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praktische tips

Vergroen je menukaart met deze praktische tips

Duurzaamheid is anno 2019 een onderwerp, óók in de horeca en 
foodservice. Lokale en seizoensgebonden ingrediënten, circulaire 
reststromen, milieubewuste verpakkingen, het hoort er allemaal 
bij. Vergeet in dit rijtje ook niet een groenere menukaart, waarbij 
je de gast verleidt tot plantaardigere keuzes. Dit is niet alleen 
belangrijk voor een toekomstbestendig voedselpatroon, maar kan 
ook daadwerkelijk kostenbesparing opleveren én een tevreden 
gast. Wat wil je nog meer? Deze praktische tips helpen je op weg.
 
Tip 1: Besteed meer aandacht aan je groenten en serveer kleinere 
porties vlees en vis 
Restaurantbezoekers eten tot 113 % meer groenten en tot 13% 
minder vlees of vis als dit door de horecaondernemer slim, aan-
trekkelijk en kwalitatief goed wordt aangeboden. Denk hierbij aan 
méér aandacht voor de siersla-garnering op het bord en aantrek-
kelijker bereide groenten waardoor het vlees minder centraal 
staat. De waardering van de gast blijft hierbij gelijk of stijgt. Dat 
is aangetoond in vier wetenschappelijke onderzoeken, bij negen 
horecagelegenheden, door Wageningen Economic Research, het 
Louis Bolk Instituut en adviesbureau Greendish. 
 
Tip 2: Durf te experimenteren met plantaardige eiwitten 
De plantaardige keuken kan ontzettend spannend zijn en leent zich 
er perfect voor om je gast te verrassen en nieuwe smaken en 
structuren te laten waarderen. Varieer dus met de diversiteit aan 
plantaardige eiwitten: gebruik eens peulvruchten (kikkererwten, 
linzen, zwarte bonen, spliterwten, reuzebonen…) in de salade, 
werk met noten en zaden als eiwitrijke garnering, kies voor een 
bijzondere bereiding met paddenstoelen (pulled paddo’s, padden-
stoelen shoarma, gevulde paddenstoelen…) of gebruik zeewier als 
smaakmaker én eiwitbron in je creatie. Durf te experimenteren!
 
Tip 3: Presenteer jouw plantaardige keuzes bovenaan je  
menukaart  
Gasten zijn zeker te verleiden tot groenere keuzes, alleen al een 
andere presentatie van de keuzes kan hierbij helpen. Vaak beginnen 
menukaarten met de vlees- en vissuggesties waardoor de gast 
eigenlijk nooit verder kijkt. Begin daarom eens bij de vega(n) 

opties, zo ontdekt je gast letterlijk een nieuwe optie! Of durf je 
het aan om nog een stapje verder te gaan? We zien steeds meer 
restaurants die als basis kiezen voor een aantrekkelijk geprijsd 
vega(n) menu en per gerecht tegen een supplement een vlees-, 
vis- of zuivelcomponent aanbieden. Wedden dat de gast er dan 
anders naar zal kijken?
 
Tip 4: Maak het jezelf niet te ingewikkeld 
Natuurlijk wil je alles zelf bedenken, zelf maken en zo puur en 
natuurlijk mogelijk te werk gaan. Maar bij het implementeren van 
een plantaardiger menu kan je best wat hulp gebruiken! Er zijn  
geweldige producenten die de kunst van werken met plantaardige 
eiwitten écht begrepen hebben, en kant-en-klare oplossingen 
bieden die jouw leven in de keuken gemakkelijker maken. Dit doet 
niets af aan de puurheid of de kwaliteit van het product, maar 
maakt jouw uitdaging wel lekker en eenvoudig. We hebben een 
mooi overzicht van handige vega(n) foodservice producten voor 
je op een rijtje gezet. Blader snel door!
 
Wil je écht aan de slag met jouw groenere menukaart? Laat je in-
spireren! Stuur een mail naar info@zokanhetook.nu en we zorgen 
dat je in contact komt met de partij die jou het beste kan helpen 
om op een inspirerende en innovatieve manier te vergroenen, bij- 
voorbeeld ProVeg Nederland of Dutch Cuisine. Want zo kan het ook!
 

#ZOKANHETOOK FOODSERVICE PRODUCTEN 
 
Wil je op een makkelijke en lekkere manier jouw menukaart plant-
aardiger maken? Dan kunnen deze vegetarische en plantaardige 
producten je daarbij helpen. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn, zo 
kan het ook!

= plantaardig = vegetarisch
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Alpro Mild & Creamy Naturel

Breid uw ontbijtassortiment uit met de nieuwste aanwinst voor 
de foodservicesector: Alpro Mild & Creamy Naturel. Deze plant-
aardige variatie op yoghurt bevat al het goede van de natuur. 
Dankzij de romige textuur is het uitstekend te gebruiken als basis 
voor bijvoorbeeld smoothies, maar je kunt het uiteraard ook puur 
of in combinatie met vers fruit serveren.

Adviesprijs: €2.10 
Foodservice verkooppunt(en): alle groothandels 

 2
 

Alpro Cuisine ‘For Professional’

Alpro Soya Cuisine ‘For Professionals’ is een 100% plantaardige 
variatie op room, die op dezelfde manier als kookroom gebruikt 
kan worden. Dat kan in zowel koude als warme gerechten. Dit 
product heeft een zachte textuur en is rijk aan smaak. Alpro Soya 
Cuisine ‘For Professionals’ is een goede keuze als basisproduct 
om te verwerken in onder meer soepen, sauzen, dressings en wie 
weet in welke gerechten nog veel meer.

Adviesprijs: €2.25 
Foodservice verkooppunt(en): alle groothandels
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Nature&Moi Cheddar Slices

De 100% plantaardige kaas van Nature&Moi smelt perfect op 
ieder gerecht. De smaak, stretch en textuur zorgen voor een 
echte kaasbeleving. De receptuur is gebaseerd op kokosolie en 
rijsteiwit en hierdoor volledig vrij van zuivel, lactose, soja, gluten  
& palmolie. 

Adviesprijs: €13.99 per kilo 
Foodservice verkooppunt(en): Sligro 

 4
 

Follow Your Heart Vegenaise

Maak kennis met de nummer 1 plantaardige mayonaise uit Amerika. 
Deze koelverse Vegenaise is volledig eivrij, lactosevrij en bevat 
geen cholesterol, conserveringsmiddelen of geraffineerde suikers. 
De Vegenaise is inmiddels verkrijgbaar in meer dan 35 landen. 
Proef en oordeel zelf!

Adviesprijs: €21.75 per 3,78 L 
Foodservice verkooppunt(en): diverse groothandels en via  
NextFoods.eu
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Umami Stukjes & Umami Saté

Umami Stukjes & Umami Saté van Botanic Bites zijn gemaakt van 
geredde oesterzwamvoetjes. Ze zijn sappig, heerlijk van smaak en 
hebben een goede bite. De stukjes zijn een veeldzijdig ingrediënt 
in de keuken, heerlijk zelf op smaak te maken met kruiden of  
marinade. De saté is gemakkelijk te bereiden op de bakplaat in  
de oven of op de BBQ. Een puur, plantaardig product!

Adviesprijs: op aanvraag  
Foodservice verkooppunt(en): via botanicbites.nl 

 6
 

Snack Balletjes en Burgers

Botanic Bites introduceert lekkere snackballetjes en -burgers op 
basis van geredde groenten en oesterzwamvoetjes in drie smaken: 
Tomaat & Gember, Oesterzwam & Seaweed en Wortel & Pompoen. 
Heerlijk voor kinderen, als borrelgarnituur of lunchgerecht. 

Adviesprijs: op aanvraag  
Foodservice verkooppunt(en): via botanicbites.nl 
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GRO Oesterzwam (oven) bitterballen en kroketten

Bij duurzaam en circulair denk je niet meteen aan koffiedik, maar 
toch vormt dit restproduct een basis voor de oesterzwammen 
van GRO waarmee we vervolgens verschillende heerlijke producten 
maken zoals de oesterzwam bitterbal en kroket! Zowel geschikt 
voor de oven als voor de frituur.

Adviesprijs: Frituur bitterbal (36 x 30 gram) €13.11 | Oven bitter-
bal (50 x 30 gram) €20.10 | Frituur kroket (21 x 70 gram) €16.39 | 
Oven kroket (21 x 80 gram) €18.42 
Foodservice verkooppunt(en): diverse groothandels en via  
gro-together.com

8
 

GRO Krupi Chips 

Bij duurzaam en circulair denk je niet meteen aan koffiedik, maar 
toch vormt dit restproduct een basis voor de oesterzwammen 
van GRO waarmee we vervolgens verschillende heerlijke producten 
maken zoals de vegan Krupi Chips.

Adviesprijs: €2.50 - €2.95 
Foodservice verkooppunt(en): HANOS, Landwaart culinair en via 
gro-together.com 
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Quorn Fijngehakt, Stukjes en Burgers

Quorn maakt vleesvervangers op basis van mycoproteïne, een zeer 
duurzame, gezonde en eiwitrijke schimmel uit de paddenstoelen- 
familie. Zo produceert Quorn Fijngehakt, Stukjes en Burgers. Een-
voudig te bereiden en daarmee de perfecte beste keuze voor al je 
favoriete gerechten.

Adviesprijs: €10.48 - €11.31 
Foodservice verkooppunt(en): Sligro, Hanos 

 10
 

Rotterzwam bitterballen

De krokante bitterballen van Rotterzwam hebben een romige 
vulling gemaakt van op koffiedik gekweekte oesterzwammen. Ze 
hebben een hartige umami-smaak, zijn 100% vegetarisch en een 
stuk beter voor het milieu dan een gewone bitterbal. Want het 
maken van één bitterbal van oesterzwammen in plaats van rund-
vlees bespaart maar liefst 30 liter water! 

Adviesprijs: €22,50 per doos van 54 stuks 
Foodservice verkooppunt(en): Sligro, Zegro
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Pépites Rode linzen/wortel, Spliterwten/courgette 
en Kikkererwten/mais

Met Pépites geven we je peulvruchten en groenten in een verras-
sende nieuwe vorm. Gebruik Pépites om op een makkelijke manier 
onderscheidende, volwaardige, plantaardige gerechten te maken. 
Pépites is gemaakt van 100% peulvruchten en groenten, is vezelrijk 
en daardoor goed vullend. Bovendien is het plantaardig, hoog in 
proteïne, glutenvrij en net zo gemakkelijk te bereiden als rijst en 
pasta. Pépites is verkrijgbaar in drie varianten: Rode linzen/wortel, 
 Spliterwten/courgette en Kikkererwten/mais.

Foodservice verkooppunt(en): alle groothandels 

 12
 

BOON Chili & Falafel Burgers

Onze BOON Chili & Falafel Burgers zijn 100% plantaardig. Verse 
groenten en kruiden geven ze een waanzinnige smaak. En omdat 
we onze burgers bedekken met gepofte quinoazaden krijgen ze 
een lekkere bite.

Adviesprijs: €28,46 per 2,5 KG 
Foodservice verkooppunt(en): SLIGRO

#zokanhetook
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BOON Falafel Ballen

Onze BOON Falafel Ballen zijn 100% plantaardig. Verse kruiden en 
specerijen geven ze een waanzinnige smaak. En omdat we onze 
ballen verrijken met groenten zijn ze lekker natuurlijk.

Adviesprijs: €27.- per 3,0 KG 
Foodservice verkooppunt(en): SLIGRO 

 14
 

BUMI biologische lupine tempeh blokjes,  
voorgebakken en gemarineerd, 900g verpakking 

Bumi’s assortiment bestaat uit eiwitrijke tempeh op basis van lupine 
bonen. 100% biologisch en lokaal geproduceerd met respect voor 
mens, dier & milieu. De bonen worden op eeuwenoude Indonesische 
wijze gefermenteerd en zo omgetoverd tot een voedzame lekkernij 
die je in vrijwel elk gerecht kunt gebruiken. Met keuze uit drie 
marinades: Mexicaans, Aziatisch en Indiaas.

Adviesprijs: op aanvraag 
Foodservice verkooppunt(en): diverse groothandels en via  
bumiorganic.com
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Schouten Falafel

Falafel zijn balletjes met kikkererwten als basis. Falafel is van oor-
sprong een product uit het Midden-Oosten maar inmiddels ook 
in Europa uitgegroeid tot een bekend product. De kruidenmix van 
deze veganistische Falafel zorgt voor een lekkere pittige smaak 
en de combinatie tussen peulvruchten en groenten maakt het 
tot een heerlijke veganistische snack. Een balletje falafel weegt 
ongeveer 17 gram.

Adviesprijs: €24,15 (Foodservice doos à 3,0 kg) 
Foodservice verkooppunt(en): Food5, De Jong Diepvries 

 16
 

Schouten Notenburger 

Een product dat je zeker zal verrassen. De heerlijke notenmix 
zorgt voor een stevige bite en een unieke smaakbeleving. Ook 
deze burger is heerlijk tussen een broodje. Het gewicht van deze 
vegetarische Notenburger is 60 gram en dit product is per twee 
stuks verpakt.

Adviesprijs: €39,61 (Foodservice doos à 2,5 kg) 
Foodservice verkooppunt(en): Sligro, Food5, De Jong Diepvries

15 16
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Olijcke Henry

Deze zee-groenteburger van Olijck wordt gemaakt met linzen, 
walnoten, champignons én ’t beste uit de zee: wakame, bruinwier 
vol met voedingsstoffen. Toch doet de smaak denken aan falafel. 
Zo geeft de Henry een boost voor de energie én het humeur!

Adviesprijs: Doos á 20 burgers: €29.50 
Foodservice verkooppunt(en): alle groothandels 

 18
 

Olijcke Abel

Deze zee-groentenugget van Olijck wordt gemaakt met witte 
bonen, venkel én wakame: ’t beste uit de zee: Dit bruinwier ken je 
misschien uit de Japanse keuken. Grappig genoeg is het helemaal 
niet bruin, maar net als spinazie knalgroen en vol met gezondheid.

Adviesprijs: Doos á 2 kilo: €25.50 
Foodservice verkooppunt(en): alle groothandels
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Olijcke David

Deze zee-groente bitterbal van Olijck wordt gemaakt met cham-
pignons, sesam, Spaanse peper en diverse groenten waaronder 
zee-groente: wakame, bekend uit de Japanse keuken. Dit maakt 
de Pedro tot een waanzinnige toevoeging voor bij de borrel! 

Adviesprijs: Doos á 54 ballen: €18.50 
Foodservice verkooppunt(en): alle groothandels 

 20
 

The Dutch Weed Burger

De beste burger op de planeet, voor de planeet! De malse patty 
is gemaakt van eiwitrijke, zilte sojasnippers en het krachtige win-
terwier Royal Kombu, dat duurzaam wordt geteeld in Nationaal 
Park Oosterschelde. De knapperig geroosterde Weed Bun kleurt 
heldergroen van de chlorella, en de micro-alg zit stampvol goede 
eiwitten en omega vetzuren.

Adviesprijs: op aanvraag 
Foodservice verkooppunt(en): Bidfood en via  
dutchweedburger.com

21
 

The Dutch Weed Dogg

Een écht lekkere plantaardige hot dog, met al zijn kleuren ook een 
lust voor het oog. De worst wordt gemaakt van seitan, verrijkt met  
zilte Royal Kombu flakes en chipotle met wat oomph door de ge-
rookte jalapeño peper. Zet je tanden er maar in!

Adviesprijs: op aanvraag 
Foodservice verkooppunt(en): Bidfood en via  
dutchweedburger.com 

 22
 

WeedBalls

De Weedballs zijn gevuld met een ragoût gemaakt van de Japanse 
shiitake paddestoel en Nameko- en koningsoesterzwammen. De 
vlezige structuur van deze drie-eenheid zorgt voor een perfecte 
ragout-mix en umami-beleving. De smaak wordt verhoogd door 
zeewier flakes die door de ragoût zijn gemengd.

Adviesprijs: op aanvraag 
Foodservice verkooppunt(en): Bidfood en via  
dutchweedburger.com
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Garden Gourmet Incredible Burger 

De Garden Gourmet Incredible Burger geeft een echte burger 
beleving. Een verse (rauwe) burger gemaakt met plantaardige en 
herkenbare ingrediënten die je een ongelooflijk sappige ervaring 
bezorgen. De Incredible Burger is 100% Veggie en 100% Incredible! 
Hoog in proteïne, een bron van vezels en ijzer en ook nog eens 
duurzaam. 

Adviesprijs: €1.77 per stuk (113 g) 
Foodservice verkooppunt(en): diverse groothandels 

 24
 

Garden Gourmet Vegan Filet Stukjes 

Garden Gourmet Veganistische Filet Stukjes zijn veelzijdig te ge-
bruiken, van salades tot een curry. Ze zijn heerlijk van smaak met 
een goede textuur, op basis van soja en tarwe. Ingrediënten van 
hoge kwaliteit die je kent. Ze zijn rijk aan eiwitten en een bron van 
vezels: een voedzaam plantaardig alternatief. 

Adviesprijs: €1.30 per stuk (80 g per portie) 
Foodservice verkooppunt(en): diverse groothandels  
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Heura Chunks 

Heura is een vernieuwende vleesvervanger met de unieke smaak 
en textuur van kippenvlees, eenvoudig te verwerken in je favoriete 
gerecht. Heura is clean-label: water, soja-concentraat, olijfolie, 
zout, aroma en kruiden. Verkrijgbaar in diverse smaken.

Adviesprijs: € 36.50 per 2,5 kilo 
Foodservice verkooppunt(en): diverse groothandels of via  
nextfoods.eu 

 26
 

SoFine Smokey Texas Burger

Deze XXL burger tilt vegan naar een heel nieuw level van smaak-
beleving: een stevige bite, een rokerige grillsmaak en een zoete 
toets van gegrilde rode paprika, dé ingrediënten voor het onna-
volgbare succes van deze burger.

Adviesprijs: €23.95 
Foodservice verkooppunt(en): alle groothandels 
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SoFine Snack Trio (Mix van 3 groenteballetjes,  
rode biet, pompoen-olijf & spinazie)

Smaakbommetjes boordevol groenten. Wat dacht je van een 
spinazieballetje met rooktofu, een pompoenballetje met olijven 
of een rode bietenbal? Mooie variaties in kleur, spannende com-
binaties in smaak. Door dit feestelijke ensemble zijn je bitterballen 
waarschijnlijk helemaal van de kaart.

Adviesprijs: €23.76 
Foodservice verkooppunt(en): alle groothandels 

 28
 

SoFine Snack Selection

Een plantaardig feestje aan tafel? Dan mag de Snack Selection 
niet ontbreken. Drie van onze lekkerste vegan snacks samen op 
tafel: kruidige falafel, stevige SoChicken nuggets en malse SoFish 
nuggets. De perfecte, plantaardige borrelhap! 

Adviesprijs: €23.76  
Foodservice verkooppunt(en): alle groothandels 
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Vivera vegetarische balletjes en burger

De Vivera balletjes en de Vivera burger zijn licht gekruid, onge-
paneerd en hebben een goede bite. De balletjes zijn heerlijk als 
snack, maar passen ook prima in een pastasaus met tomaten 
en groenten. De burger doet het natuurlijk perfect als broodje 
hamburger!

Adviesprijs: op aanvraag  
Foodservice verkooppunt(en): Bidfood, Sligro 

 30
 

Schouten Braadworstjes 

Deze vegetarische braadworst is heerlijk gekruid en past goed  
bij bijvoorbeeld koolgerechten. Ook dit product is verrijkt met 
vitamines en mineralen waardoor het een volwaardige maaltijd-
component is. Heerlijk sappige worst die ook prima is te gebruiken 
op de barbecue of steengrill. De Braadworst is beschikbaar als  
80 grams en 50 grams product. Ook in schijfjes leverbaar.

Adviesprijs: €27,32 (Foodservice doos à 3,0 kg) 
Foodservice verkooppunt(en): Food5, De Jong Diepvries

29
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#zokanhetook

Over #zokanhetook

Met de slogan Zo kan het ook is deze zomer de eerste landelijke 
campagne voor een plantaardiger voedingspatroon gelanceerd. 
Initiatiefnemer Green Protein Alliance, met al haar leden en partners, 
laat met deze meerjarencampagne in tekst en beeld zien hoe het 
ook kan, door voor ieder dierlijk product of recept een plantaardige 
keuze voor te spiegelen. Nederlanders worden zo uitgedaagd om 
bewust na te denken over de keuze voor een dierlijk of plantaardig 
product. 

 

Minder dierlijk, meer plantaardig

Volgens de laatste voedselconsumptiepeiling, halen Nederlanders 
61% van hun eiwitten uit dierlijke producten en 39% uit plantaardige 
producten. Het herstel van deze balans naar minimaal 50/50 in 
ons menu is cruciaal voor een gezonde en duurzame toekomst 
voor mens en klimaat. Ondanks dat we de goede kant op gaan, 
verschuift deze balans van minder dierlijke naar meer plantaardige 
voeding niet snel genoeg. De #zokanhetook campagne moet het 
herstel van deze balans versnellen. 

 

Zo kan het dus ook!

Hierbij focussen we ons niet alleen op de consument, maar ook 
op de Nederlandse foodservice. Want wie kan er beter laten zien 
hoe het ook kan? En hoe fantastisch dat kan smaken? Met deze 
tips en producten hopen we je op weg te helpen naar een plant-
aardiger aanbod. Laat zien dat het kan!

 

#zokanhetook

Green
Protein
Alliance
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Met dank aan alle Foodservice leden  
van de Green Protein Alliance

Healthy Planet*.Healthy Protein.
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