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Vleesvervangers 
Vleesvervangers passen in een vegetarisch of veganistisch eetpatroon. In een vegetarische voeding zit geen 

vlees of vis, maar wel dierlijke producten zoals zuivelproducten, kaas en eieren. Een veganist eet uitsluitend 

plantaardige voedingsmiddelen, dus geen zuivelproducten, kaas en eieren. Steeds meer mensen eten één 

of meerdere dagen in de week geen vlees of vis; dit wordt een flexitarisch eetpatroon genoemd. 

 

Er zijn veel verschillende vleesvervangers op de markt, maar ze bevatten niet allemaal de onmisbare 

voedingsstoffen uit vlees en vis. Wissel daarom af met verschillende vleesvervangers. Een geschikte 

vleesvervanger bevat naast ijzer en eiwit, ook vitamine B12 en/of B1. Hiervan uitgaande is de volgende verdeling 

gemaakt in volwaardige en onvolwaardige vleesvervangers. 

 

VOLWAARDIGE VLEESVERVANGERS 

 

Eieren 

Eieren zijn goede vleesvervangers. Ze bevatten ijzer en vitamine A en B. Voor vegetariërs geldt dat je iets meer 

eieren per week kunt gebruiken dan vleeseters: voor volwassenen 4-5 stuks per week. Voor iemand die af en toe 

het vlees vervangt, geldt dat 2 eieren gebruikt kunnen worden in plaats van een portie vlees bij de warme 

maaltijd, met een maximaal gebruik van 3 eieren per week. 

 

Noten, pinda’s en pitten 

Noten leveren voldoende ijzer en redelijk veel vitamine B1, maar geen B12. Wel zijn het volwaardige 

vleesvervangers. Ze bevatten echter veel vet en dus veel calorieën. Het vet in noten en pinda’s is grotendeels 

onverzadigd. Gebruik noten en pinda’s niet te vaak als vleesvervanger en reken voor een volwassene ongeveer 

40 gram. Pinda’s zijn eigenlijk geen noten maar lijken meer op peulvruchten. Ze bevatten iets minder ijzer dan 

noten. Pitten zoals pijnboom- en zonnebloempitten zijn qua samenstelling vergelijkbaar met noten. Hiervoor 

geldt dan ook hetzelfde advies. 

 

Peulvruchten 

Met een portie peulvruchten vervang je zowel aardappelen als vlees. Ze zijn rijk aan eiwitten, B-vitamines, 

voedingsvezel, ijzer en andere mineralen. Peulvruchten bevatten geen vitamine B12. Het eiwit uit peulvruchten 

kan het beste aangevuld worden met eiwit uit granen of zuivel (combinatie maakt het nog volwaardiger);  
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denk aan peulvruchtensoep met brood of een menggerecht van peulvruchten met een zuiveltoetje. 

 

Soja 

Soja is een goede vleesvervanger, omdat er ijzer en vitamine B1 in zit. Soja bevat van nature geen vitamine B12, 

maar aan sommige kant-en-klare sojaproducten is het toegevoegd. Tofu en tempé zijn sojaproducten. 

Tempé is rauw eetbaar, maar aan marineren en bakken wordt meestal de voorkeur gegeven. Tempé is een koek 

van zachtgekookte sojabonen. Deze is behandeld met een schimmel waardoor het een lichtzure smaak krijgt. 

Tofu (tahoe) kan zonder verhitting in salades of als broodbeleg gegeten worden. De smaak is neutraal. Je kunt 

tofu pittig maken met een marinade van bijvoorbeeld ketjap, sambal en citroensap. Tofu is gemaakt van gemalen 

sojabonen. De melk die hierbij ontstaat, wordt met een zuursel gestremd. Daardoor klonteren de eiwitten samen 

in een vaste vorm. 

 

Er zijn ook veel verschillende vleesvervangers te koop waaraan ijzer en vitamine B12 is toegevoegd; dit geldt 

niet voor alle merken. Daarom zijn ook niet alle producten die op dit gebied te koop zijn volwaardig. Volwaardige 

vervangers (die dus naast ijzer en eiwit ook vitamine B12 en/of vitamine B1 bevatten) zijn: 

 

GoodBite (merknaam) 

Goodbite is een goede vleesvervanger, gemaakt van tarwe- en erwteneiwit, waaraan ijzer en vitamine B12 zijn 

toegevoegd. Goodbite is onder andere verkrijgbaar als roerbakstukjes, shoarma, hamburgers, schnitzels, 

rookworst, gehakt, kroket en frikandel.  

 

Garden Gourmet (merknaam) 

Garden Gourmet-producten worden verrijkt met vitamine B12 en ijzer en zijn daarom geschikte vleesvervangers. 

Het assortiment bestaat uit balletjes, burgers, schijven, worstjes, rondo’s en groenteproducten. Garden 

Gourmet-vleesvervangers zijn gebaseerd op tarwe en soja. 

 

Valess (merknaam) 

Aan Valess is wel ijzer toegevoegd, maar geen vitamine B1 of B12. Omdat het van melk gemaakt is, zit er wel 

van nature voldoende vitamine B12 in. Het is dus een volwaardige vervanger van vlees. In de winkel liggen allerlei 

varianten, zoals filets gevuld met 30+ kaas, satésaus of mozzarella. Valess is gemaakt van magere melk en algen. 
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Vivera (merknaam) 

Vivera is verrijkt met ijzer en vitamine B12 en een goede vervanging voor vlees. De producten variëren van 

soufflés, worsten, burgers, nuggets en er is zelfs een jus verkrijgbaar. Vivera wordt gemaakt op basis van soja 

die niet genetisch gemodificeerd is. 

De producten van Garden Gourmet, Valess en Vivera zijn verschillend in energiegehalte, afhankelijk van de 

toevoegingen en bewerkingen: kijk daarom goed op de verpakking. Gebruik liever geen gepaneerde of gevulde 

soorten omdat hier meer calorieën in zitten. 

 

ONVOLWAARDIGE VLEESVERVANGERS 

 

De volgende vleesvervangers zijn geen volwaardige vleesvervangers omdat ze weinig ijzer en/of vitamine B12 

bevatten. 

 

Champignons, paddenstoelen 

Bevatten heel weinig eiwit, nauwelijks ijzer en vitamine B1, helemaal geen vitamine B12, dus onvolwaardige 

vleesvervangers. 

 

Kaas 

In kaas zit bijna geen ijzer. Daarom is kaas geen volwaardige vleesvervanger. Veel kaassoorten bevatten 

bovendien veel verzadigde vetten, kies daarom voor 30+ kaas. 

 

Seitan 

Seitan bevat wel ijzer maar geen B-vitamines. Het is dus geen volwaardige vleesvervanger. De basis is een deeg 

van tarwemeel en water, wat net zo lang wordt uitgespoeld tot alleen de gluten (tarwe-eiwit) overblijven. Door 

deze te koken ontstaat seitan. Je koopt het voornamelijk in natuurvoedingswinkels. 

 

Quorn 

Quorn-producten bevatten weinig ijzer. Er zit ook geen vitamine B12 in deze producten. Daarom is Quorn geen 

volwaardige vleesvervanger. Quorn is onder andere verkrijgbaar als cordon bleu, schnitzel, gehakt, lasagne en 

krokante stukjes. Het is gemaakt van plantaardig eiwit, verwant aan paddenstoelen.  

 

Aan producten van Healthy Planet en Vetara (merknamen) zijn geen B12 of ijzer toegevoegd. Het zijn dus geen 

volwaardige vleesvervangers. De producten zijn gemaakt van soja- en tarwe-eiwit. 
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Voordelen voor de gezondheid 

Vleesvervangers zijn meestal goed voor de gezondheid. Peulvruchten, waaronder sojabonen, verlagen 

bijvoorbeeld het risico op chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten, bepaalde vormen van kanker, diabetes 

en osteoporose. Van noten wordt vermoed dat ze beschermend werken tegen hart- en vaatziekten, maar dat is 

nog niet bewezen. Noten bevatten wel veel energie; gebruik er niet teveel van. Vegetariërs hebben meestal een 

relatief gezond eetpatroon, met veel fruit, groente en vezels. 

 

Waarop moet je letten? 

Sommige vleesvervangers bevatten niet alle onmisbare voedingsstoffen uit vlees en vis: eiwitten, ijzer, vitamine 

B1 en B12. Wissel daarom af bij het gebruik van verschillende vleesvervangers in je voeding.  

Vitamine B12 zorgt voor de aanmaak van rode bloedcellen en een goede werking van het zenuwstelsel. Het komt 

alleen voor in dierlijke producten, zoals vlees, zuivel, ei en vis. Veganisten kunnen vitamine B12 binnenkrijgen 

door supplementen te slikken. Het ijzer uit plantaardige (volkoren)producten wordt beter opgenomen in het 

lichaam in combinatie met vitamine C; gebruik daarom bijvoorbeeld een portie fruit of een glas (ongezoet) 

vruchtensap bij de broodmaaltijd en een royale portie groenten bij de warme maaltijd. Sommige vleesvervangers 

bevatten daarnaast stoffen die slecht voor je zijn als je er teveel van eet. Kaas bevat veel verzadigde vetten, 

wat het risico op hart- en vaatziekten verhoogt, kies daarom voor 30+ kaas in plaats van de volvette variant. 

 

 


