water challenge@home
Opdracht 1: smakelijk (waterbewust) eten!
voedsel

Kies een van deze twee opdrachten

Organiseer
een plantaardig
aperitief

Nodig je vrienden of familie uit en
bied een plantaardig aperitief aan.
Ze zullen het verschil niet merken,
maar je bespaart wel heel wat
liters water.
Vertel hen ook dat je meedoet aan
de Water Challenge@home.
Op de volgende pagina vind je wat je
allemaal kan gebruiken voor je
aperitief en een heleboel lekkere
recepten.
Deel jouw beste veggie-recept in de
Facebookgroep!
Zo kan je anderen inspireren.
Gebruik de hashtag: #waterchallenge

Ga naar een vegetarisch
restaurant en schrijf een
recensie

Ga alleen, met je familie of vrienden naar
een vegetarisch restaurant in je buurt .
Je vindt op de volgende pagina een
uitgebreide lijst lekkere van restaurants uit
je streek.
Voor een plantaardige maaltijd is
ongeveer 1700 liter water nodig, voor een
vegetarische 2300 liter en een
vleesmaaltijd 3600 liter! Enkel door deze
maaltijd bespaar je minstens 1300 liter!
Goed bezig!
Schrijf daarna een online recensie op
Tripadvisor of Foursquare of in onze
Facebook groep. Deel je recensie sowieso
in ons Facebook groep!
Gebruik de hashtag: #waterchallenge

www.waterchallenge.be

Praktisch aan de slag in 1, 2, 3!

een plantaardig aperitief organiseren

eten in een vegetarisch restaurant

Hoe doe je dat?

Hoe doe je dat?

Kies een datum en nodig je vrienden,
huisgenoten, buren, familie uit... Of doe het
gewoon gezellig met je eigen
kinderen of met je lief! Verzamel allerlei
lekkernijen of/en bereid zelf
lekkere hapjes. Voor een extra toffe sfeer kan
je kaarsjes gebruiken of muziek opzetten.
Probeer zeker de playlist van Join For Water!
Neem een foto terwijl je kookt of
tijdens het aperitief.

Kies een datum en nodig je lief, vrienden,
huisgenoten, buren, familie uit... Alleen, met twee,
drie of meer: alle opties zijn goed!

Wat kan je aanbieden?
Noten, popcorn, chips, kerstomaten,
olijven, stukjes groente (kies voor lokale en
seizoensgroenten), dipsaus zoals hummus
of tapenade, broodstengels.

Wat kan je zelf bereiden?
•

Palmkoolchips of pastinaakchips

•

Geroosterde kikkererwten

•

Bloemkool wings

•

Popcorn

•

Hummus van kikkererwten,
pompoen, of rode biet

•

Veganaise voor bij de groenten

Welke dranken kiezen?
Niet alle dranken hebben een lage
watervoetafdruk. Voor een glas rode wijn
(140l) en sinaasappelsap (200l) zijn veel
liter water nodig terwijl een pintje (75l) een
frisdrank (55l) of een of een glas cola (15l)
minder gulzig zijn. Klik hier voor meer info.

Let op!
Amandelen, cashewnoten en avocado of
mango zijn lekker maar hebben een zeer
grote watervoetafdruk.

Kies een vegetarisch/vegan restaurant -of een
restaurant met vegetarische opties- van je
keuze. Reserveer eventueel het restaurant op
voorhand. Ga eten en geniet ervan!
Schrijf achteraf een recensie online in
onze Facebook groep op Tripadvisor,
Fourthsquare of in een blog.

Waar gaan eten? Enkele ideeën...
Is er geen vegetarisch of vegan
restaurant in je buurt? Er zijn veel
restaurants die ook vegetarische
gerechten aanbieden. Check op
voorhand hun menu online.
In een Aziatisch, Indisch of Afrikaans
restaurant vind je bijna altijd vegetarisch eten.

oost-vlAanderen

limburg

Mie Vie – Gent
Lekker Gec – Gent
Grenoble -Sint-Niklaas

Lento- Hasselt
De levensboom – Hasselt
In’t Grün - Hasselt

west-vlaAnderen

antwerpen

Nectar – Kortrijk
De kleinkeuken- Kortrijk
Organic Vision- Oostende

Hümm - Antwerpen
Simone’s kitchen –
Antwerpen
Broers van julienne –
Antwerpen

Brussel en Vlaams Brabant
Tich – Brussel
The judgy vegan café – Brussel
Humus x Hortense – Brussel
Lukemieke- Leuven
ZW.ART- Meise

Hoe schrijf je een recensie?
Klik hier om te ontdekken hoe je een goede
recensie kan schrijven.

www.waterchallenge.be

Opdrachtje voor de kleine deelnemers

Hoeveel water ‘kost’ mijn eten?
(Vanaf 4 jaar)
Koop in onze virtuele winkel ‘Superette Wa(l)ter’ 10 van je favoriete producten.
Voor je begint, raad eens: “Hoeveel liter water zullen deze 10 producten kosten?” 10
liter? 100 liter? Meer? Schrijf het op een papiertje!
En nu: begin maar! Kies samen met je mama of papa de producten en vul je
winkelmandje. Klik op afrekenen en ontdek de “prijs” = je watervoetafdruk. En is het
totaalbedrag evenveel als je had gedacht? Is het meer of minder?
Ben je al groot en kan je goed lezen? Bekijk dan hoeveel producten er komen uit
België, en hoeveel uit het buitenland?
Je kan de resultaten of een foto van je “boodschappen” doorsturen via email:
waterchallenge@joinforwater.ngo of posten in ons facebookgroepje!

Wist je dat...

meer dan 1500 liter water
nodig is om een steak van
100g te produceren?
Boeren telen planten en
kweken dieren voor onze
dagelijkse voeding. Wereldwijd
gezien staat de landbouwsector in voor zo een 70% van
het totale watergebruik. De
productie van vlees, en meer
bepaald rundvlees heeft veel
water nodig. Klik hier en
ontdek hoeveel water je eet.

plantaardig eten ook super
gezond is?
Uit onderzoek is gebleken dat
het onder meer het risico op
hart- en vaatziekten
vermindert doordat je minder
verzadigde vetten binnenkrijgt. Bovendien verklein je zo
aanzienlijk je waterimpact.
Je wilt vaker plantaardig eten
en zoekt inspiratie?
Klik hier!

geïmporteerd voedsel meestal
een grotere waterimpact
heeft dan lokaal?
Voor bv. de productie van
een kilo appelen uit België
rekenen we 130l water. Maar
1kg Pink Lady uit Zuid Afrika
vraagt al 480l!
Let dus zeker vaker op het
herkomstland van je voedsel
en laat af en toe avocado,
mango, koffie of
chocolade liggen.
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