
Drentse Voetafdruk 
 

 
De Voetspot

Bonenambassadeurs
 
Op 23 maart starten we het Drentse Jaar van de Boon met
een inspirerende en smakelijke bijeenkomst in het
Duurzaamheidscentrum in Assen. 
 
Naar aanleiding van deze avond hebben ruim 25 mensen zich
aangemeld als ambasadeur van de boon.
 
Voor  . een terugblik en meer informatie kijk hier
 
 

 

 

 
 

 

RECEPTEN, NIEUWS & TIPS van de BOON
 
High Bean & workshop peulvruchten 
Geïnspireerd door het Jaar van de Boon biedt kok Miranda Boks
een smakelijke workshop peulvruchten aan in het Pauperparadijs
in Veenhuizen. Geef je snel op!
 

 Blog van Henriette Jalink, bonen ambassadeur
Henriette kreeg vriendinnen op bezoek en wou graag wat lekkere
bonenrecepten uittesten. Ze maakte o.a. een heerlijk recept voor
brownies van zwarte bonen.
 
Recept van Ria Hoven, bonen ambassadeur
Ria maakte een heerlijk recept van voorjaarsbonen met Avocado.
 
Jack promoot het lathyrus peultje

"Het is een uitstekende vleesvervanger met een grote

http://www.nmfdrenthe.nl/nieuws/smakelijke-avond-voor-bruune-bonen-burgers/
https://smulboks.nl/culinaire-work-shops/high-bean/
http://www.voetspot.nl/jaar-van-de-boon/blog-van-henriette-jalink-bonen-ambassadeur/
http://www.voetspot.nl/jaar-van-de-boon/recept-van-ria-hoven-bonen-ambassadeur/
http://www.voetspot.nl/lathyrus-peultje/


"Het is een uitstekende vleesvervanger met een grote
hoeveelheid eiwit per 100 gram: gedroogd rond de 26 gram.
Overigens ik weet niet zo goed waarom we ze niet vaker moeten
eten."
 
De bonen-burger van Geeskelien
"Deze burger is veganistisch en bevat dus geen ei, maar blijft heel mooi één geheel. Ik heb dit
recept van de blog  ."MInimalistBaker

Hoe is het met...
 
Geeskelien
 
Is in de bonentuin
 
In de winter heb ik toch nog wel eens
producten in de supermarkt gekocht (en dus
niet lokaal), bijvoorbeeld bonen koop ik vaak in
blik. Toch zijn bonen ook makkelijke gewassen
om zelf te verbouwen (als je beschikt over een
tuin of een groter balkon). Nu het tuinseizoen
weer begint, willen we in onze
Frankville-moestuin op het zernike veel
boonsoorten gaan planten dit jaar.
 

Lees verder
 

 
 
Ageda
 
Ontdekt zeewier
 
Wat eet jij nu? Mijn dochter kijkt met
grote ogen in mijn bord met
havermoutpap die langzaam groen
kleurt. Dit zijn algen. O ja, en in de soep
zit zeewier.
 
Omdat vlees zo’n grote voetafdruk heeft, ben
ik op zoek naar alternatieven. Soja als
alternatief is bekend, maar hoe staat het
eigenlijk met zeewier? Is dat ook een goede
vervanger? En is dat wel biologisch? En waar

 
 

 Leah
 
Is op het bonenpad

“Sinds een paar weken ben ik bruune bonen
burger en het bonenpad op gegaan. Niet alleen
bruine bonen, maar ook kievitsbonen,
pronkbonen, limabonen, heilige boontjes, zwarte
linzen en gele linzen. Peulvruchten, ze zijn er in
allerlei soorten, maten en kleuren. En ik kan je
nu al vertellen, je kunt er heerlijke gerechten
mee maken. Zo ook deze heerlijke
voorjaarswrap met bonen.

 
Lees verder

 

 
Dick
 
Wil weten: moet melk nu wel of niet?
 
“Melk Moet” was vroeger het credo, of “Melk, de
witte Motor”. Het zou speciaal goed zijn voor
calcium, eiwit en vitamine B12. Maar
tegenwoordig is weer het devies dat melk
helemaal niet zo goed is, en dat we het niet elke
dag moeten drinken. Wat is nu waar?
 

Lees verder
 

http://www.voetspot.nl/bonenburger/
http://minimalistbaker.com/
http://www.voetspot.nl/bonentuin-2/
http://www.voetspot.nl/op-het-bonenpad/
http://www.voetspot.nl/melk-moet/
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vervanger? En is dat wel biologisch? En waar
komt het vandaan? Als ik aan zeewier denk
dan zie ik grote groene slierten. En algen? Die
groeien als vanzelf in onze vijver en zijn niet
uit te roeien. Kun je dat dan ook eten? 

 
Lees verder

 
 

 
 
Wianne 
 
Gaat sinds kort zonder brommobiel
door het leven. Hoe bevalt dat?
 
Jaren geleden was ik amper in staat, door
gezondheidsproblemen, om een afstand van 3
km af te leggen. Afgelopen weekend heb ik
mét boodschappen een tocht van 5 km
afgelegd en daar vervolgens op de
eerstvolgende aansluiting met het OV gewacht.
 

Lees verder
 

 
 
Jack

 
Droomt van aarbeien ...
 
21 april was de dag van de aardbei. In het hele
land werden allerlei festiviteiten gehouden die
het zomerkoninkje eren. Parades, optochten,
op kermissen, beurzen en kwekerijen. Op
lagere scholen was er een thema dag
georganiseerd en ook de middelbare scholen
verstrekken aardbeien bij de lunch gratis.

 
 

 
Recept van BOON
 
Witte BOON burger (30 min)
6-8 burgers
 

 
Ingrediënten

1 zak witte BOON
1 ui
1 teentje knoflook
1 ei
5 eetl. paneermeel
 
Bereidingswijze

Laat de witte BOON goed uitlekken.
Pureer ¾ van de bonen met ui en
knoflook in een keukenmachine.
Voeg de rest van de bonen, ei en
paneermeel toe.
Breng het mengsel op smaak met zout en
peper.
Vorm er stevige burgers van.
Plaats ze even in de koelkast, dan worden
ze steviger.
Verwarm wat olie of boter in een
koekenpan en bak de burgers op matig
vuur ongeveer 5 minuten per kant.
Serveer met een lekker krokant broodje,
guacamole, rode ui en tomatensalsa

 
 Meer weten over BOON?

Kijk op www.boonbonen.nl. 
 

http://www.voetspot.nl/algen-en-zeewier-vleesvervangers-met-kleine-voetafdruk/
http://www.voetspot.nl/anders-reizen/
http://www.boonbonen.nl. 


 
Bij een aantal semi overheidsbedrijven
waren stands opgericht met prachtige
aardbeienmeisjes die u voor weinig geld de
aardbeien aanbieden. 
 

Lees verder
 
 
 

 
 

Tegeltjeswijsheid van Jack
 

De Voetspot volgen?
 
Wil je de Voetspot volgen en kijken hoe het gaat met
Ageda, Dick, Dorinda, Geeskelien, Jack, Leah, Lilla en
Wianne? Je kunt ons - naast updates via deze
nieuwsbrief één keer per maand - ook volgen via
Facebook. Samen willen we een zo groot mogelijke
groep gaan vormen op de Voetspot, waarmee we
elkaar kunnen motiveren en inspireren tot een
kleinere voetafdruk.
 
Like ons op Facebook.
 

 

 

Doe de voetafdruktest
Heb jij de voetafdruktest al gedaan of is het al weer een tijdje terug?

 
De voetafdrukscan berekent welke impact jouw persoonlijke levensstijl heeft op de aarde.
Het resultaat van jouw voetafdruk wordt uitgedrukt in hectare (ha) en vergeleken met het

 Nederlandse gemiddelde. Doe de test.
 

  

De Natuur en Milieufederatie Drenthe

E: info@voetafdrukscan.nl

http://www.voetspot.nl/de-dag-van-de-aardbei/
https://www.facebook.com/voetspot
http://www.drentsevoetafdruk.nl


E: info@voetafdrukscan.nl
T: 0592-311150

www.voetafdruknederland.nl


