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INLEIDING

Daarnaast kiezen steeds meer mensen ervoor om vaker vegetarisch of 
veganistisch te eten en zo een steentje bij te dragen aan het milieu en 
dierenwelzijn. Dierlijke producten zoals vlees, eieren en zuivel zijn echter 
een belangrijke bron van eiwitten. Je kunt je dus afvragen hoe je aan je 
dagelijkse eiwitbehoefte komt als je besluit vaker of voortaan vegetarisch of 
veganistisch te gaan eten. 

In dit e-book vind je 12 plantaardige eiwitrijke recepten, zodat je er op 
een heerlijke manier voor kunt zorgen dat je voldoende hoogwaardige 
voedingsstoff en binnenkrijgt.

Veel Nederlanders eten tegenwoordig een stuk 

minder vlees. Zij volgen de nieuwe aanbevelingen 

van het Voedingscentrum (nieuwe Schijf van Vijf) of 

zijn afgeschrikt door het nieuws dat een hoge vlees-

consumptie het risico op darmkanker kan vergroten. 

WAT ZIJN EIWITTEN EN 
WAAROM HEEFT ONS 
LICHAAM ZE NODIG?

Eiwitten, ook vaak proteïnen genoemd, bestaan uit aminozuren en zitten vooral in 

dierlijke voedingsmiddelen, zoals vlees, vis en eieren. Daarnaast bevatten ook talloze 

plantaardige producten eiwitten, waaronder groenten, peulvruchten en zaden. In het 

menselijk lichaam komen twintig verschillende aminozuren voor waarvan het lichaam er 

zelf twaalf kan aanmaken, te weten de zogeheten niet-essentiële aminozuren. De andere 

acht worden essentiële aminozuren genoemd en moeten uit voeding gehaald worden. 

De meeste dierlijke eiwitten bevatten al deze essentiële aminozuren, daarom worden ze 

ook wel volwaardige eiwitten genoemd. Alle plantaardige voeding bevat ook alle negen 

essentiële aminozuren, zij het dat de meeste plantaardige eiwitten een zeer laag gehalte 

van een of meer essentiële aminozuren bevatten. Daarom worden plantaardige eiwitten 

ook wel onvolwaardige eiwitten genoemd. De enige plantaardige voedingsmiddelen 

die wel alle acht essentiële aminozuren bevatten zijn quinoa, hennepzaad, boekweit en 

blauwgroene algen (b.v. spirulina en chlorella). Alle aminozuren in plantaardige producten 

zijn van dezelfde kwaliteit als dierlijke aminozuren en kunnen net zo effectief door het 

menselijk lichaam worden opgenomen.
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Aminozuren uit eiwitten zijn heel belangrijk voor een goede gezondheid; ze zijn onder 

meer verantwoordelijk voor de stofwisselingsprocessen in het lichaam en spelen een rol 

bij de aanmaak van weefsels, hormonen, enzymen, antilichamen, transporteiwitten en 

andere belangrijke eiwitstructuren. Wie te weinig eiwitten binnenkrijgt kan te kampen 

krijgen met een verstoorde aanmaak van enzymen en hormonen. Daarnaast kan een 

eiwittekort leiden tot afbraak van structurele eiwitten, waardoor uiteindelijk vitale 

functies in het lichaam minder goed gaan werken. Belangrijk om te weten is ook dat het 

menselijk lichaam geen eiwitten op kan slaan, zoals dat gebeurt met koolhydraten en 

vetten. Daarom dien je ervoor te zorgen dat je elke dag voldoende eiwitten via voeding 

binnenkrijgt.

HOEVEEL EIWITTEN 
HEB JE DAGELIJKS 
NODIG?

Hoeveel eiwitten jouw lichaam per dag nodig heeft hangt af van je gewicht en hoeveel 

je beweegt en/of sport:

 HOEVEELHEID EIWIT PER KILO 
BEWEGING LICHAAMSGEWICHT PER DAG

Geen of nauwelijks beweging 0,5 - 1 gram

Lichte sportbeoefening (fietsen, stevig wandelen, 

lichte krachttraining, etc.) 1,5 gram

Matige sportbeoefening (matige krachttraining) 2 gram

Intensieve sportbeoefening (intensieve krachttraining, 

professionele sporters) 2,5 gram

De hoeveelheid eiwitten die je dagelijks nodig hebt kun je over de hele dag (ontbijt, lunch, 

avondmaaltijd) verdelen. Het is in ieder geval altijd goed om de dag te beginnen met een 

eiwitrijk ontbijt, zodat je met een verzadigd gevoel de deur uitgaat en je lichaam genoeg 

energie heeft om de dag mee te beginnen. Daarnaast is bekend dat de eerste 30 gram 

eiwitten die je eet op je nuchtere maag naar je immuunsysteem gaan. Je hersenen maken 

als je ’s ochtends als eerste eiwitten eet bovendien goede neurotransmitters aan die je 

helpen beter met stress om te gaan.
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VERSCHILLEN TUSSEN 
PLANTAARDIGE EN 
DIERLIJKE EIWITTEN

Er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen plantaardige en dierlijke eiwitten. In het 

algemeen bevat plantaardige voeding minder eiwitten dan dierlijke voeding. Je zult er 

dus veel meer van moeten eten om dezelfde hoeveelheid eiwitten binnen te krijgen. 

Daarnaast bevatten plantaardige eiwitten vaak minder essentiële aminozuren, zoals je al 

in hoofdstuk 1 hebt kunnen lezen. Als je volledig veganistisch wilt gaan eten dien je er dus 

voor te zorgen dat je voldoende plantaardige voeding eet die alle essentiële aminozuren 

bevat, te weten quinoa, hennepzaad, boekweit en blauwgroene algen. Ook kun je ervoor 

zorgen dat je verschillende soorten eiwitrijke plantaardige voeding in één maaltijd met 

elkaar combineert (bijvoorbeeld bonen, linzen of erwten combineren met bruine rijst), 

zodat je toch alle essentiële aminozuren binnenkrijgt. Tenslotte zijn plantaardige eiwitten 

zijn minder makkelijk te verteren dan dierlijke eiwitten.

Plantaardige eiwitten hebben echter ook belangrijke voordelen want ze:

• bevatten veel verschillende voedingsstoffen (vitamines, mineralen, vezels, etc.)

• bevatten geen hormonen/antibiotica

• voeden ons lichaam rechtstreeks in plaats van via het dier

• zijn beter voor het milieu

• zijn beter voor het dierwelzijn
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EIWITRIJKE 
PLANTAARDIGE 
PRODUCTEN

Er zijn veel meer plantaardige voedingsmiddelen die rijk zijn aan eiwitten dan je in 

eerste instantie zou denken. In onderstaand overzicht kun je zien welke zeer eiwitrijke 

plantaardige producten je dagelijks aan je maaltijden toe zou kunnen voegen:

  HOEVEELHEID EIWITTEN  
VOEDINGSBRON

 
TYPE VOEDING

 
(PER 100 GRAM)

Bruine rijst eiwitpoeder Proteïne poeder 78,9 g

Chlorella Blauwgroene alg 57 g

Spirulina Blauwgroene alg 57 g

Hennepzaad Zaden 34,4 g

Hennep eiwitpoeder Proteïne poeder 49 g

Pijnboompitten Zaden 27,0 g

Zonnebloempitten Zaden 27,0 g

Limabonen Peulvrucht 21,5 g

Sesamzaad Zaden 20,9 g

Amandelen Noten 19,5

Cashewnoten Noten 18,5 g

Quinoa Pseudograan 16,2 g

Chiazaden Zaden 16 g

Walnoten Noten 14,4 g

Hazelnoten Noten 14,2

Paranoten Noten 14,0 g

Havermout Glutenvrij graan 13,1 g

Gefermenteerde soja (bv. tempé) Peulvrucht 12,0 g

Boekweit Glutenvrij graan 10,4

Linzen Peulvrucht 10,0 g

Macadamianoten Noten 9,0 g 

Rijstwafels Rijst 8,0 g

Kidneybonen Peulvrucht 7,8 g

Bruine bonen Peulvrucht 7,6 g

Kikkererwten Peulvrucht 7,5 g

Zeewier Groente 6,0 g

Rijstnoedels Rijst 5,0 g

Doperwten Peulvrucht 4,5 g

Tuinbonen Peulvrucht 4,5 g

Amarant Pseudograan 4 g

Broccoli Groente 3,3 g

Avocado Vrucht 2,6 g

Spinazie Groente 2,5 g
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Ingrediënten
• 1 scoop eiwitpoeder (bijv. Super-

food.nl Bruine Rijst Eiwitpoeder) 

• 1/2 avocado 

• 1 handje blauwe bessen 

• 1 handje rode bessen 

• 1 handje bramen 

• groot glas water 

• flinke scheut citroensap 

• 7 grote verse muntblaadjes

Bereidingswijze
Blend alle ingrediënten samen in de 

blender tot een gladde smoothie. 

BRUINE RIJSTEIWIT 
IN DE MIX 
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02 DE PAARSE 12 

Ingrediënten
• 200 ml amandelmelk

• 50 ml water

• 12 blauw bevroren bessen

• 12 bramen

• 12 blaadjes munt

• 12 cm komkommer

• 12 cm courgette

• 1 scoup eiwitpoeder

Bereidingswijze
Voeg alle ingrediënten samen in de blender 

en blend tot een gladde smoothie.
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TRAININGREEP 03

Ingrediënten
• 70 gram rauwe pistachenoten 

• 70 gram rauwe, ongepelde  

hazelnoten 

• 90 gram ontpitte medjoul dadels 

(in stukjes geknipt) 

• 45 gram gedroogde vijgen (knip 

het harde puntje eraf en knip ze 

daarna in stukjes) 

• 40 gram kokosrasp 

• 1 el cacaonibs 

• 1 el kokosolie extra vierge 

• snufje zeezout

Bereidingswijze
Meng alles goed door elkaar in je keukenmachine, het 

mag nog een beetje grof zijn, maar het moet wel goed 

plakken. Bekleed een cakeblik of kleine ovenschaal 

met bakpapier. Doe hier het mengsel in en druk het 

goed aan (ongeveer 1 cm dikte). Zet het een uur in je 

koelkast, daarna kun je het in repen snijden. Wikkel ze 

in bakpapier en bewaar ze in een goed afgesloten bak 

in je koelkast.
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WARME CHOCOMEL 
MET BLOEMKOOL 

04

Ingrediënten
• 250 ml rijstmelk

• 200 gram gestoomde bloemkool

• 2 el rauwe cacaopoeder

• 2 el cacaonibs

• 2 el ahornsiroop

• 1 el cashewpasta

• 1 tl vanillepoeder

Bereidingswijze
Doe alvast alle ingrediënten in de blender en voeg de 

bloemkool als laatst toe, wanneer deze nog warm is. 

Blend tot een romige smoothie. 
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ENERGIEPUDDING 05

Ingrediënten
• 25 gram walnoten

• 2 el kokossnippers

• 1 el chiazaden

• 1 el pompoenzaden

• 1 el lijnzaad

• 1 tl kaneelpoeder

• snufje zout

• 2 el rozijnen

• 1/2 el gemalen venkelpoeder

• zoet fruit naar keuze

Bereidingswijze
Mix alle ingrediënten fijn in je keukenmachine. Voeg 

250ml warm water toe en blend alles tot een romige 

massa. Let op met mixen dat het deksel goed dicht 

zit. Laat het mengsel 5 minuten wellen. Serveer in een 

kom en maak af met de rozijnen, de venkelpoeder en 

wat zoet fruit naar keuze. 

SAY CHEESE-CAKE06

Ingrediënten
• 250 ml water

• 1 scoop Superfood.nl Bruine Rijst 

Eiwitpoeder

• 5 el citroensap

• 3 ontpitte medjoul dadels

• 2 el rauwe cashewnoten

• 1 banaan

• 1/2 el lucuma

• 1/2 el vanillepoeder

• snufje zeezout

Bereidingswijze
Blend alle ingrediënten samen tot 

een romige gladde smoothie.
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SNIJBIETJE  07

Ingrediënten
• grote hand snijbiet

• 1 scoop eiwitpoeder

• 2 kiwi's

• 2 verse vijgen

• klein handje gemengde kiemen

• 1 tl kokosolie extra vierge

• water naar behoefte

Bereidingswijze
Blend alle ingrediënten samen 

tot een gladde smoothie.
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ZONNIGE 
CHIAPUNCH   

08

Ingrediënten
• 40 gram chiazaad

• sap van 1 sinaasappel

• 5 aardbeien

• 2 el rauwe cacaonibs

• 1 el zonnebloempitten

• 1 scoup eiwitpoeder

Bereidingswijze
Doe het chiazaad in een kom, schenk het sinaasappelsap 

erbij en laat het 10 minuten ewken, roer af en toe 

even. Snijd ondertussen de aardbeien in plakjes. Schep 

vervolgens het fruit, de cacaonibs, de rozijnen, zonne-

bloempitten eiwitpoeder door de chiazaden heen. 
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POWER PROTEÏNE 
SPORTSMOOTHIE 

09

Ingrediënten
• 250 ml kokoswater

• 1el vanille proteïnepoeder

• 1/2 el rauwe cacaopoeder

• 1/2 tl acaïpoeder

• 1/2 tl guaranapoeder

Bereidingswijze
Voeg alles samen in je blender en 

mix tot een gladde smoothie. 
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PARAPAPA10

Ingrediënten
• 250 ml amandelmelk

• 7 paranoten

• 3 ontpitte medjooldadels

• 1 el hennepeiwit

• 1 el rauwe cacaopoeder

• 1 el cacaonibs

• 1 tl maca

Bereidingswijze
Blend alle ingrediënten samen tot 

een gladde smoothie
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LAAGJESONTBIJT 11

Ingrediënten
Voor de basis

• 5 walnoten

• 2 el havervlokken

• 5 paranoten

• 2 el pompoenpitten

• 2 el zonnebloempitten

• 1 el versgemalen lijnzaad

• vers fruit 

Voor de room

• 1 tl verse vanille

• 1/3 cup rauwe cashewnoten

• 1/4 cup water

Bereidingswijze
Doe de noten, zaden, vlokken en pitten in je blender en 

puls een paar keer zodat ze wat fijner worden.

Zet dit even apart. Blender daarna de ingrediënten 

voor de room tot een glad geheel.

Schep de helft van het noten- en zadenmengsel in een 

kom. Schep daarop de room. Maak af met de rest van 

de noten en zaden en gebruik et fruit als topping. 
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BOUNTYNUTS 12

Ingrediënten
Voor de bodem

• 125 ml amandelpasta of pinda-

kaas met stukjes

• 2 el zachte kokosolie

• snufje zout

Voor de kokoslaag

• 35 gram kokosrasp

• 3 el gesmolten kokosolie

• 2 el amandelmeel

• 1 el honing

• 1/2 tl vanillepoeder of 2 tl vanille 

proteïnepoeder

• snufje zout

Voor de chocolade

• 85 gram cacaoboter

• 25 gram rauwe cacaopoeder

• 1 1/2 el lucumapoeder

Bereidingswijze
Meng alle ingrediënten voor de bodem in een kom 

goed door elkaar. Bekleed een rechthoekig plastic 

bakje met huishoudfolie, schep hier het mengsel in en 

strijk het glad. Zet het bakje een kwartier in de vriezer.

Meng vervolgens alle ingrediënten voor de kokoslaag 

in een kommetje en verdeel het mengsel over de half 

geharde bodem. Druk het goed aan. Zet terug in de 

vriezer en maak ondertussen de chocola. 

Smelt de cacaoboter au bain-marie en voeg daarna 

het cacaopoeder en het lucumapoeder toe, roer alles 

goed door elkaar tot een gladde saus. Haal daarna de 

goed bevroren kokosplak uit de vriezer.

Schenk de chocolade over de plak heen en zet terug in 

de vriezer. Bewaar de bountynuts hier. Laat deze voor 

je hem wilt eten even 10 minuten ontdooien. 


