WEEK ZONDER
VLEES EN
ZUIVEL
SHOW
STOPPER
INTRODUCTIE
Heb jij er ooit over nagedacht om minder vlees te
gaan eten? In de week van 7-13 maart, kan jij deze
uitdaging aangaan! Je zal misschien denken hoeveel
zin heeft dit nou? Zonder vlees is een gerecht toch
niet lekker? Niets is minder waar! Je helpt de dieren
en onze aarde enorm. Ook zijn vega(n) gerechten
super lekker en makkelijk te maken! Je moet alleen
even weten hoe en daar vertellen we je graag meer
over. Als Green Offices is het ons doel om zoveel
mogelijk studenten en medewerkers te inspireren om
met ons deze uitdaging aan te gaan.

KLIMAAT LES
Om jullie een beetje opweg te helpen is er lesmateriaal
beschikbaar van Young Impact, een organisatie die
jongeren aanzet om de wereld een stukje mooier te
maken. In deze les leer je van alles over het klimaat en
hoe de week zonder vlees en zuivel hier veel impact op
heeft. Volg deze les met je klas! Link

COLLEGE TOUR

ENQUETE
We zijn benieuwd naar jou! Hoe vaak eet jij vlees en
wat vind jij van het huidige kantine aanbod? Wij
nemen graag een voorbeeld aan de kantine van de
universiteit van Delft die al volledig veganistisch is.
Wij willen samen met alle ROC colleges ook zo'n
impact maken! Samen met jullie hulp gaat dat zeker
lukken.
Scan de QR code en vul deze enquête en deel je
mening!

Scan

me!

CHALLENGE TIME
Minder vlees en zuivel eten is eigenlijk heel makkelijk, lekker en
leuk! Onthoud dat alle beetjes helpen. Minderen met vlees en
zuivel zal enorme impact maken. Doe bijvoorbeeld met je
klasgenoten mee aan de ProVeg challenge (download de IOS of
Android app). Of kook samen via teams met je vrienden een
vega(n) gerecht, super gezellig! Kun je wel wat inspiratie
gebruiken? Check onze recepten op instagram: grof_zuid en
greenoffice.rocvaf.

Vega(n) Facts
Wist je dat...
1 rundvleeshamburger gelijk is aan
1 maand douchen!
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Wist je dat...
er per minuut 40 voetbalvelden aan
bomen verdwijnen voor de veehouderij!

Wist je dat...
1,7 miljoen dieren per dag worden
geslacht alleen al in Nederland!
Heb je wel eens een
vleesvervanger
geprobeerd?

Wist je dat...
als we in hetzelfde tempo mensen slachten
als dieren, dat de mensheid binnen 17 dagen
uitgestorven is!

PROEF EENS..
Beyond Meat Burger
Vivera krokante kipschnitzel
De Vegetarische slager Kipstuckjes
Quorn Chicken Free Slices
Jumbo plantaardige shoarma
Vegan Junkstar Becaon (Jumbo)
Geen zin om te koken? Bestel bij de Vegan Junkfood Bar

volg ons op insta:

@greenoffice.rocvaf

INSPO TIPS
- Game Changers (Netflix) over vegan lifestyle bij topsporters
- Cowspiracy (Netflix) over de vleesindustrie
- Seaspiracy (Netflix) over de visindustrie en plastic soup
- Vegan voor iedereen (kookboek) Merel Wildschut
- instagram: Lisagoesvegan

@grof_zuid

of kom langs!

