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Van toffe initiatieven tot nieuwe producten. Of het nu om cosmetica  
of om food gaat, de ontwikkeling van nieuwe vegan producten staat nooit stil.  

Wij zetten de leukste nieuwtjes voor je op een rijtje.

GESPOT door de REDACTIE

things we love

Sustainable phone case
Je bent misschien al begonnen 
met het verduurzamen van je 
interieur en garderobe, maar 
wist je dat er ook sustainable 
telefoonhoesjes bestaan? Een 
voorbeeld daarvan zijn de vegan, 
van tarwe gemaakte hoesjes 
van Casey Amsterdam. Deze 
hoesjes zijn voor 35% biologisch 
afbreekbaar en hebben een 
stevige grip. Ook kun je er 
een stoere, bijpassende en 
verstelbare band bij bestellen, 
waardoor je je telefoon als 
een holster dicht tegen je aan 
kan dragen, met alle vrijheid  
om te bewegen. Wij zijn fan!  
Het hoesje is verkrijgbaar in 
roze, groen en zwart en kost  
€ 14,95 (€ 19,95 met band).  
www.caseyamsterdam.com  

Stevig en sappig
Mis je af en toe de smaak en 

stevige bite van vlees? Dan zijn 
de producten van Future Farm 

een uitkomst! Deze producten, 
onder andere burgers, gehakt 

en gehaktballen, zijn 100% 
plantaardig, maar hebben 

dezelfde textuur, sappigheid 
en smaak als vlees. Ook zijn ze 
gluten- en GMO-vrij. Zo tover 
je binnen de kortste keren een 

ouderwets lekkere lasagne met 
gehakt, spaghetti met balletjes 

of stevig broodje burger op tafel. 
Future Farm burgers en gehakt 

kosten € 3,89 en zijn onder 
andere verkrijgbaar bij Marqt. 

www.futurefoodgroup.nl 

Zachte lippen
Heb jij tijdens de koude maanden ook zo’n last van droge lippen? 
Dan zijn de 100% vegan Lip Juicers van The Body Shop iets voor 
jou. Deze hydraterende en fruitige balsems zijn geïnspireerd op 
smoothies en verkrijgbaar in vijf heerlijke geuren, onder andere 
acai-blueberry-dragonfruit en kiwi-kale-watermelon. De Lip 
Juicers hebben een handig formaat en passen dus altijd in je tas. 
Prijs: € 9. www.thebodyshop.com 

De natuur in huis
In de natuur kunnen we opladen, komen we tot rust en raken 
we geïnspireerd door natuurlijke kleuren en materialen. Die sfeer 
kun je ook thuis creëren met het duurzame serviesgoed van 
Khaya. Zoals met de Leaf Platter, geïnspireerd op de vorm van 
een beukenblad en perfect om hapjes in te serveren. Maar ook 
als decoratie is het een eye-catcher. Khaya streeft ernaar dat 
iedereen zijn of haar ecologische voetafdruk verkleint en definitief 
afscheid neemt van de wegwerpcultuur. De Leaf Platter kost  
€ 16,95. www.khayawoodware.com

Smooth or shaggy
Heel mooi én duurzaam 

voor in je badkamer 
zijn deze scheermesjes 
van Estrid. Ze zijn 100% 

vegan en zien er ook 
nog eens supermooi uit, 

waardoor je badkamer 
gelijk een frisse uitstraling 

krijgt. De vegan mesjes 
zijn ingekapseld in 

cacaoboter, aloe vera en 
shea butter. Daarmee zijn 

ze beter voor je huid en 
voor de planeet. Ze zijn 

verkrijgbaar in vijf kleuren: 
roze, grijs, paars, oranje en 

geel. Een starter kit  
met een stalen handgreep, 

een muurhouder en  
2 mesjes kost € 9,95.  

www.estrid.com 

Duurzaam dekbedovertrek
Ben je in het nieuwe jaar toe aan een frisse look voor je slaapkamer? Kies dan voor 
duurzaam beddengoed van Yumeko, zoals de blush rose dekbedovertrekset van 
biologisch katoensatijn. Deze set is 100% fairtrade, puur, schoon en gifvrij. De stof 
voelt superzacht op je huid en het overtrek heeft een instopstrook en een deels 
gesloten onderzijde, zodat je dekbed goed blijft zitten. De overtrekset katoensatijn 
blush rose is vanaf € 99,95 verkrijgbaar via www.yumeko.nl 

Save the ocean
Dopper heeft twee nieuwe 

Insulated waterflessen 
toegevoegd aan het 

assortiment, in Breaker 
Blue en Terracotta Tide. 

Deze dubbelwandige 
thermosflessen houden je 
water 9 uur heet of 24 uur 

koud. Door het fles-en-
beker-in-één-ontwerp kun 

je de fles makkelijk vullen en 
schoonhouden. Ze worden 
verantwoord geproduceerd 
in China, volgens de BSCI-

normen. Daarna worden 
ze verscheept met behulp 
van 100% biobrandstoffen. 

Met de aankoop van één 
Dopper-fles voorkom je 

dat 40 wegwerpflessen in 
de oceaan belanden. De 
Insulated waterfles kost  

€ 29,50 (350 ml) of € 34,50 
(580 ml). www.dopper.com 

Luxe gezichtsolie
De Verwen jezelf met de Prickly Pear Seed Oil van 

Comme Ça Skincare. Dit is een van de meest zeldzame 
gezichtsoliën ter wereld, bestaande uit biologische, 

koudgeperste perenzaadolie uit Madagaskar. De olie 
van het Nederlandse bedrijf met Franse roots is 100% 

vegan en cruelty-free en bevat een hoge concentratie 
linolzuur, wat zorgt voor een goede elasticiteit van de 

huid. Ook hydrateert en verzacht de olie en vermindert het 
hyperpigmentatie. Vitamine K zorgt ervoor dat donkere 

wallen verdwijnen en vitamine E en A gaan voortijdige 
huidveroudering tegen. Het perfecte cadeau aan jezelf!  

De olie kost € 94,95 en is verkrijgbaar via 
 www.commecaskincare.com

Sleepy Shower Bomb
Deze Sleepy Shower Bomb van Lush helpt je lekker te gaan 
slapen. Het wolkje vol rustgevende lavendel, tonkaschuim  
en de geur van ylang ylang zorgt ervoor dat je lekker rozig  
en ontspannen wordt, zodat je snel in dromenland bent.  
Er komt genoeg schuim van de shower bomb om je 1 tot 2 
douchebeurten van top tot teen mee te wassen. Natriumalginaat 
creëert een zijdezachte mousse en fijne havermout verzacht, 
kalmeert en scrubt je huid licht. De Sleepy Shower Bomb is  
100% vegan en kost € 3 (40 gram). www.nl.lush.com 

Zero waste make-uproutine
Hoe fijn is deze zero waste set van 
OrganiGoods voor je badkamer of make-
uptafel? De herbruikbare wattenschijfjes 
inclusief 100% katoenen waszakje en latexvrije 
beautyblenders maken jouw make-uproutine 
een stuk duurzamer. Met de beautyblender 
breng je je foundation en concealer perfect 
aan. ’s Avonds haal je alles er weer af met 
de wasbare wattenschijfjes. Met de zestien 
stuks uit de set doe je makkelijk een week. De 
wattenschijfjes zijn fluweelzacht en hebben 
door bamboevezels een anti-bacteriële 
werking. De achterkant heeft een mild 
scrubeffect voor een natuurlijke glow.  
De set kost € 21,95. www.bol.com 
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Fijne grote potten
Nieuw: La Vida Vegan in  
600 grams potten! De heerlijke  
La Vida Vegan chocoladepasta’s 
zijn nu bij Ekoplaza ook te koop in  
600 grams potten. Dat betekent 
meer chocolade voor een 
voordelige prijs. Je vindt de grotere 
glazen potten in de smaken 
hazelnoot (€6,79) en puur (€5,99).
www.sovegansofine.com

Verfrissende oogcrème
Kun jij na de hectische decembermaand wel wat selfcare 
gebruiken? Trakteer jezelf dan op de Alert Eye Cream van 

Lavido. Deze natuurlijke oogcrème helpt niet alleen wallen 
te verminderen, maar verbetert ook de stevigheid en 

elasticiteit van de huid. De crème is gemaakt van plantaardig 
hyaluronzuur, koudgeperste avocado- en granaatappelpitolie, 

rozenbottel en citrusextracten, en is geschikt voor alle 
huidtypen. Een flesje van 30 ml kost € 54.  

www.lavido.nl of instagram @lavidoskincare

Handgemaakte zeepjes 
De vegan, fairtrade zeepjes van Nayali zijn een absolute must-
have voor in je badkamer. Ze worden handgemaakt door een 
familiebedrijf in Nablus, Palestina, en zorgen ervoor dat je huid 
niet uitdroogt. De zeepjes zijn geschikt voor gezicht, lichaam, 
haar én als scheerzeep. Ze zijn vrij van plastic en palmolie en 
100% natuurlijk. Kies uit zes varianten, met elk hun eigen kracht en 
werking, zoals de olijfzeep, verrijkt met kostbare olie van Damascus 
roos. Deze gaat roodheid tegen en verfijnt de poriën. Of ga voor 
de olijfzeep met granaatappel, die rijk is aan anti oxidanten en 
vitamine C. De zeepjes kosten € 6,95. www.nayali.nl
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Scrub it!
De Glycolic Acid Face and 

Body  Scrub E1 van het Britse 
merk Face Theory kun je gerust 

dagelijks gebruiken. Het gaat 
roodheid tegen en verwijdert 

dode huidcellen. De scrub helpt 
tegen een vette huid, is 100% 

vegan en cruelty-free, en vrij van 
parabenen, siliconen, PEG’s, 

SLS, SLES en minerale oliën. Een 
potje van 180 ml kost 10,99 pond. 

www.facetheory.com 

Born to be wild
Voeg aan elke dag extra 
glow toe met het Born to 
be wild lip duo van Wild 
Beauty Cosmetics. De sugar 
baby lipscrub en de tinted 
lippenbalsem geven kleur 
aan je lippen én wangen! De 
producten zijn 100% vegan 
en cruelty-free en hebben 
een biologisch afbreekbare 
verpakking. De ingrediënten 
zijn onder andere kokosolie, 
candelilla was en shea butter. 
Zo heb je altijd kissable lippen! 
Born to be wild lip duo kost 
26 dollar en is verkijgbaar via 
www.wildbeautycosmetics.

Koffierevolutie
Geniet je net als wij graag van een kopje koffie, maar vind je al die 
wegwerpcups ook zo zonde? Probeer dan de cups van Wakuli. Die 
zijn biologisch afbreekbaar en kunnen gewoon bij het groenafval. 
Bovendien betaalt Wakuli de koffieboeren een eerlijke prijs. Het merk 
vindt dat het tijd is voor een revolutie in de koffie-industrie en gaat een 
langetermijnsamenwerking aan met koffieboeren over de hele wereld om 
ecosystemen in stand te houden. Een doosje van 40 cups kost € 17,60 en  
je kunt drie verschillende smaken combineren. Liever koffiebonen? Dat kan 
ook. De Wakuli Blend kost € 5,50 voor 225 gram. www.wakuli.com 

Fijne haarspray
Heb je net je best gedaan om je haar mooi in model te 

brengen, zakt het gelijk weer in. Met deze Flexible Spray van 
IVY is dat verleden tijd. De medium stevigheid van de spray 
is precies de finishing touch die je wilt toevoegen voor een 

natuurlijke look. Ideaal wanneer je lang haar hebt! De Flexible 
Spray van IVY is 100% vegan, vrij van parabenen en siliconen 

en bevat hittebeschermers tegen je föhn of stijltang. De spray 
heeft een subtiele geur van bergamot, kokosnoot, jasmijn, 

sinaasappelbloesem en een vleugje zoete vanille. Een flesje 
van 200 ml kost € 21,95. www.ivyhaircare.nl 

Vegan Finest Foods
Als vegan heb je ook weleens zin in tonijn of bacon. 
Gelukkig is er Vegan Finest Foods, leverancier 
van onder andere Vegan Junkfood Bar. Hier kun 
je terecht voor superlekkere veganvarianten van 
deze producten. Alles is palmolievrij, smaakt als de 
‘echte’ variant en heeft dezelfde structuur. Heerlijk 
in een zelfgemaakte pokébowl! De producten 
kosten tussen de € 3 en € 6,50 en zijn onder andere 
verkrijgbaar bij Jumbo en bij groothandels als Hanos,  
Bidfood en VHC. www.veganfinestfoods.com 

Good Chef
Rutger Anema, oud-hoofdredacteur van Allerhande, is begonnen met zijn eigen 
foodmerk Good Chef. Hier bestel je 100% plantaardige diepvriesmaaltijden, bereid 
door horecachefs. Zo geniet je zelfs als je geen tijd hebt van een lekkere en gezonde 
vegan maaltijd. Alle varianten bevatten minimaal 200 gram groenten en worden 
direct na bereiding ingevroren, waardoor smaak en voedingsstoffen zolang mogelijk 
blijven behouden. De gerechten zijn verpakt in duurzame, recyclebare verpakkingen 
en gemaakt voor 1 persoon (400 gram). Kies uit Curry-In-A-Hurry, Oh-La-Lasagne, 
Mac ‘no Cheese, Rainbow Falafel en nog veel meer. Koop jouw maaltijd vanaf  
€ 7,95 op www.goodchef.nl 
LEUK EXTRAATJE: MET DE CODE VGANGOODCHEF10 KRIJG JE TOT EN MET 
4 APRIL € 10 KORTING OP JE EERSTE BESTELLING!


