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Informatiegids over vegetarische voeding

Gezond Vegetarisch

Langste Vegetarische Tafel in Utrecht
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Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden als je vegetarisch eet
(= een plantaardige voeding gecombineerd met zuivel en eieren):

benodigde hoeveelheid van alle noodzakelijke
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voedingsstoffen in ruime mate en het is nog

Eiwitten hebben een belangrijke functie als

lekker ook!

bouwsteen voor het lichaam. Plantaardige eiwit-

Zetmeelcomponent: ruim
Brood, aardappelen, volkorenpasta,
havermout, muesli, zilvervliesrijst
Groente en fruit: 2 ons + 2 stuks
Glas sinaasappelsap, appel, EKO/
Max Havelaar banaan, wortel, ui,
veldsla, tutti frutti, broccoli
Vetcomponent: met mate
Lijnzaadolie, koolzaadolie,
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walnoten, boter, (vegetarische)
margarine
Eiwitcomponent: van 40 gram
(noten), 75 gram (gare peulvruchten) tot 100 gram (tahoe, ei)
Ei, tahoe, vegetarische kaas,
gemengde noten, peulvruchten,
melk, vegetarische/groenteburger

Vocht: minstens anderhalve liter
Water, thee, koffie
Aanvullende adviezen
• biologisch
•	seizoensgroenten en -fruit
• fairtrade
•	fruit, groenten of citrusvruchtensap bij elke maaltijd
•	dagelijks zuivel en/of eieren

