
Drentse Voetafdruk 
 

 
De Voetspot

Wat eten we met Kerst? Speciaal voor de duurzame
feestdagen, zijn de Voetspotters op zoek gegaan naar
duurzame recepten met een kleine voetafdruk. In
deze nieuwsbrief tips en recepten voor een kerstmaal
met een kleine voetprint, maar wel een écht
kerstdiner.
 
Heb je ook tips voor recepten, cadeautjes of traktaties? Laat
het ons weten! Je kunt ons mailen via
communicatie@nmfdrenthe.nl.

 

Wil je meehelpen
de Voetspot
groot te maken?
 
Vraag kennissen,
vrienden, familie om de
Voetspot te volgen via:
 
1.onze gezamenlijke 

.Facebookpagina
2.deze nieuwsbrief: 
aanmelden kan via deze link
.

 

Wat eet ik niet met kerst?

Vlees: Vleesconsumptie zorgt voor een enorme ecologische voetafdruk, deels veroorzaakt door de
CO2-uitstoot, deels door watergebruik (en ook landgebruik voor het verbouwen van soja voor
diervoeder).
 
Een kaasfondue: Er is tien liter melk nodig voor één kilo kaas. Maar om een koe één liter melk te
laten produceren, is 500 liter water nodig. Reken uit: 1 kilo kaas kost 5000 liter water.

Tips van... Recepten van...

https://www.facebook.com/voetspot
https://app.etapestry.com/onlineforms/nl_NMFLAND/ecologische_voetafdruk.html
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Tips van...
 
Wianne
 
"Stoffen servetten kunnen gewassen worden en
keer op keer opnieuw gebruikt. Beter dan de
papieren variant dus. Wil je ze nog in een mooi
kerstig vormpje vouwen? Probeer dit maar eens
uit."
 
Dorinda
 
"Rijpe rozenbottels zijn ware vitaminebommetjes.
Vrijwel geen enkele ander vrucht bevat zoveel
vitamine C. Een sinaasappel of kiwi is er niks bij!
En niet onbelangrijk: ze smaken ook nog eens
heerlijk."
 
 

 
Ageda
 
Je zou je bijna afvragen wat je dan wél kan eten
tijdens je kerstdiner? Broodje pindakaas? Nee,
gelukkig niet. Er is genoeg lekkers dat een kleine
impact heeft op het milieu.
 

Geef groente de hoofdrol. Je telt echt mee
als je van groente een culinair toppunt
maakt. De groenten van het seizoen zijn
onder andere kool, venkel, winterpostelein,
schorseneren, rode biet. 
Paddenstoelen – champignons worden in
Nederland geteeld en zijn het hele jaar door
beschikbaar. Ga het liefst voor biologische
champignons.
Noten – denk aan noten door salades, als
tussendoortje of in hartige taarten. Neem
noten die in Europa voorkomen, zoals
walnoten, hazelnoten en amandelen.
Vis op het menu kan ook. Kies uiteraard
voor vis met het MSC (wild) of ASC (kweek)
keurmerk.

 

Recepten van...
 
Ageda
 

Gourmetten – met groente in de
hoofdrol. Kijk voor inspiratie op de site
van Vegatopia. 
Linzenpaté met paddenstoelen en
gepofte courgettes (recept van het
Voedingcentrum)
Veganistische tiramisu (recept van
VeganChallenge)

 
Leah

 
Wildpluk herfstsalade

jonge witte worteluitlopers van de
lisdodde
bos wildpluk (bijvoorbeeld vogelmuur,
dovenetel en look-zonder-look)
3 eetl. olijfolie
1 eetl. balsamico azijn
1 theel. mosterd
1 theel. honing
hand zonnebloempitten, een nacht
geweekt

Maak de lisdodde goed schoon en snijd ze in
stukken van ongeveer twee centimeter. Snijd
de gewassen wildpluk grof en doe het samen
met de lisdodde in een platte schaal. Roer de
olijfolie, azijn, mosterd en honing goed door
elkaar en schenk het over de salade. Giet het
weekwater van de zonnebloempitten af en
strooi de pitten over de salade. Breng op
smaak met zout en peper.
 
Bekijk nog meer wilde recepten van Leah.
 
 

Dorinda
 

Rozenbotteljam

https://www.facebook.com/YahooStyleHK/videos/638565866265910/
https://www.facebook.com/YahooStyleHK/videos/638565866265910/
http://www.vegatopia.com/vega/koken/recepten/9545-gourmetten-zonder-vlees
http://www.voedingscentrum.nl/recepten/recept/linzenpatemetpaddenstoelenengepoftecourgettes.aspx
http://www.voedingscentrum.nl/recepten/recept/linzenpatemetpaddenstoelenengepoftecourgettes.aspx
http://veganchallenge.nl/tiramisu/
http://www.voetspot.nl/category/leah/


 
Dick

 
"Ik probeer van noten kaas te maken. Mijn
experiment heeft geen “voor de consument”
waardige kaas opgeleverd, maar wel voor mij drie
gezonde producten die ik overal voor kan
gebruiken. Noten als vleesvervanger en oerbier
dat op deze manier “gebrouwen” heel gezond is.
Men zegt dat er ongeveer ½ procent alcohol in zit,
afhankelijk hoe lang je het laat staan. Ik gebruik
het in plaats van melk of sojamelk. En de
zuurdesem om je brood van te bakken. Niets
weggooien en alles uit de buurt! Wat wil je nog
meer." Lees hier het kaasmaak avontuur van Dick.
 

 
Leah
 
"Veel planten blijven gewoon staan zolang het niet
vriest. Zeker met de milde temperaturen van
afgelopen weken, vind je op veel plaatsen nog
paardenbloem, madeliefjes, vogelmuur en
dovenetel. Jong kleefkruid en look-zonder-look dat
alweer ontkiemd is… Er is nog genoeg te vinden
en smaakt heerlijk in de soep, stamppot of in de
omelet. Wil je dus een gezonde aanvulling op je
wintermaal? Trek dan je warme laarzen aan en ga
het veld of je achtertuin in, of zoek langs de
bosrand."
 
Wandel je mee?!
 
Op 27 december doe ik mee met een wandeling
langs de opnieuw meanderende Hunze en noteren
we welke bloeiende planten we vinden. Meer
informatie vind je op de Facebookpagina van

. Floron bloeiende plantenjacht
 
 
Jack
 
"De leukste groente om te telen vind ik wortels.
Een groente die de kinderen ook echt lekker
vinden; ze zijn licht zoet en eenvoudig te
bereiden. Je kunt al vrij vroeg beginnen met het
inzaaien van wortels. Dat zou ik ook doen, omdat
je het hele jaar jezelf kunt trakteren op een fijne
peen. Januari onder glas of in de kas kan prima.
De zaadjes kunnen een temperatuur aan van -6

Rozenbotteljam
Het beste is om rozenbottels te gebruiken
waar al een keer de vorst overheen is
gegaan. Ze zijn dan wat minder hard en
zoeter. Ontdoe de bottels van de kleine
uitsteeksels en zet ze met ruim koud water
op het vuur. Zodra het water gaat koken de
pan op het kleinste vuur plaatsen en daar
nog ruim een uur laten staan. Zeef de
kokende bottels, beetje voor beetje, door een
vrij grove zeef.
 

 
Eventueel helpen met de bolle kant van een
lepel. Verdun de moes met iets van het
kookwater, kook de massa nog een kwartier.
Zeef de bottelmassa nogmaals door een
fijnere zeef en weeg de moes. Doe de moes
terug in een schone pan met per kilo moes
600 gram basterdsuiker. Laat de jam nog een
half uur op een zeer klein vuur koken. Roer
er na een kwartier de zeer klein gesneden
schil van een of twee citroenen door. Doe de
jam direkt over in potten. In plaats van alle
suiker te gebruiken kunt u deze gedeeltelijk
vervangen door honing.
 
 
Dhana chocolade
 
Bij een feestelijke kerst hoort ook chocolade.
Dhana maakt chocoladeproducten van
gemalen cacaobonen, gemixt met rauwe
producten. Alle benodigde ingrediënten
worden niet of nauwelijks verhit waardoor
alle voedingstoffen behouden blijven en je
echte chocolade proeft zonder de toevoeging
van melk. Dhana Chocolade maakt
combinaties van exotische producten zoals
kokosolie, cacao, agavesiroop en noten en
Nederlandse producten zoals rozemarijn,
bloemen, tijm, honing. Alle ingrediënten zijn
biologisch. Denk aan smaken zoals

http://www.voetspot.nl/category/dick/
https://www.facebook.com/events/901842703218349/
https://www.facebook.com/events/901842703218349/
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De zaadjes kunnen een temperatuur aan van -6
graden Celsius. Let er wel op dat je wisselteelt
moet toepassen. Ofwel als je een jaar de grond
verblijdt hebt met je wortels, je de aankomende 3
a 4 jaar de grond niet meer mag lastigvallen met
je wortel hegemonie."
 
Lees meer tips over wortels van Jack.
 
Geeskelien
 
"Ondanks dat het soms moeilijk is om helemaal
veganistisch te eten, heb ik steeds meer
“makkelijke” vervangers gevonden voor vlees.
Melk en yoghurt lukt goed om te laten staan. Hier
koop ik ook geen vervangers voor. In plaats van
vlees zijn burgers van bonen erg lekker (nog wel
een uitdaging om ze mooi te krijgen zonder dat ze
uit elkaar vallen!) Vooral kikkererwten en linzen
koop ik vaak. Champignons zijn ook handige vlees
vervangers. Omdat soja productie soms ook niet
duurzaam is heb ik gekeken waar “duurzame” soja
en tofu te koop is. Op de website over 
verantwoorde soja is veel te vinden over
duurzame soja." 
 
Lees meer over de zoektocht van Geeskelien naar
en flex-veganistische leefstijl. 

 
Kerstdiner inkooptips
 
De belangrijkste aandachtspunten voor een
kerstdiner met een kleine voetafdruk: weinig
vlees, lokale producten en groenten en fruit uit
het seizoen.
 

Kijk voor een lokaal groente- en fruit bedrijf
eens op de website van Van Eigen Erf.

Voor lokaal vlees kan een snelle zoektocht
op internet al snel een paar adressen
opleveren. Er zijn steeds meer bedrijven die
vlees verkopen van dieren die in de buurt in
de wei hebben gestaan en weinig tot geen
antibiotica hebben gehad. Voorbeelden
hiervan zijn:
Natuur-vlees in Stieltjeskanaal 
Drents weidevlees in Anloo
Schotse Hooglanders in Opende

Gember-Vijg, Orgasmic Truffle, Bietenbomb,
Brownie-Boost. Maar ze maakt ook taarten
zoals Rawww Cheesecake, Worteltaart,

http://www.voetspot.nl/de-wortel/
http://www.verantwoordesoja.nl/
http://www.voetspot.nl/category/geeskelien/
http://www.voetspot.nl/category/geeskelien/
http://www.vaneigenerf.nl/verkooppunten/
http://www.natuur-vlees.nl/
http://www.abz-anloo.nl/drents-weidevlees
http://www.abz-anloo.nl/drents-weidevlees
http://schotsehooglanders.nl/
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Wil je wild op het menu? Dan is de Wilde
Slager in Groningen een goed adres voor
lokaal en seizoensgebonden wild.

Bier en wijn van dichtbij is fijn. Blogger
Ageda heeft pas Drentse biertjes getest.
Misschien durf je je wel te wagen aan een
echt Drents wijntje, of anders een
biologische wijn van de buurtsuper.

 
 
 

Tegeltjeswijsheid van Jack
 

 

Rauwe Chocolade Taart en Rauwe
Appeltaart.
 

 
Verkooppunten:
 
Nieuwe Weg - Groningen
Bionoot Groningen
Kleikracht in Winsum
Kruid & Ambacht in Haren
 
Kijk op haar website voor meer informatie.
 
Geeskelien
 
Gevulde portobello’s met tofukaas
 
Voor de tofukaas:
200 gram tofu
1,5 eetlepel olijfolie
sap van een ½ citroen
1 eetlepel sojamelk
½ theelepel zout
handvol verse rozemarijn
handvol fijngesneden bieslook
optioneel: 1,5 eetlepel edelgistvlokken

Laat de tofu uitlekken en verkruimel de tofu.
Meng de rest van de ingrediënten er
doorheen en mix het geheel met de
staafmixer tot een romige kaas.
 

 
Voor de portobello’s
4 portobello’s
1 teentje knoflook
1 ui

150 gram kastanjechampignons

http://dewildeslager.nl/
http://dewildeslager.nl/
http://www.voetspot.nl/drents-bier-met-een-biologisch-tintje/
http://www.wijnboerderijdegravin.nl/
http://dhanachocolade.com/index.html


150 gram kastanjechampignons
handvol fijn gesneden peterselie
75 gram gekookte rijst
grote eetlepel rijststroop

Verwarm de oven voor op 200 graden. Smeer
de paddenstoelen in met een beetje olijfolie.
Snipper de ui en het teentje knoflook, maak
de champignons schoon en snijd ze in kleine
stukjes. Fruit de ui en knoflook een paar
minuten en voeg vervolgens de champignons
toe. Als de champignons gaar zijn voeg je tot
slot de rijst toe. Doe de rijststroop er door en
voeg de kruiden toe.
Vul de portobello’s met het mengsel en doe
er een flinke dot tofukaas op. Bak in circa 15
min in de oven gaar. 
 
Kijk op de website van Eefke voor meer
vegan en glutevrije recepten.
 

 
Lilla

 
Inspiratie voor 2016
 

"Ongeveer twee jaar geleden heb ik een
artikel gelezen over Green Evelien. Daarin
vertelde ze dat ze samen met haar man
slechts twee dagen per week per persoon 
hoeven te werken om toch nog rond te
kunnen komen en zelfs wat kunnen sparen.
Dat vond ik meteen heel boeiend. In mijn
wereld was het op dat moment “normaal” om
fulltime te moeten werken. Immers er moet
van alles betaald worden: het huis, de auto,
nieuwe kleren, nieuwe
meubels, biologische voeding, vakanties, uit
eten, stappen, cadeautjes en dan ook nog
proberen te sparen voor later. Dat er
blijkbaar mensen zijn die dat kunnen doen
met maar twee dagen per week per persoon
te werken (en dan hebben ze ook nog eens
drie kinderen) vond ik onvoorstelbaar! Ik
wilde hier meer over weten en in mijn

enthousiasme heb ik zo ongeveer haar hele

http://vegan-glutenvrij.nl/gevulde-portobellos-met-tofukaas/
http://vegan-glutenvrij.nl/gevulde-portobellos-met-tofukaas/


enthousiasme heb ik zo ongeveer haar hele
blog in één avond uitgelezen. De reden
achter de leefstijl van Green Evelien is het
energiezuinig willen leven. Lees hier het stuk

"dat ik voor het eerst over haar las.
 
 

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

T: 0592-311150
www.voetafdruknederland.nl

http://www.greenevelien.com/Lightbox/images/4Media_recensies_gva.png
http://www.greenevelien.com/Lightbox/images/4Media_recensies_gva.png
https://www.facebook.com/voetspot
http://www.drentsevoetafdruk.nl

