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Zuivelvervangers

Ook zuivel kan je makkelijk vervangen. Fijn voor wie
een voedselallergie heeft of graag plantaardig eet,
maar ook voor een breder publiek. Velen merken
het verschil niet eens, of houden net van de extra
smaak van plantaardige melk.
Vaak begint plantaardig koken al bij het bakken van
je groenten. Gebruik hiervoor geen boter maar olijfolie, plantaardige margarine of kokosolie.
Voor sauzen gebruik je vaak melk, boter of yoghurt,
maar niet getreurd: je kan ze perfect plantaardig
maken. Er bestaan verschillende soorten plantaardige melk, en elk alternatief heeft zijn specifieke
plek in de keuken. Het bekendste is sojamelk, een
makkelijke en voedzame vervanger. Ook op basis
van noten en granen worden er heel wat vervangers geproduceerd. Zo is havermelk tegenwoordig
dé favoriet voor je cappuccino, en zijn kokosmelk
en amandelmelk waardige alternatieven voor de
zuivel in je keuken.
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Alternatieven voor zuivelproducten

textuur en een volle smaak. Het vervangt room in
Aziatische bereidingen (bv. curry’s) en in desserts

PLANTAARDIGE MELKPRODUCTEN

(bv. cheesecake).

Er zijn tal van alternatieven voor koemelk. Zo is er
sojamelk, notenmelk (op basis van cashew-, aman-

Granenmelk wordt gebruikt in sauzen, soep, gebak

del- of hazelnoten), granenmelk (op basis van haver,

en desserts. Daarnaast is bijvoorbeeld havermelk

rijst, hennep …), erwtenmelk en kokosmelk. Van de

ook populair in koffies. Professionele plantaardige

meeste soorten bestaan er gezoete en ongezoete

baristamelk is makkelijk op te schuimen.

varianten, en soms ook met extra smaakjes (zoals
vanille of chocolade).

PLANTAARDIGE YOGHURT
Net als yoghurt op basis van koemelk wordt plant-

Sojamelk en notenmelk kan je gebruiken voor zowel

aardige yoghurt geproduceerd door microbiële

zoete als hartige bereidingen, op dezelfde manier

culturen, die aan de melk worden toegevoegd.

als koemelk. Let erop dat je voor hartige bereidingen

Intussen is er een rijk assortiment aan sojayoghurt,

ongezoete plantaardige melk gebruikt.

haveryoghurt, kokos- en cashewyoghurt te vinden.

Met kokosmelk wordt zowel kokosdrink als kokos-

PLANTAARDIGE ROOM

room bedoeld. Kokosdrink wordt in grote of kleine

Heel wat soorten plantenmelk zijn ook verkrijgbaar

brikken verkocht, en heeft een lichtere textuur en

als room. Die kan niet altijd worden opgeklopt.

een zoete smaak. Je gebruikt het in plaats van koe-

Controleer dus altijd de verpakking. Zowel sojaroom

melk in drankjes en in zoete desserts. Er zijn ook

om mee te koken als opklopbare sojaroom zijn ook

barista-versies voor in de koffie. Kokosroom wordt

in 1-literverpakkingen verkrijgbaar.

in blik of in brikjes verkocht. Het heeft een romige
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PLANTAARDIGE BOTER
Boter kan makkelijk worden vervangen door plantaardige margarine. De smaak en bakeigenschappen
zijn bijna hetzelfde. Geraffineerde kokosolie heeft
niet de karakteristieke kokossmaak en is geschikt
voor zowel zoete als hartige gerechten. Omdat deze
kokosolie stolt op kamertemperatuur wordt ze ook
vaak gebruikt in desserts.

Alternatieven voor kaas

ARTISANALE FAUXMAGE
Ambachtelijke kazen maar dan op plantaardige

PLANTAARDIGE KAAS

basis, dat is fauxmage. Bij de bereiding wordt gebruik

Plantaardige kaasalternatieven worden meestal

gemaakt van dezelfde tradities en methoden die van

gemaakt op basis van kokosolie, waar dan cashew-

oudsher gebruikelijk zijn voor zuivelkazen. Meestal

noten, amandelen of andere noten aan worden

worden noten gebruikt als basisingrediënt. Ze wor-

toegevoegd, met water en zetmeel. Voedingsgist of

den met verschillende bacterieculturen gerijpt tot

olijvenextract wordt gebruikt om het product zijn

plantaardige kaas. Serveer de fauxmaga als tapas

kaasachtige smaak en aroma te geven. Erg gezond

of snack (bijvoorbeeld als een kaasplank met wijn).

zijn deze alternatieven niet, maar ze passen wel

Verschillende kaaswinkels hebben tegenwoordig

uitstekend bij een snack of op een belegd broodje.

de betere vegan notenkazen in hun assortiment.
Vraag ernaar!
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