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Vervang zoveel mogelijk koemelk met plantaardige melken zoals

havermelk, kokosmelk, amandelmelk, rijstemelk, hazelnootmelk. 

Vervang als je er tegen kunt koemelkproducten zoals kazen met

geiten- of schapenproducten of kies voor de veganistische kaas. 

gebruik zo min mogelijk vervangers gemaakt van soja! 

Kun je wel tegen koemelk? Gebruik dan het liefst alleen zure en volle

melkproducten die biologisch of biodynamisch zijn. 

Maak zelf kazen of room  van cashewnoten 

Gebruik edelgistvlokken in plaats van Parmezaanse of geraspte kaas 

Er bestaat haver fraîche als vervanger voor crème fraîche. 

Vervang kookroom met haverroom of kokosroom. 

Slagroom kun je maken van kokosroom of aquafaba (zie

binnenkorthieronder). 

Regelmatig zijn mensen erg gevoelig voor koemelkproducten. Bovendien is

het zoals je intussen wel weet beter om minder koemelkproducten te

gebruiken. Maar wat gebruik je dan in een recept? 

Kort op een rij de algemene richtlijnen:

       en aquafaba (zie hieronder), helemaal vegan. 

+ HEERLIJKE RECEPTEN



 KOEMELK
ALTERNATIEVEN

BESTMETHODEACADEMY - STRALEND IN BALANS

INGRID MOLKENBOER - HOLISTISCH THERAPEUT 

+ HEERLIJKE RECEPTEN

Lactosevrij zou je kunnen gebruiken als alternatief als je er tegen

kunt. Alleen heeft ook dat weer een bewerkingsproces ondergaan en

is het niet meer zo natuurlijk. De voorkeur heeft het niet en kies het

met mate. Als je een koemelkeiwitallergie hebt kan deze sowieso

niet. 

En als laatste tip, zoals met alles, varieer in wat jij kunt verdragen. 

Je hebt ook slagroom van havermelk tegenwoordig. 

Zoals je ziet zijn er al heel wat alternatieven en ik verwacht dat er steeds

meer keuzes komen, ook kant en klaar in de winkel.

Probeer eens wat nieuws uit, in de recepten van de dagmenu's staat

vaak ook een alternatief aangegeven om je op weg te helpen. 

Hier komen binnenkort een aantal recepten om alternatieve kazen,

kaassaus, slagroom en melk te maken. Zoals heerlijke mozzarella van

cashewnoten of aqauafaba.  
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Mozzarella van Cashewnoten

Cashewsaus (binnenkort)

aquafaba (binnenkort)

Vegan Slagroom (binnenkort)

Kaas van Waklnoten (binnenkort)

Binnenkort zijn hier recepten te vinden
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Doe de cashewnoten in zeer heet
water en laat ze minimaal 1 uur of
liefst een nacht weken in een kom. 
Giet de volgende dag af en laat het
even goed uitlekken.
Mix alle ingrediënten in een blender
of keukenmachine tot een glad,
romig en vloeibaar geheel. 
Doe het in een pan en breng op een
zacht vuur al roerend aan de kook.
Blijf heel goed kloppen en roeren tot
het mengsel na ongeveer 4 minuten
bolvormig wordt. Zet het vuur laag
en roer verder met een houten lepel
tot de bol loskomt van de pan. Doe
de bol in een kommetje en laat goed
afgedekt afkoelen in de koelkast. 

Wil je of kun je beter geen
koemelkproducten gebruiken? 
Dan kan een veganistische mozzarella
wat voor je zijn. Hierbij een lekker recept
met mozzarella van cashewnoten dat
veel wordt gebruikt.

INGRID MOLKENBOER - HOLISTISCH THERAPEUT 

INGREDIËNTEN
150 gram ongezouten
cashewnoten
200 gram plantaardige
yoghurt, bijvoorbeeld van
kokos
1,5 eetlepel citroensap
2,5 halve eetlepels
edelgistvlokken
4 eetlepels
tapiocazetmeel
1 theelepel (Keltisch of
Himalaya) zeezout
halve theelepel
knoflookpoeder
1 eetlepel agar agar

gebaseerd en vertaald van recept
https://minimalistbaker.com/easy-
vegan-mozzarella-cheese/

MOZZARELLA
VAN CASHEWNOTEN

BEREIDINGSWIJZE
MOZARELLA

(VAN CASHEWNOTEN)


