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straks zijn er 8 miljoen 
flexitariërs in ’t land
Joris Heijnen en team zorgen ervoor dat professionele koks adviezen, workshops en trainingen  
krijgen over gevarieerd koken zonder vlees en vis. 2012 start met de ondersteuning van hotelketen 
Van der Valk bij het ontwikkelen van nieuwe vegetarische gerechten. Joris: ‘Een goed begin dat  
zo’n bekend restaurant voor een breed publiek kiest voor een groenterijke toekomst.’

Je maakte een carriÈreswitch Veel mensen eten 3x per dag, elke hap brengt je feitelijk dichter bij de natuur, want energie begint bij 
voeding. na mijn studie international Business was ik consultant en later productmanager in de boten- en jet-skisales en marketing. Op zoek 
naar meer zingeving in combinatie met mijn kwaliteiten als organisator en mijn persoonlijke interesse kwam ik twee jaar geleden uit bij 
voeding en duurzaamheid. De directe impuls volgde toen ik terugkeerde van een reis naar Latijns-amerika, waar ik ongelooflijk goed  

vegetarisch at bij een biologische boerderij. Daarna had ik een enorme honger naar kennis over de herkomst van ons eten. 
wie stiLDe Je hOnger? Food rules van michael Pollan bijvoorbeeld gaf me veel inzichten. hij houdt een pleidooi voor 
onbewerkt voedsel. mijn visie werd steeds bewuster en nu ben ik zover dat ik anderen wil verleiden tot meer plantaardig  
eten. het liefst zou ik de verdeling van 80% dierlijk - vlees, kaas., melk etc. - en 20% plantaardig omdraaien op alle borden. 
Vlees hoeft niet te verdwijnen, maar we kunnen gezonder én creatief eten met minder vlees en vis.

hOe Ben Je BegOnnen? Variatie op de kaart is ontstaan uit een vrijwilligersproject dat ik begon met vier anderen. 
we benaderden restaurants om de menukaart uit te breiden met interessante vegetarische gerechten. Voor koks 

organiseerden we workshops, compleet met wedstrijd en een jury van deskundigen. Behalve media-aandacht is 
de winst natuurlijk dat chefs ermee doorgaan en dat de beweging in gang is gezet.

einDe Vega-Lasagne en saLaDe met geitenkaas? Ja, dat hebben we nu wel 
gehad. Die gevarieerde kaart werkt als een sneeuwbal, inmiddels zijn al meer 

dan honderd koks uit het hele land getraind door Variatie op de kaart. in het 
atelier van De Librije kwamen we bij elkaar om ingrediënten te proeven, 

nieuwe ideeën over de menuopbouw te delen en te experimenteren met 
gerechten met groente als basis. Door bijvoorbeeld drie verschillende 
soorten groenten te gebruiken - een wortel-, stengel- en bloemgewas - 
krijg je andere kleuren, smaken en voedingswaarden op een bord. 

waarOm start Je BiJ PrOFessiOneLe kOks? allereerst om een
grote groep te bereiken, zowel chefs als restaurantbezoekers. en restaurants 

hebben vaak een voorbeeldfunctie. Ook voor consumenten en hobbykoks heb 
ik plannen, die wil ik komend jaar bedienen via variatieindekeuken.nl. Veel mensen 

overzien de invloed niet die ze op het totaal hebben. minder vlees betekent ook 
minder veevoer, minder mest en dus minder uitstoot en minder antibiotica. 

en door met gewaswisseling en zonder bestrijdingsmiddelen te 
werken, blijft de aarde gezonder. met variatie stimuleer je  

creativiteit en dus plezier in koken én in het resultaat. 
hOe Pakken De PrOFs het OP? chefs willen zich onder-
scheiden en zien in dat de vegetarische keuken zich daar 

goed voor leent. Voor sommigen gaat een nieuwe wereld 
open, zij passen hun nieuwe kennis graag direct toe. in 
nederland zijn nu al vier miljoen flexitariërs en dat worden 
er snel meer. het is meer dan vlees of vis vervangen,  
ze zullen dus iets extra’s gaan ontwikkelen en dan het 
liefst met passie! Bewust geproduceerd eten - van het 
seizoen, vers, biologisch, van hoge kwaliteit - is iets 
duurder, maar levert ook meer smaak en plezier. 

WIE Joris Heijnen 
(31) zette samen  
met vrijwilligers  
Variatie op de Kaart 
op. WAT stichting 
die zich inzet om 
restaurateurs en 
chefs de menukaart 
uit te laten breiden 
met vegetarische  
gerechten.
Activiteiten voor 
hobbykoks volgen  
op 4 februari en  
3 maart 2012. 
variatieindekeuken.nl
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