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Kalkoenvrije kerstdinersKalkoenvrije kerstdiners
Een rollade of gourmetstel op tafel zetten is niet voor iedereen vanzelfsprekend
met Kerst. Wat eet een vegetariër tijdens de feestdagen of iemand met een allergie?
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Kerst
zonder
lactose

Eten is voor Fenny Pietersma uit
Jirnsum al jaren problematisch. De
31-jarige heeft een lactose-intole-
rantie en is daarnaast allergisch
voor een aantal soorten fruit,
aardappelen en chocola. Ondanks
haar worsteling met voedsel, vindt
Fenny het heerlijk om te koken.
,,Ik word er rustig van. En al die
geuren, heerlijk.’’ Maar het leukste
vindt Pietersma toch wel het op-
dienen van de gemaakte gerech-
ten. Al die blije gezichten. Voor het
diner op eerste kerstdag staat ze in
totaal zeker acht uur in de keuken.
Bij het samenstellen van het menu
hield Fenny ook rekening met haar
schoonmoeder die diabeet is.
Grootste uitdaging was het kiezen

van een toetje. Het is hangop
geworden. Fenny maakt een vari-
ant zonder suiker, waarbij ze de
karamelsaus vervangt door een
compote van fruit. Voor haar eigen
portie gebruikt ze sojayoghurt,
lactosevrije opklopslagroom en
gelatine om de boel op te stijven.
In haar karamelsaus giet ze kook-
room van soja.
Voorafgaand aan de hangop ser-
veert Fenny kiprollade en gemari-
neerde ossenhaas, geglaceerde
worteltjes, haricots verts met spek,
aardappeltjes en rijst. ,,Het was
een heel gepuzzel, maar ik heb
voor alle verboden ingrediënten
prima vervangers gevonden. Het is
een echt kerstmaal geworden.’’

Kerst
in de

opvang

Jeroen Drenth (39) uit Grou staat
in een grote bak te roeren. Hij bakt
kip voor het kerstdiner. ,,Vijftig kilo
kip voor 177 mensen.’’ Dat klinkt
weinig, maar er wordt veel bij
geserveerd. Rijst, Turks brood en
yoghurt. Vluchtelingen zijn dol op
yoghurt, volgens Drenth. Daar
dopen ze het brood in.

Kerst wordt niet gevierd in de
opvang Oer ’t Hout in Grou. ,,Er
zitten hier bijna alleen maar mos-
lims, die vieren natuurlijk geen
kerst.’’

Elke dag staat hij in de keuken
de avondmaaltijd te bereiden.
Vaak is het iets met kip, rijst en
brood. De rijst bakt hij eerst, voor-
dat het gekookt wordt. ,,Dan kleeft

het niet, zo zijn de vluchtelingen
het gewend te eten.’’

Eerste kerstdag wordt de avond-
maaltijd uitgebreider dan normaal.
Een lekker puddinkje, een Hol-
lands stoofpotje en goede krieltjes
uit het Bildt. ,,Normaal maak ik
dat altijd met spekjes, maar dat
eten ze natuurlijk niet. Zonder is
het ook lekker.’’ Drenth serveert er
kip bij met een kerriesausje.

Tweede kerstdag kunnen de
vluchtelingen wederom rekenen op
een ander menu dan gebruikelijk.
Drenth duikt de keuken in om
boeuf bourguignon te bereiden.
Met, uiteraard, rijst erbij. En sam-
bal, veel sambal. ,,Per week twin-
tig liter. Ze houden van pittig.’’

Kerst
zonder

geld

Wie afhankelijk is van de voedsel-
bank, heeft ook met Kerst niet
veel te kiezen. Tiny Adema (38)
uit Drachten is met man en vier
kinderen klant. Wekelijks haalt ze
er haar pakket op, zo ook gisteren.
Vier lege tassen heeft ze bij zich,
die gevuld weer mee naar huis
gaan. De kinderen krijgen een
extra zak chips in de tassen ge-
drukt. ,,We krijgen wel vaker een
extraatje toegestopt, maar dit is
heel veel. Kerstbroden, een elek-
trische tandenborstel, luxe vlees.
Ik ben er heel blij mee’’, zegt
Adema.
Wat ze met de feestdagen op tafel
gaat zetten, wist ze nog niet toen
ze naar de voedselbank ging,

maar de keuze is snel gemaakt. Ze
wijst een rollade aan die in de tas
zit. ,,Deze ziet er erg goed uit, die
ga ik sowieso klaarmaken.’’ Een
groot pakket bevroren biefstukken
krijgt ze ook mee. ,,Wat een ver-
wennerij weer!’’ roept ze uit.
Eerste kerstdag blijft het gezin
thuis, om gezamenlijk lekker te
eten van het pakket. Tweede kerst-
dag is het gezin uitgenodigd om
naar schouwburg De Lawei te
gaan. Daar is een familievoorstel-
ling waar voedselbankklanten
kaartjes voor hebben gekregen.
Het gezin heeft het deze dagen
getroffen: ze kregen ook nog een
kappersbezoekje cadeau van een
anonieme weldoener.

Kerst
zonder

vlees

Lyde Bander (27) van de Partij
voor de Dieren gaat voor vegeta-
risch met kerst. Maar ook voor
lekker en makkelijk. Als het goed
is, hoeft ze op eerste kerstdag,
tijdens het etentje bij haar thuis in
Donkerbroek, niet veel meer te
doen. Met een paddenstoelenqui-
che in de oven en een koffietaart in
de koelkast, kan ze haar vader, zijn
vriendin en haar eigen vriend op
haar dooie gemak de eerste gang
serveren: een courgettesoep.
Het voorafje bestaat enkel uit
courgette, ui en bouillon. ,,Daar
kan niet zoveel mis mee gaan.’’ En
een quiche is volgens haar ook
redelijk eenvoudig te maken.
,,Bladerdeeg, paddenstoelen,

puntpaprika, broccoli, room, ui en
misschien wat vegetarisch ge-
hakt.’’ Het nagerecht is een hele
mond vol. De ‘cashew coffee vanil-
la crème cake with a cinnamon
chocolate crust’ vond ze op food-
blog thisrawsomeveganlife.com.
,,Ik wilde deze taart altijd al een
keertje maken, maar je gaat zoiets
niet in je eentje opeten.’’
Of het wat wordt met de taart blijft
tot het laatst onzeker. Lyde, die
sinds haar zevende vegetarisch
eet, heeft bewust gekozen voor
twee veilige recepten en een expe-
riment. ,,Ik wilde maar één ge-
recht waarvan ik niet zeker weet of
het wel lekker wordt. Als dit mis-
lukt, is er niet veel aan de hand.’’
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