
Hallo, ik ben een veganist en ik eet geen dierlijke producten.

Ik eet geen:

Vlees (rund, lam, varken, etc.), kip, vis en vissaus, zeevruchten, 
eieren, melk en zuivelproducten (room, yoghurt, kaas, etc.) en 
honing.

Ik eet wel:

alle plantaardige producten. Groenten en fruit, paddenstoelen, 
pasta en noedels (zonder eieren), rijst, aardappelen, brood en 
gebak (zonder ei en smout/reuzel), sojaproducten (sojamelk, tofu, 
tempeh, etc.). Kokosmelk, kokoscrème, etc. Linzen, bonen en 
erwten. Soep en ovenschotels (zonder vissaus of -bouillon).

Hebt u veganistische gerechten, zonder dierlijke producten?
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