
Duurzaam consumeren, duurzaam leven, op weg naar een beter klimaat. 

 

Groen Doordenkertje: Minder vlees eten is makkelijker dan u denkt. 

De zorg voor de schepping raakt ons dagelijks leven. De natuur in binnen- en buitenland wordt het meest 

beïnvloed door wat we eten, wat we kopen en hoe we ons vervoeren. Voordat het eten op tafel staat, is het 

voedsel soms al de halve wereld over vervoerd. De productie van vlees in het bijzonder, zorgt voor grote uitstoot 

van broeikasgassen en fijnstof, mestproblemen, gebruik van anti-biotica die ook voor mensen schadelijk kunnen 

zijn. 

Wat kunnen we zelf thuis doen om een ietsje pietsje bij te dragen aan het verbeteren van het klimaat?  

We kunnen duurzame producten kopen en eerlijke keuzes maken. Er is voor bijna alles een duurzame variant te 

koop in de winkel, op de webshop en op de markt. Wij, als consumenten, hebben veel meer impact dan we 

denken! Wij kunnen werken aan duurzaamheid door bewust goede producten te kopen; zo zorgen we dat de aarde 

bewoonbaar blijft, dat willen we toch allemaal? 

Veranderen gaat echter niet vanzelf. Neem nou de dagelijkse maaltijd, we zijn opgevoed met aardappelen, 

groente en vlees. Maar we kunnen bewust alleen groente en fruit uit het seizoen eten en letten op biologische 

en/of fairtrade producten. We zijn gewend aan ons stukje vlees bij de warme maaltijd, maar kunnen we ook 

wennen aan minder vlees eten? Wat te denken van vleesvervangers? Bijvoorbeeld door eieren, champignons, 

peulvruchten, noten of kaas te eten bij de warme maaltijd? Er zijn o.a. vegetarische kaasburgers en 

gehaktballetjes te koop, ze zijn goed en eenvoudig te verwerken zodat het een duurzame heerlijke maaltijd wordt. 

Bovendien is er minder energie, land en water nodig om deze vleesvervangers te produceren. 

 

“Verbeter de wereld, begin met minder vlees te eten”.  

Met vegetarisch eten beginnen, is even een omslag. Vaak begint de jeugd erover met het idee: “Zouden wij niet 

wat vaker vegetarisch of een maaltijd zonder vlees kunnen eten”? De jeugd heeft de toekomst, toch? 

Heel moeilijk hoeft het niet te zijn. In Oosterbeek en omgeving kunnen we bij de supermarkten tegenwoordig heel 

wat vegetarische varianten kopen. Aan de Cornelis Koningstraat 2 in Oosterbeek, zit de Biologische supermarkt 

“Odin”.  Er is ook een echt vegetarisch restaurantje: “Tjoe’s”, Weverstraat 20-22. Verder kunnen we bij 

verschillende restaurants in de buurt vegetarische maaltijden bestellen en afhalen. 

En voor degene die niet alleen vleesloos maar ook geen andere dierlijke producten wil kopen: afgelopen weekend 

is in Arnhem de grootste veganistische supermarkt geopend, aan het Brouwersplein.  

 

Bent u benieuwd geworden? Hieronder vindt u een recept en de titel van een vegetarisch receptenboekje. 

Meer informatie is te verkrijgen bij de leden van de werkgroep Groene Kerk van de Vredebergkerk Oosterbeek.  

Anita Berghege, 06-23949148, E: paos001@hotmail.co  

Greet Visser-Schoon, 06-13105573, E:greetwesselvisser@hetnet.nl 

Meer over de werkgroep leest u op de site van de kerk, onder Diaconie / Groene Kerk 

 

 

Recept, geroerbakte spinazie met aardappelen of volkoren rijst.  

Benodigdheden voor 2 personen: 

4 ons spinazie 

1 halve rode paprika 

1 grote ui 

1 teen knoflook 

half doosje kastanje champignons/half doosje witte champignons 

lepeltje sambal (hoeft niet) 

vegetarische gehaktballetjes 

een beetje peper en zout 

Bereiden: In de wok verwarm je een scheutje olijfolie en daarin bak je de in stukjes gesneden ui, knoflook en 

paprika. Daarna voeg je de champignons toe en ook deze roerbak je even. Als alles een beetje smeuïg is doe je er 

een beetje sambal, peper en zout bij. Voeg de in stukjes gesneden vegetarische gehaktballetjes erbij. Laat de 

spinazie slinken. Gekookte rijst of aardappelen apart bereiden en het gerecht is klaar. De spinazie kun je 

vervangen door peultjes of een andere groente.   Meer recepten zijn o.a. te vinden in het boekje: 

 “Veggie”, het kleine River Cottageboek met groenten in de hoofdrol, door Hugh Fearnley-Whhittingstall 
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