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Isabel van de hippe vegetariër wil de

‘De mogelijkheden
fruit zijn oneindig’

Isabel Boerdam (26)
is oprichter van het
populaire foodblog
‘De Hippe Vegetariër’
en auteur van het
gelijknamige boek
dat sinds april in
de winkels ligt. Dit
blog is haar manier
om Nederland te
inspireren groente
en fruit een hoofdrol
te geven in de
dagelijkse maaltijd.
Hierin ziet zij ook
een rol weggelegd
voor de groenteman:
“Het publiek voor
de groente- en
fruitbranche wordt
dus met de dag
groter en de vraag
naar producten
wordt veelzijdiger en
spannender.” Aan de
slag dus!
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‘Als prille negenjarige besloot ik van de ene op de andere dag om
vegetariër te worden. Dit is misschien wel een van de meest intuïtieve
beslissingen die ik ooit heb genomen. Het kwam zomaar uit de lucht
gevallen, tijdens het avondeten met mijn ouders. Lusteloos zat ik in
mijn lievelingspasta bolognaise te prikken, opeens waren al die bruine
korreltjes gehakt op mijn bord stukjes koe. “Mam, ik wil geen koe meer
eten.” “Nou, dan word je vegetariër.” Dat was het, zo simpel.’

Fit zijn en lekker in je vel zitten

‘Mijn vegetarische keuken stelde tot mijn twintigste niet zoveel voor.
Ik at heel veel salades, vaak op smaak gebracht met kaas, hartige
quiches met groente en kaas, pasta’s met saus en kaas en ga zo maar
door. Totdat die kaas op mijn heupen en billen bleef plakken en ik
steeds ongelukkiger werd als ik in de spiegel keek. Dit was voor mij een
omslagpunt: ik moest leren om gezonder en creatiever vegetarisch te
koken. Ik wilde me weer fit voelen en lekker in mijn vel zitten. Dit was het
begin van De Hippe Vegetariër.’

De wereld van groente en fruit

‘Ik keerde mijn eetpatroon om. Eerst radicaal en daarna steeds
gebalanceerder. Eerlijk is eerlijk: linzen, kikkererwten, bieten, knollen
en bijzondere granen stonden tot dan nooit op mijn menu. Ik leerde
notenpasta’s kennen, ontdekte hüttenkäse en plantaardige melk, ging
voor het eerst aan de slag met kokosolie en rauwe chocolade en kwam
erachter hoe lekker en gezond je kan bakken met behulp van dingen als
appelmoes, banaan, pompoen en zelfs avocado. Er ging een wereld voor
me open en al deze inspiratie begon ik dagelijks te delen op mijn blog dat
inmiddels gelezen wordt door ruim 50.000 unieke bezoekers per maand.’

Steeds meer vegetariërs

‘Gelukkig zet de trend zich door en ben ik lang niet de enige meer
die vindt dat vegetarisch eten, gezond leven en lekker in je vel zitten
bij elkaar horen. Steeds meer Nederlanders eten vegetarisch en de
interesse in vegetarisch eten is de laatste jaren enorm gegroeid. Vooral
bij de jongeren in de leeftijd 16 tot 34 jaar is deze interesse opvallend
gestegen: van 15% naar maar liefst 25%. Op dit moment eet circa
3% van de Nederlanders geen vlees, volgens recent onderzoek van
stichting Natuur & Milieu (sept. 2015). Dat aantal groeit rap: 55% van de
Nederlanders noemt zich tegenwoordig flexitariër en eet minstens drie
dagen per week geen vlees, daarnaast eet meer dan 30% minder vlees
dan vijf jaar geleden.’

groenteman inspireren:

met groenten en

De rol van de groenteman

‘Het publiek voor de groente- en fruitbranche wordt dus met de dag
groter en de vraag naar producten wordt veelzijdiger en spannender.
Mensen willen weten wat ze eten, vinden het fijn als de groenteman
hen kan vertellen over de oorsprong van het product en tips kan geven
over goede en gezonde bereidingswijzen. Daarnaast zijn ‘druk’ en
‘geen tijd’ de trendwoorden van dit moment, dus is er een grote vraag
naar gezonde en verse kant-en-klaarmaaltijden. Van sapjes tot soepen,
maaltijdsalades en warme gerechten. Ook in deze productgroep moet
de groenteman met zijn tijd meegaan en de klanten aan de hand
nemen in de mogelijkheden van het brede groente- en fruitassortiment.
Gevulde portobellos? Groenten-notenbrood? Courgette-spaghetti?
Pizza met een bodem van bloemkool? Of een salade met inheemse
peulvruchten en granen? De mogelijkheden zijn oneindig als je het
mij vraagt. En er hangt muziek in de lucht, want misschien mag ik
jullie straks meer vertellen, laten zien en proeven over mijn hippe
vegetarische kijk op de wereld van groenten en fruit. Blijf op de hoogte!’

MEER INFO
dehippevegetarier.nl
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Laat je inspireren... maak de recepten na
en verkoop het bij jou in de agf-zaak!

Isabel Boerdam (26) is oprichter van het populaire foodblog De
Hippe Vegetariër en auteur van het gelijknamige boek dat sinds
april in de winkels ligt. Hier een recept van haar hand.

Courgetti met doperwten-pesto, avocado
en pijnboompitten
Courgetti is een creatief recept om groenten de hoofdrol te laten spelen
in de maaltijd. Spaghetti, maar dan op basis van courgette. Het is een
perfect licht en zomers recept, volledig opgebouwd uit groenten! Met
een spirelli-snijder heb je hem in een handomdraai gemaakt en is
een variant hierop met wortel of een andere groente is opeens super
gemakkelijk. Inspiratie voor in de winkel!

Ingrediënten

Bereiding

(Voor 2 personen)

20 minuten

2 courgettes
250 gram diepvries doperwten,
ontdooid
5 takjes munt
1 eetlepel citroensap
40 gram rucola
1 avocado, in blokjes gesneden
50 gram verse doperwten,
geblancheerd
2 eetlepels pijnboompitten,
geroosterd
olijfolie

1. Draai de courgette door de
spirelli-snijder en maak slierten.
Heb je geen spirelli, gebruik
dan een normale rasp
of kaasschaaf. Herhaal dit tot
de courgette op is.
2. Doe de doperwten in een
keukenmachine of blender
samen met de munt en het
citroensap. Doe er een scheutje
olijfolie bij en mix tot er een
gladde massa ontstaat. Breng
op smaak met zout en peper.
3. Leg een bedje rucola op een
bord. Meng de courgetteslierten
met de doperwten-pesto en
leg deze er bovenop. Garneer
met de avocado, verse
doperwten en de geroosterde
pijnboompitten.

Geniet, smul en heb lief!
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Kom naar de AGF Detail Vakbeurs in Houten
27/28 september
Kom dus voor inspiratie en kennis ook naar AGF Detail!
Je vindt er proeverijen, demonstraties, voorbeeldwinkels,
themapleinen, nieuwe recepturen, presentatietechnieken en
bijzondere beursacties. Van essentieel belang daarbij is te
denken vanuit de doelgroep van jullie winkel, durven
vernieuwen en daarmee de klanten aan jullie winkel te
binden. Het centrale thema van AGF Detail 2016 is daarom
‘Kracht van aandacht’.
Een aantal onderdelen van op AGF Detail:
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• BioPlein
In samenwerking met biojournaal.nl is er op dit plein speciale aandacht voor
biologische producten, bio is weer helemaal HOT in de winkel!
• Telers’Trots Plein
Op dit plein zijn de meest onderscheidende producten te vinden, komt rondkijken
en proeven en doe inspiratie op voor nieuwe producten waarmee je de klant blij
kunt maken!
• World Foods, een wereld aan smaak
Verwen je smaakpapillen en kom op nieuwe ideeën voor recepten, combinaties
en maaltijden bij deze nieuwe smaken die gepresenteerd worden. Dankzij onze
multiculturele samenleving en reislust ontdekken Nederlandse consumenten
steeds meer ‘nieuwe smaken’.
• Authentieke streekproducten
Maak op een laagdrempelige manier kennis met streekproducten. Een mooie
manier om als winkel het onderscheid te maken. Als je wat meer weet over de
herkomst en de manier van groeien en plukken van de producten en wat je er
allemaal mee kunt doen, heb je een mooi verhaal voor de klant.
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