 3 kilo kaas). Oftewel, 350 gram vlees per week. Twee keer 
per week een worstje, of één dikke biefstuk. Dit lijkt weinig, maar, aldus Mac van 
Dinther: ‘Denk je eens in wat we daarvoor terugkrijgen: een schone, koele aarde. 
Met blije dieren – want als we er minder houden, kunnen de koeien in de wei blijven 
en de varkens en de kippen weer in het daglicht worden gebracht; dan smaken ze  
trouwens ook beter – en gezondere, of in ieder geval niet ongezondere, mensen.’
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  Lees op www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/ 
uitleg/klimaatverandering meer over de oorzaak  
en de gevolgen van de verandering van het klimaat.

DILEMMA: 

Kies je in de snackbar een 
frikandel of een kaassoufflé?

Mijn kinderen eten bij ons thuis nauwelijks vlees, maar buitenshuis maken ze 
hun eigen keuzes (de plaatselijke KFC is er maar wat blij mee). Als we een 
keertje lekker ongezond naar de snackbar gaan, kiezen ze dan ook regelmatig 
voor een frikandel. Zeker omdat ze – gevoed door onze gesprekken over duur-
zaam eten – hun twijfels hebben over of de kaassoufflé wel duurzamer is dan 
een frikandel. Ze noemen terecht dat ook kaas een relatief hoge CO2 uitstoot 
heeft en ze weten dat ze hiermee een argument hebben waar ik gevoelig voor 
ben. Daarnaast wordt frikandel gemaakt van separatorvlees, ook wel schraap-
vlees of pink slime genoemd (de restjes vlees die onder hoge druk van het bot 
gescheiden worden). Je kunt twisten over de vraag of het smakelijk is, maar in 
ieder geval wordt wel al het vlees van het dier gebruikt en wordt hiermee  
voedselverspilling voorkomen.

Maar voor de kaassoufflé hoeft toch geen dier gedood te worden? Ook dit ligt  
genuanceerder. Het separatorvlees van de frikandel komt van een dier dat toch 
al gedood was, terwijl de koe pas melk gaat geven wanneer er een kalfje  
geboren gaat worden (dat vaak binnen enkele weken geslacht wordt).

Als je duurzaam wilt kiezen, kies je in de snackbar dan voor frikandel of  
kaassoufflé? Ik ben er niet helemaal zeker meer van. Misschien toch voor de  
groentekroket gaan?

Wat is er mogelijk? 

Ik eet al minder vlees, mag ik dan nu ook al geen kaas meer eten? 
 
Toen ik mijn zoon vertelde dat ik fors minder kaas wilde gaan eten, reageerde hij: 
‘Papa, we eten anders dan de meeste mensen geen vlees. Dat vind ik prima, maar 
ik wil wel kaas blijven eten.’ En hij is niet de enige consument die het moeilijk vindt 
om ook de kaas te laten staan. Of je wel of geen kaas eet, is een afweging die je 
zelf zal moeten maken, maar de ongemakkelijke waarheid is dat ook kaas een for-
se hoeveelheid CO2 uitstoot en daarmee niet altijd een goede vervanger voor vlees 
is. Daarnaast bevat kaas relatief veel verzadigd vet en zout, wat maakt dat een 
grote hoeveelheid kaas niet altijd een gezondere keuze is. 

Er wordt toch getwijfeld over of klimaatverandering wel door mensen  
veroorzaakt wordt?
Er is inderdaad een kleine groep wetenschappers die betwijfelt of de mens de  
oorzaak is van het veranderen van het klimaat, maar de grootste groep weten-
schappers heeft hier geen twijfel over. 

Daarnaast bespaar je door minder dierlijke producten te eten ook grote hoeveel-
heden water, mest en tropisch regenwoud. Ten slotte is er minder landbouwgrond 
nodig, onder meer in ontwikkelingslanden, waardoor het gebruikt kan worden  
voor het verbouwen van voedsel voor de lokale bevolking. 
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‘Niets zal de gezondheid  
van de mensheid en de  
overlevingskansen van  

alle leven op aarde 
zo verhogen als de evolutie 
naar een vegetarisch dieet.’ 

(Albert Einstein)

Ik eet biologisch vlees, dat is toch wel goed voor het milieu? 
 
Biologisch vlees heeft een aantal voordelen voor milieu en dier, maar gek genoeg 
niet altijd als het om de uitstoot van CO2 gaat. Sterker nog, een biologische kip 
stoot meer CO2 uit dan de standaard kip (wat vrij logisch is omdat hij meer be-
weegt en langer leeft). Er zijn goede argumenten om biologische kip te eten, maar 
ze levert wel substantieel meer CO2 op dan haar nichtje die dag en nacht in de stal 
opgesloten zit.

Mijn partner, huisgenoot of kinderen zien me aankomen: koken zonder 
kaas of vlees. 
 
Om verschil te maken, hoef je niet direct alle dierlijke voedingsmiddelen te mijden.  
Ook als je ‘alleen maar’ minder vlees en zuivel gaat eten, maak je al een groot ver-
schil. Je kunt bijvoorbeeld de hoeveelheid vlees halveren, of enkele keren per week 
volledig plantaardig eten. Op internet kun je heerlijke plantaardige gerechten vinden. 

Het is aan het begin even wennen als je zonder vlees of zuivel eet, maar de  
ervaring leert dat er heerlijke plantaardige maaltijden te maken zijn. Trouwens,  
de hoeveelheid mensen die volledig plantaardig eet, groeit met de week en het  
is misschien zelfs wel hip om fors minder dierlijke eiwitten te eten.

En hoe zit het met vis? 

Bij het eten van vis spelen serieuze problemen rondom leegbevissing en onbedoel-
de bijvangst. Als het om de uitstoot van CO2 gaat, eet dan vooral (kweek)vis van 
dieren aan de onderkant van de voedselketen. Nu is het vooral belangrijk dat we 
wereldwijd minder vis gaan eten, maar als je met mate vis eet, kies dan voor vis 
met een goed keurmerk (bijvoorbeeld ASC voor kweekvis of MSC tegen overbevis-
sing). Op www.MilieuCentraal.nl kun je middels de keurmerkenwijzer de kwaliteit 
van de keurmerken en logo’s tegen overbevissing controleren.
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Tips voor een bewuste levensstijl
Kies één of meerdere van de volgende tips uit die je direct kunt toepassen.

Waar gaat het over?

Bijna driekwart van de 
impact van onze aanko-
pen op het eco-systeem 
is verborgen. Dit boek 
maakt deze verborgen 
impact inzichtelijk.  
Wanneer je jezelf bewust 
wordt van deze verbor-
gen impact, kun je dus 
effectief verduurzamen.

Belangrijkste les?

Eten en drinken heeft 
de grootste impact van 
het dagelijks leven van 
de gemiddelde Neder-
lander, waarmee je 
dieet dus een krachtig 
gereedschap is om te 
verduurzamen.

Citaat

‘Jij als individu kunt veel 
verschil maken, door zo-
wel je grootste impacts 
te lijf te gaan, als door in 
je kracht te gaan staan 
en je in te zetten voor 
verduurzaming op een 
manier die bij jou past.’

Waar gaat het over?

In dit boek word je  
meegenomen in de 
plantaardige keuken  
van Lisa Steltenpool. 
Waarom zou je nu eigen-
lijk plantaardig(er) gaan 
eten, leef je dan nog wel 
gezond en kun je nog wel 
lekker eten zonder dier-
lijke voedingsmiddelen? 
Lisa Steltenpool geeft  
op aanstekelijke manier  
antwoorden.

Belangrijkste les?

Volgens Lisa Steltenpool 
hoef je door plantaardig 
te eten niet te kiezen  
tussen de gezondheids-
revolutie, de dierenrevo-
lutie, de milieurevolutie  
of de voedingsrevolutie. 
Met de vegarevolutie  
doe je mee aan alle  
vier tegelijk.

Citaat

‘Het is niet leuk om te 
lezen over alle milieu-
problemen die er in de 
wereld spelen. En het is 
simpelweg niet gezond 
om alle problemen van 
de wereld in je eentje te 
willen oplossen. Maar 
juist daarom is het zo fijn 
om te weten dat je vrij-
wel alle milieuproblemen 
kunt helpen beperken 
door minder dierlijke  
producten te eten.’ 

De vegarevolutie | De onmisbare gids voor veganistisch eten | 
Lisa Steltenpool

Verder lezen 
De verborgen impact | Alles voor een eco-positief leven |  
Babette Porcelijn 

1 Eet meer plantaardig en maak  
meteen een groot verschil! Is de 

stap naar een vegetarische of plantaar-
dige leefstijl te groot? Ook als flexitariër 
draag je al bij aan een fors kleinere uit-
stoot van CO2.

2 Vleesproductie wordt gedreven 
door populaire stukken vlees als 

kipfilet en biefstuk. Vraag daarom bij 
de slager om vlees wat niet veel wordt 
verkocht en laat je verrassen.

3 Halveer de hoeveelheid vlees bij  
een barbecue. Laat de gasten  

genieten van het eten en maak verschil 
voor de wereld om je heen. Maak spies-
jes met vlees en groenten, wissel daar-
naast stukken vlees af met smakelijke 
groenten en vul aan met lekkere salades. 

4 Eet dierlijke producten met een  
lage CO2-uitstoot. Kip en ei stoten 

bijvoorbeeld relatief weinig CO2 uit.

5 Eet vleesvervangers op basis van 
planten. Sommige vleesvervangers 

zijn gemaakt van zuivel en hebben  
daarom een relatief hoge CO2-uitstoot.

6 Gebruik vlees of kaas als smaak-
maker en niet als belangrijkste  

onderdeel van de maaltijd. Geef groenten 
een hoofdrol en gebruik dierlijke  
voedingsmiddelen als garnering.

7 Vegetarische biefstuk of kipstukjes 
kunnen erg smakelijk zijn, maar 

zijn niet altijd een gezonde vleesver-
vanger. Eet goede vleesvervangers als 
peulvruchten, linzen en ongebrande 
noten (in combinatie met granen lei-
den ze tot volwaardige eiwitten).

8 Vervang dierlijke producten in 
stapjes en pas steeds weer iets 

nieuws in je gewone eetpatroon aan.  
Melk in de koffie of in je ontbijt is  
bijvoorbeeld makkelijk te vervangen.

9 Ken je geen lekkere plantaardige 
maaltijd? Op internet staan de 

meest verrukkelijke plantaardige  
gerechten. Kijk bijvoorbeeld eens op 
www.degroenemeisjes.nl en verras  
je vrienden met een overheerlijke  
plantaardige maaltijd.  

10 Het fijnste zijn de recepten  
waarbij je de dierlijke  

producten niet ‘mist’. Vraag eens rond  
bij vrienden en familieleden wat  
hun succesvolle recepten zijn met  
weinig dierlijke ingrediënten.
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Wie, wat, waar? 
Rieneke werkt als beleidsmedewerker 
Milieu en Duurzaamheid bij de ge-
meente Bunschoten en ze viel tijdens 
de workshop op met haar even door-
dachte als evenwichtige eetpatroon. 
 
 Missie? 
Rieneke wil het milieu zo min mogelijk 
belasten met haar voedingspatroon. 
Daarom eet ze vegetarisch. Ze heeft 
niet de intentie om anderen te over-
tuigen of te beïnvloeden, maar het 
bijzondere is dat mensen er vaak zelf 
over beginnen als ze haar lunch zien 
of als ze bij haar komen eten. Met als 
gevolg dat verschillende mensen in 
haar omgeving minder vlees zijn gaan 
eten of zelfs zijn gestopt met het eten 
van vlees.

 Gamechanger?
Tijdens haar studie liep Rieneke stage 
bij het waterschap en bracht ze een 
bezoek aan het drinkwaterbedrijf. Met 
eigen ogen zag ze met hoeveel zorg 
ons drinkwater wordt geproduceerd 
en welke lange weg het water aflegt 
voordat het bij ons uit de kraan komt. 
Rond diezelfde tijd las ze over hoeveel 
water nodig is om een kilo rundvlees 
te produceren, zo´n 15.000 liter. Daar-
naast hoorde ze over misstanden in de 
vleesindustrie, en dit alles maakte dat 
ze anders naar haar eigen eetpatroon 
ging kijken en uiteindelijk besloot om 
vegetarisch te gaan eten.

Advies?
‘Wat je in de winkel koopt en thuis eet, 
is grotendeels gewoonte. Sta eens een 
weekje stil bij wat je eet en probeer 
een aantal producten te vervangen 
door plantaardige alternatieven.’

Citaat?
‘Gun jezelf de ruimte om jouw eigen 
proces te volgen en wees trots op  
goede stappen die je zet.’

Geen woorden, maar …
Rieneke heeft in de loop van de tijd 
steeds meer dierlijke producten ver-
vangen door plantaardige alternatie-
ven. Zo gebruikt ze voor haar ontbijt 
nu havermelk in plaats van gewone 
melk, eet ze graag (zelfgemaakte) 
hummus op brood en maakt ze vaker 
een salade met bonen en zaden.  
Bij het avondeten heeft ze vlees ver-
vangen door tempeh, en ook maakt  
ze graag falafel of een burger van  
bonen en champignons. Ze eet  
vanwege de milieulast weinig kaas, 
wel eet ze bijvoorbeeld soms wat feta. 
Vanwege de sterke smaak heb je  
er maar weinig van nodig om een  
gerecht op smaak te brengen.

Rieneke Gerkema
Een inspirerend (en soms verrassend) voorbeeld
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SuperLekker! Kip tandoori
31

Bereidingswijze
~ Pel de knoflook en hak fijn. 

~    Doe de kippendijblokjes in een kom met de volgende ingrediënten: citroensap, 
knoflook, kruidenmix. Schep dit om. Voeg hier de helft van de olijfolie aan toe, 3 el 
yoghurt en zout naar smaak. Schep dit goed door elkaar en laat de kip een half uur 
afgedekt marineren in de koelkast.  

~   Kook de zilvervliesrijst volgens de aanwijzingen op de verpakking.  

~   Pel en snipper de ui en fruit deze in een ruime koekenpan met de rest van  
 de olijfolie. 

~    Doe vervolgens de gemarineerde kip erbij en bak deze kort al roerend knapperig  
en bruin. 

~    Doe de blokjes tomaat, het kippenbouillonblokje en de kokosmelk erbij.  
Laat 15 minuten zachtjes pruttelen. 

~    Was ondertussen de broccoli en verdeel deze in kleine roosjes. Schil de stronk en 
snijd in stukjes. Kook de broccoli in ruim water beetgaar in ongeveer 5 minuten. 

~     Serveer de kip tandoori met een flinke schep yoghurt erover met de rijst  
en de broccoli.

Waarom?
Kip stoot in vergelijking met ander vlees 
weinig CO2 uit en is daarom een goede 
keuze wanneer je er op wilt letten dat 
jouw eten minder bijdraagt aan de  
verandering van het klimaat. 

Ingrediënten voor 
2 personen
200 g kippendijblokjes

200 ml yoghurt

1 ui

400 g tomatenblokjes

200 ml kokosmelk

150 g zilvervliesrijst

200 g broccoli

2 teentjes knoflook

12 g kruidenmix

1/2 el citroensap

zout en peper

½ blokje kippenbouillon

3 el olijfolie


