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“Plantaardig eten  
kent veel voordelen.  

Het is goed voor jezelf,  
de dieren en het milieu.”

Karin Rietmeijer



I N L E I D I N G

Supercool dat jij het plantaardig eten een kans wilt geven! Met dit kookboek wil ik je met allerlei 
heerlijke gerechten en handige tips verleiden om voor een vegan way of life te kiezen. Ook als je 
al langere tijd plantaardig eet, blijft het leuk om inspiratie op te doen in de keuken van een andere 
gepassioneerde vegan.

Waarom zou je de maaltijden die je altijd al met smaak hebt gegeten, als vegan opeens van je 
menu moeten schrappen? Vanwege de dierlijke ingrediënten? Dit zou best een beetje jammer zijn, 
want in de meeste gevallen hoef je - naast een kleine aanpassing hier en daar - helemaal geen 
afscheid van je favoriete recepten te nemen! 

In Peace, love & vegan food wordt antwoord gegeven op vragen waar je nu misschien nog mee 
rondloopt. Vooral in het begin van een meer plantaardig eetpatroon kunnen er best wat vragen bij 
je opkomen:

• Waar haal je als vegan je vitamines en mineralen vandaan? 
• Hoe zorg je ervoor dat je geen tekorten opdoet? 
• Welke tools zijn er om de omslag naar de plantaardige way of life makkelijker te maken? 
• Waar kun je nu eigenlijk ei het beste mee vervangen in gerechten? 

De achterliggende gedachte van mijn boeken is de omslag naar een vegan lifestyle voor iedereen 
eenvoudig te maken, ongeacht cooking-skills. Naast de recepten worden er daarom ook tips 
gegeven, bijvoorbeeld voor het maken van weekmenu’s en hoe je er als ‘planteneter’ voor kunt 
zorgen dat je alle benodigde vitamines, mineralen en voldoende eiwitten binnenkrijgt. 

Een kookboek vol smakelijke recepten, waarvan de meeste niet al te veel voorbereiding vragen. 
Door de keuze om of alle onderdelen zelf te maken of te kiezen voor een kant-en-klaar ingrediënt, 
zijn de recepten daarmee geschikt voor elk niveau. Voor op een doordeweekse dag én om je 
familie en vrienden een plezier mee te doen en eens mee te verrassen. Bij een aantal recepten 
wordt gebruik gemaakt van kant-en-klare vlees- en ei-vervangers, juist om het plantaardig koken 
zo toegankelijk mogelijk te houden.

Pannenkoeken, appelnotentaart, het saucijzenbroodje veganized… 

Ik hoop dat jij er net zo blij van wordt als ik.

Liefs, Karin
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