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PLANTAARDIGE 
VLEESVERVANGERS 
 

Supermarkten liggen steeds voller met allerlei alternatieven voor vlees. Sommige 
producten lijken op vlees en anderen totaal niet. Wat is nou een goede 
vleesvervanger? Zijn ze überhaupt gezond? 
 
Laten we eerst kijken wat een vleesvervanger precies is. Voedingskundig wil je, ter vervanging 
van vlees, peulvruchten eten. Dat kan zijn losse peulvruchten, zoals bonen, linzen of 
kikkererwten. Maar ook producten die hiervan gemaakt zijn, zoals tofugehakt of falafelballetjes. 
Peulvruchten en vleesvervangers leveren doorgaans veel eiwit, ijzer, zink, vezels, b-vitamines en 
helpen je langer verzadigd te voelen. Kortom, een onmisbare voedingsgroep en staat dan ook in 
mijn plantaardige checklist. 
 

 
Afbeelding uit mijn boek Vegan Vibes, pagina 88-89. 
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De meest pure vleesvervangers 
Peulvruchten, zoals de producten in de tabel hieronder, zijn hierbij de puurste keuze. Je eet deze 
vaak niet naast je aardappelen en groenten, maar verwerkt ze in maaltijden. Zoals rode linzen 
door een linzensoep, zwarte bonen door de chili, kikkererwten door de curry, edamame door je 
salade en tofu door je scrambled ‘egg’. Je kan met peulvruchten alle kanten op! 
 
Je hoeft peulvruchten niet zelf te koken (al ontlenen sommige linzen zich daar erg goed voor). Je 
mag gewoon peulvruchten uit pot of blik kopen. Kies het liefst een variant zonder zout. 
 

Voorbeelden van pure opties 

 
24% eiwit 
0% zout 

 
21% eiwit 
0% zout 

 
6% eiwit 

0,4% zout 

 
10% eiwit 
0% zout 

 
7% eiwit 
0% zout 

 
8% eiwit 
0% zout 

 
6% eiwit 
0% zout 

 
6,5% eiwit 
0% zout 

 
6,2% eiwit 
0% zout 

 
7,2% eiwit 
0,3% zout 

 
13% eiwit 
0% zout 

 
12% eiwit 
0% zout 
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De betere kant-en-klare vleesvervangers 
Als je kant-en-klare vleesvervangers koopt wil je doorgaans letten op twee voedingsstoffen, 
namelijk eiwit en zout. Bij eiwitten is een hoeveelheid van rond de 15% of meer ideaal en qua 
zout is alles rond de 1% acceptabel, vanaf 1,3% reken ik het persoonlijk als (te) zout. Deze twee 
voedingsstoffen zeggen uiteraard niet alles. Want als we kijken naar eiwit scoren losse 
peulvruchten helemaal niet zo goed. Per portie van 120 g gekookte peulvruchten komen ze vaak 
niet boven de 10 gram eiwit uit. Bij vleesvervangers kijken we daarom ook naar andere 
ingrediënten zoals paneermeel, olie en andere toevoegingen. Lees daarom zelf ook het etiket om 
zo te zien wat er in jouw vleesvervanger zit. Om je een beetje te helpen heb ik hieronder 
populaire (supermarkt) vleesvervangers gebundeld met daarbij het percentage eiwit en zout. 
 

Voorbeelden van de betere vleesvervangers 

 
21% eiwit 
1,1% zout 

 
30% eiwit 
0,9% zout 

 
20% eiwit 
1,2% zout 

 
18% eiwit 
1,2% zout 

 
15% eiwit 
1,2% zout 

 
15% eiwit 
1,1% zout 

 
18% eiwit 
1,1% zout 

  
 

19% eiwit 
0,7% zout 

 
18% eiwit 
1% zout 

 
16% eiwit 
1% zout 

 
6,8% eiwit 
0,9% zout 

 
14% eiwit 
0,7% zout 

 
8,4% eiwit 
1,2% zout 

  
 

12% eiwit 
1% zout 

  
 

12% eiwit 
1% zout 

 
9% eiwit 
1% zout 
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De zoute vleesvervangers 

Een hoge inname van zout is ongezond. Het zorgt ervoor dat je lichaam meer vocht vasthoudt en 
het verhoogt je bloeddruk. Het advies is om maximaal 6 gram zout per dag te eten. Wat zijn nou 
vleesvervangers met veel zout? Hieronder een aantal voorbeelden (op volgorde van veel naar 
weinig). 
 

Voorbeelden van zoutrijke vleesvervangers 

 
 

16% eiwit 
4,1% zout 

 
7% eiwit 

2,15% zout 

 
20% eiwit 
1,9% zout 

 
19% eiwit 
1,7% zout 

 
13% eiwit 

1,53% zout 

 
24% eiwit 

1,53% zout 
14% eiwit 
1,5% zout 

 

17% eiwit 
1,4% zout 

 

Relatief lege vleesvervangers 
Mensen hebben het wel eens over ‘geknutselde’ vleesvervangers. Met allerlei toevoegingen om 
het maar op vlees te laten lijken. Nu zijn er echt kant-en-klare vleesvervangers die 
voedingskundig er prima uit zien én lekker smaken.  
 
Maar wat zijn nou vleesvervangers die voedingskundig je weinig opleveren? Hieronder heb ik 
een aantal producten weergegeven inclusief ingrediëntenlijst. Zo kan je zelf inzien wat voor 
toevoegingen erin zitten. Ze zijn wellicht wel heel lekker, dus geniet er af en toe gerust van, maar 
weet dat opties uit de groene tabellen je lijf meer plezier doen.  

 

Relatief lege vleesvervangers 

 
8% eiwit 

 
7,3% eiwit 

 
7% eiwit 
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1,5% zout 1,45% zout 1% zout 

INGREDIËNTEN INGREDIËNTEN INGREDIËNTEN 
52% gerehydrateerd SOJA- en TARWE-

EIWIT, paneermeel (TARWEBLOEM, 
kleurstoffen (karamel, annattonorbixine), 

zout), glucosestroop, zonnebloemolie, 
verdikkingsmiddelen (xanthaangom, 

hydroxypropylmethylcellulose,guarpitmeel
), TARWEVEZELS, aardappelzetmeel, 
gemodificeerd aardappelzetmeel, 

gemodificeerd maïszetmeel, SOJA-EIWIT, 
rijstebloem, azijn, natuurlijke aroma's, 
SOJABLOEM, citrusvezels, zout, kruiden 
enspecerijen, ui, raapzaadolie, water, 

aroma, maltodextrine, ijzer, vitamine B12. 

Water, rijst, rijstmeel, zonnebloemolie, 
erwteneiwit, maïsmeel, zetmeel (tapioca, 

tarwe, maïs), erwteneiwitisolaat, 
tarwegluten, specerijen, voedingsvezel 

(haver, citrus, tarwe), tarwe-eiwit, 
emulgator (mono- en diglyceriden van 

vetzuren [E471], guarpitmeel [E412]), zout, 
tarwebloem, stabilisator (methylcellulose 

[E461]), tomatenpoeder, gebufferde 
azijnpoeder (conserverend ingrediënt), 

natuurlijke aroma's, dextrose, 
conserveermiddel (melkzuur [E270]), 

gistextract, rijsmiddel (natriumcarbonaat 
[E500]), ijzer, vitamine B12. 

 

water, paneermeel (tarwe), sojaboon, 
verdikkingsmiddel (calciumchloride [E509], 

natriumalginaat [E401], methylcellulose 
[E461]), zonnebloemolie, 

aardappelzetmeel, tarwebloem, natuurlijk 
aroma, ui-extract, azijn, zout. 

 
8,2% eiwit 
1,43% zout 

 
12,6% eiwit 
2,1% zout 

 
4,6% eiwit 
0,93% zout 

INGREDIËNTEN INGREDIËNTEN INGREDIËNTEN 
gerehydrateerd plantaardig eiwit (33% 

soja, 16% tarwe), suiker, plantaardige olie 
(zonnebloem, raap, palm), 

tomatenpureeconcentraat, rijstebloem, 
zetmeel (aardappel, erwt), 

verdikkingsmiddel (methylcellulose [E461], 
natriumalginaat [E401], xanthaangom 

[E415]), specerijen, azijn, plantaardig eiwit 
(aardappel, erwt), natuurlijk aroma, 

voedingsvezel (psyllium, erwt), melasse, 
tomatenpoeder, ui, zout, maltodextrine, 

gehydrolyseerd soja-eiwit, glucosestroop, 
gekaramelliseerde suiker, antioxidant 

(ascorbinezuur [E300]), dieetzout 
(kaliumchloride), suikerbietstroop, 

azijnpoeder, invertsuikerstroop, 
rookaroma, gerookte maltodextrine, ijzer, 
aroma, vitamine B12, conserveermiddel 
(kaliumsorbaat [E202]), kleurstof (sulfiet-

ammoniakkaramel [E150d]), voedingszuur 
(melkzuur [E270]) 

31,3% gerehydrateerd TARWE-eiwit, 
paneermeel (TARWEbloem, zout, gist, 
specerijen), zonnebloemolie, ui, 7,1% 

veganistische kaas (water, plantaardige 
olie (kokos, olijf), gemodificeerd zetmeel 
(aardappel, rijst, maniok), rijst eiwit, zout, 

plantaardige vezels, stabilisator (taragom), 
conserveermiddel (kaliumsorbaat), 

voedingszuur (citroenzuur), kleurstof 
(caroteen), aroma), water, 4,9% 

veganistische ham (water, koolzaadolie, 
erwten eiwit, stabilisator 

(johannesbroodpitmeel, carrageen, 
xanthaangom), specerijen, maltodextrine, 

zeezout, gistextract, natuurlijk aroma, 
voedingszuur (calciumcitraat), 

bietenconcentraat), aardappeleiwit, 
MOSTERD (water, MOSTERDzaad, azijn, 

zout, suiker, specerijen, kruiden), zetmeel 
(maïs, TARWE), zout, gemodificeerd 
zetmeel, TARWEbloem, TARWEmeel, 

suiker, maltodextrine, SELDERIJ, 
aardappelvezel, verdikkingsmiddel 

(carrageen), TARWEvezel, gistextract, 
specerijen, emulgator (guargom), 

SELDERIJextract, ijzer, vitamine B12, zink. 

groente (12% ui, 9,7% sperzieboon, 9,7% 
wortel, 7,3% prei, 1,8% rode paprika, 1,2% 

doperwt, 1,2% maïs), gerehydrateerd 
plantaardig eiwit (19% soja, 1% tarwe), 

maïsvlok, zonnebloemolie, voedingsvezel 
(tarwe, aardappel), verdikkingsmiddel 

(carrageen [E407], methylcellulose [E461]), 
tarwezetmeel, tarwebloem, gemodificeerd 

maïszetmeel, tomatenpuree, zout, 
kruiden, specerijen, suiker, azijn, 

gerstemoutextract, zuurteregelaar 
(citroenzuur [E330]), ijzer, zink, vitamine 

B12. 

 
 


