Vijf richtlijnen voor een blauw, circulair leven
LEEFREGEL 5: EET VOORNAMELIJK PLANTEN

Het is vast niet voor het eerst dat je dit leest: de vleesindustrie is één van de
meest vervuilende industrieën ter wereld. Bovendien is hij ontzettend inefficiënt.
Het grootste gedeelte van alle soja die wereldwijd geteeld wordt, is bedoeld als
veevoer en zit dus in vlees en zuivel. Het zou zoveel logischer zijn om te zeggen
‘skip de koe, eet de soja’. Voedsel is er in principe in overvloed, maar dan moeten
we er wel op een efficiënte manier gebruik van maken. En heus waar, vegetarisch
eten kan net zo lekker zijn als een stukje vlees!

JE LEVEN VERBLAUWEN?

Vind je het moeilijk om afscheid te nemen van vlees? Vervang vlees dan voorlopig
door eieren of vleesvervangers. Die laatste zijn er in alle soorten en maten: van
groenteburger en vegetarisch worstje tot aan kipstuckjes die bijna niet van echt
te onderscheiden zijn. In de supermarkt zijn vleesvervangers vaak gemaakt van
soja, maar zelf groenteburgers maken is ook niet al te moeilijk. Meteen een goed
moment om restjes groenten en brood weg te werken :-) Print het recept op
pagina 2 uit en maak je eigen groenteburgers!

BEZINT EER GE PRINT - EN WEGGOOIT

Check voor je gaat printen je printerinstellingen, zodat je alleen pagina 2 uitprint.
En ken je de chekclist uit je hoofd, doe het dan bij het oud papier. Van oud papier
wordt namelijk weer nieuw papier en karton gemaakt - zo help je bij het sluiten
van nog een reststroom. Blauw tot het einde :-)

BLUECITY

BlueCity is een voorbeeldstad voor de circulaire economie. De in BlueCity gevestigde ondernemers sluiten kringlopen en realiseren een maatschappij waarin afval
geen waardeloze reststroom is, maar een waardevolle grondstof.
Met de campagne Bring Back Balance wil BlueCity de blauwe, circulaire economie
tastbaar wil maken. Meer weten? Check bluecity.nl/bringbackbalance en lees
meer over hoe je je leven kunt verblauwen.

www.bluecity.nl

@bluecity010

recept groenteburger
Groenteburgers zijn makkelijk te maken, heel erg voedzaam en vooral: lekker!
Serveer ze met een lekkere salade en zelfgemaakte friet. Of bouw er een indrukwekkende burger van,
op een lekker broodje, met sla, mayo, tomaat, gebakken uitjes en een plak cheddarkaas.

Benodigdheden:

Bereidingswijze groenteburger, 4 personen:

Keukenmachine of staafmixer met hakmolentje
koekenpan

Doe alle ingrediënten in de keukenmachine en mix het
mengsel tot een homogeen geheel. Het mag niet aan je
vingers plakken. Is dat wel het geval? Voeg dan nog wat
fijngemalen havermout toe.

100 gram kikkererwten, gekookt of uit pot/blik
150 groenten, bijvoorbeeld:
• 50 gram doperwten
• 50 gram wortels, in plakjes
• 50 gram mais, losse korrels
1 kleine ui, gesnipperd
1 teentje knoflook, uitgeperst
5 eetlepels fijngemalen havermout
2 eetepels olijfolie
¼ rode peper
1 ei/ of 1 ‘no egg’ (voor vegans)
2 eetlepels Italiaanse kruiden (of andere kruiden)
zout + peper naar smaak

Laat het mengsel 15 minuten stevig worden in de koelkast.
Maak met een lepel 4 gelijke ballen, leg deze in de koekenpan en druk ze voorzichtig plat tot een burger.
Verhit de olie in een koekenpan en bak de groenteburgers
goudbruin.
Eet smakelijk!

TIP: Varieer! Vervang de 150 gram groente uit bovenstaand recept door een mix van spinazie en prei. Of wortel en courgette. Of pompoen. Of bieten - en dan met wat feta. Zo stel je helemaal zelf jouw favoriete groenteburger samen. Handig als er
nog een halve zak spinazie in de koelkast ligt, en een sneue wortel, want zo werk je in één moeite door je restjes groenten
weg :-) LET WEL OP: Gebruik je groenten die veel vocht bevatten? Bak ze dan eerst even, anders word je burger slap.

