
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

L E E S V O E R    U B E L  Z U I D E R V E L D 

 

De vegetarische rookworst als kantelpunt  

 

  
 

Is de vegetarische rookworst van Unox 
een kantelpunt? In elk geval is het op z’n 
minst een ijkpunt op de route richting 
vleesminderen. Want vleesminderen, 
dat doen we. Gemiddeld genomen eten 
wij elk jaar een halve kilo minder vlees 
dan het voorgaande jaar. Het aantal 
vegetariërs groeit al langjarig maar 
mondjesmaat; het zijn er nu driekwart 
miljoen. Veel indrukwekkender is de 
stam van deeltijd vleeslozen. Twee op 
elke drie Nederlanders worden 
gerekend tot de flexitariërs. Aangejaagd 
door deze cijfers zet de foodindustrie 
een inhaalmanoeuvre in. Mijn mailbak 

zuigt zich de laatste maanden vol met 
veganieuws. Cora van Mora sloot de 
Vegetarische Slager in haar armen. 
Snackmaker Beckers opende een pop-up 
Vegetaria. Mora kondigde de vega 
kipkorn aan. Het regent verder 
introducties van vleesloze shoarma’s, 
kroketten en bitterballen. 
 
Veganisten | Uitgesproken onstuimig 
groeit het aantal mensen dat totaal 
dierloos leeft, de veganisten. Ja, de groei 
van hun stam is extreem. 70 duizend 
veganisten waren er twee jaar geleden. 
Nu zijn het er 110 duizend. 
Foodontwikkelaars doen er goed aan 
hun vleesloze noviteiten meteen maar 
veganistisch te maken. Dus zonder 
varkensgelatine of andere dierlijke 
ingrediënten. Als de koks buitenshuis 
alles dan ook nog bereiden in dierloze 
vetten, is de potentie enorm.  

Immers, niet alleen de dierenliefde 
groeit met de dag, het besef dat een 
vleesloze toekomst duurzamer is dringt 
ook steeds dieper door. Er zullen dus 
nog veel meer veganisten opstaan. 
Trouwens, als voedselproducent pak je 
en passant een andere doelgroep mee, 
de halal klant. De horeca dient zich 
hierbij het volgende te beseffen: als je 
volop veganistische smaken verkoopt, 
brengen de halallers en de vega’s hun 
vleesvrienden mee als ze uit eten gaan.  
 
Schuldig | Zelf behoor ik tot de stam 
der flexitariërs. Gisteren maakte ik 
bigos, de Poolse stoofschotel met worst 
en riblappen. Schuldbewust schik ik mij 
vooralsnog in mijn lot als bijna-paria.  
 
Ubel Zuiderveld volgt sinds 1991 als 
foodservice watcher de markten voor 
eten en drinken buitenshuis op de voet. 

 


