Vegetarisme
De een eet alles de ander alleen maar groente en fruit.

1. Welke omschrijving past het beste bij jou? Ik ben een:
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Anders, namelijk:






















Af en toe vegetarier.
Alles eter
Culitarier: Alles wat lekker is...:)
Een dag vleesloos, een dag vis een dag kip en de rest kleine portie vlees.
Eet af en toe vlees maar totaal geen vis
Eet vis, vlees en groente, maar vind varkensvlees niet meer lekker. Eet wel eens vegetarisch
omdat ik dat lekker vind.
Eet vlees en groente
Eet vlees en groente, geen vis
Eet weinig vlees en geen vis
Geen vis
Ik ben geen vegetarier, maar hou niet zo van vlees
Ik eet vlees en groente, geen vis. (2x)
Omnomnomnomnivoor
Vis kip en groente
Vlees en groente (2x)
Vlees en groente, géén vis
Vlees en groentes
Vlees..geen vis
Voornamelijk vlees en groente
Wij wisselen vlees vis en vegetarisch zo veel mogelijk af
Zo min mogelijk vlees, zoveel mogelijk vis en groenten

In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stellingen?

2. “ Over 50 jaar eten we alleen nog maar vleesvervangers”
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Daarmee bedoel ik tevens meer vis en andere alternatieven van vlees, niet (allen)
'kunst'vlees.
Ik hoop het. Ik moet eerlijk zijn, want ik vind vlees erg lekker. Maar de
wantoestanden en de omgang met de dieren staan mij steeds meer tegen.
Ik zou graag eens een insectenburger proeven, maar ik zit vooral te wachten op de
hamburger uit de fabriek.
Het aanbod aan vleesvervangers word al jaren steeds beter en smakelijker. 20 jaar
geleden was het een straf om vegetariër te zijn. Wanneer de vleesvervangers nog
beter smaken en goedkoper worden dan echt vlees zal een nieuwe markt
aangeboord worden, want onbekend maakt onbemind. De consument moet de
producten eerst leren kennen.
Dat er iets moet gebeuren staat als een paal boven water. Maar `alleen nog maar
vleesvervangers' is denk ik te kort door de bocht. Vlees zullen we altijd blijven eten,
maar de mate waarin zal gaan afnemen.
Ik hoop dat binnen 50 jaren de mens weer normaal gaat denken en doen.
Vleeseters zijn er altijd geweest. Al zijn het maar de dieren onderling.
Is niet te hopen .
Over 50 jaar nog niet, maar misschien wel in de verre toekomst
Vlees eten zal altijd blijven maar wel veel minder
Vlees zal altijd gegeten worden. Er zijn veel mensen die dat lekker vinden
Ik denk dat de productie van vlees op een zeer waardige manier gebeurd, mits je
het op de juiste plaatsen koopt. (beter leven keurmerk). Alleen zal hier meer
duidelijkheid naar de consument gegeven moeten worden.
Ik denk dat we vlees nodig blijven hebben voor onze gezondheid. En vlees is
gewoon lekker!
Mensen zijn echte omnivoren. Zie geen reden waarom we geen vlees of andere
dierlijke producten meer zouden mogen/kunnen eten.
Vlees is vanouds her en een grote werkgelegenheid in deze omgeving
Vlees kunnen we altijd fokken en geloof dat mensen behoefte houden aan vlees
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Weet niet








We moeten weer terug naar de eetgewoonten van vroeger. Tegenwoordig voegt
men zoveel stoffen toe aan vlees, groenten en fruit dat je niet meer kunt spreken
van natuurlijk voedsel. Door alle toevoegingen lopen we het risico sneller en vaker
ziek te worden door diezelfde stoffen. Ons natuurlijk afweersysteem kan mij maar
moeilijk vat krijgen op alle chemische stoffen die de kleur van vlees, houdbaarheid
en smaak van vlees-zuivel en groenteproducten beïnvloeden...
Wrs is t zo denk ik, maar van mij hoeft dat niet! Belachelijk that`s life. Moeten we
de dieren ook gaan leren dat ze alleen nog maar planten enzo mogen eten.....
Werkelijk zo is de cirkel van t leven doorbreek hem.maar ja als mens.... kom op.hé
welke redenen er allemaal ook achter zitten vroeger kon je ook oud worden! , zielig
voor beesten nee zo werkt t nou eenmaal. Jammer dat de mens zo`n invloed op
alles wil heben !
Dan ben ik 103. Wie dan leeft wie dan zorgt.
Dan ben ik er niet meer
Dat interreseert me geen bal ,maak ik me nu niet druk om
De ontwikkelingen gaan zo snel, ik kan niet voorspellen wat er over 50 jaar gegeten
wordt.
Ik zal dat niet meemaken (87 jr) en degenen die het wel zullen meemaken weten er
nu net zo veel van af als ik
Rokende mensen zijn fieserikken alle je een rokende vrouw kust dan kun beter de
mond in de asbak duwen zo fies is dat.
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Meelwormen springhanen en krekels worden in andere landen van de wereld gegeten na ze
bijvoorbeeld eerst gedroogd of gefrituurd te hebben.

3. Heb je wel eens (gedroogde/gefrituurde) insecten
gegeten?
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Schorpioenen in China, sprinkhanen in Nederland en meelwormen uit de
mezenpindapot. Beviel alledrie best.
Aanbod in de winkel is nog te laag en de prijzen zijn nog te hoog. Wanneer
de insectenburgers goedkoper worden dan de koeienburger sta ik als
eerste in de rij. ;-)
Een keer geproefd, smaakte niet verkeerd, zal in de toekomst zeker m.eer
verwerkt worden tot ons westers voedsel
Meelwormen smaakte niet verkeerd.
Tijdens mijn bezoek aan Senegal heb ik een keer in olie
gebakkensprinkhanen gegeten
Ga dat ook niet doen
Ik gruwel van de gedachte.
Ik zal de eerste de beste gelegenheid om insecten eten zeker niet aan mij
voorbij laten gaan.
Insecten eten is volgens mij ook niet nodig. Er is voedsel genoeg in
Nederland. We zouden het overschot aan voedsel moeten kunnen
exporteren naar landen waar voedselnood is. Ik weet dat dit lastig is maar
vernietigen van voedsel kost ook geld. Het eten van gedroogde of
gefrituurde insecten is volgens mij een hype van de rijke Westerse wereld.
'Doe gek dan val je op'. Je moet je afvragen of diezelfde mensen die
gefrituurde of gedroogde insecten eten, dit ook zouden doen als
voedseltekort hen zou nopen deze insecten te eten.. Ik denk dat ik het
antwoord dan al weet...
Maar als de gelegenheid zich voordoet, ga ik het zeker uitproberen.
Nog niet 'nodig'geweest.ook geen behoefte aan.
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Weet niet

Ook geen behoefte aan. En dan moeten ze het woord vegetariër enzo ook
nie op scholen ed gebruiken want dan hoeven ze ook geen insecten te
leten eten. We draven een beetje door in alles
Volgens mij zijn het sprinkhanen en geen springhanen
Waarom zou dat geen lekkernij kunnen zijn voor sommigen.
In china geweest, veel gegeten waarvan ik niet wist wat het was

3.1 Waarom heb je nog nooit insecten gegeten?
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Alleen het idee al staat me tegen.
Alleen tijde idee al
Andere dingen lijken me smakelijker
Bah
Beetje 'n afkeer van ...
Ben er nooit mee in aanraking gekomen
Ben vegetariër zie vraag 2
Ben vegetarisch
Bereid aangeboden gehad
Blijven ook dieren
Daar kunnen geen vitamine in zitten,daar heb je geen volle buik van .
De nood is nog niet zo hoog. Dan moet er niet veel meer te krijgen zijn als ik dat moet gaan
eten.
Deze wil ik uit principe ook niet eten.
Eet ik echt niet
Enietet ik
Er is geen enkele natuurlijke aanleiding om wel insecten te eten.
Ga ik niet proberen, vieze en enge gedachte
Geef insekten aan vee, en teel ze in mest, dan hoeft er minder soja in t voer en dus minder
regenwouden ver nietigdt te worden ten behoeve van de soja teeld
Geen aanbod
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Geen behoefte
Geen behoefte aan (2x)
Geen behoefte aan. (2x)
Geen gelegenheid tot gehad
Geen smaleijk idee
Griezel ervan als ik ze zie
Griezelig
Gruwelijk idee
Heb ze nog nooit geproefd weet niet hoe het smaakt ben op dit moment nogal afstandelijk.
Heeft niet mijn voorkeur
Het idee alleen al maakt me misselijk
Het idee alleen al vind ik vies
Het idee alleen al, moet er nog niet aan denken
Het idee alleen al.....
Het idee is raar
Het idee staat me niet aan
Het is ongewoon (voor mij) en daarom heb ik er een raar idee bij.
Het lijk me vreelijk wormen op mijn bord te krijgen.als ik dit alles moet gelovendan zie ik over
20 jaar geen koe meer in de wij geen varken in een modderpoel liggen alleen maar grote
gebouwen waar we insecten kweken .waar blijft onze mooie natuur.
Hier zal ik echt een knop voor moeten omzetten
Ieder het zijne, insecten voor vogels enz,
Iet in de gelegenheid gesteld
Ik ben flexitarier dus ik wil ze niet eten
Ik ben geen vogel, ik probeer deze ook niet
Ik heb nog genoeg andere dingen om te eten
Ik kan nog niet aan het idee wennen.
Ik moet er niet aan denken bah
Ik vind het een eng idee
Ik vind insecten eng en er vaak griezelig uit zien, niet echt een smakelijk hapje.
Ik wil ze eerst een keer proberen voordat ik een hele verpakking moet kopen.
Ik zou ze wel eten als ze verwerkt zijn, bv in hamburgervorm
Is er nooit van gekomen
Kon ze proeven bij evenement in Horst, maar had er geen trek in
Lijkt me niet fijn
Lijkt me niet lekker. En het zal ook weing vullen
Lijkt me niets
Lijkt me ontzettend vies. Alleen het idee al...
Lijkt me vies
Lijkt mij vies.. Ben nogal eenkennig
Moet nog in mijn systeem komen.
Natuurlijke weerstand tegen
Niet aantrekkelijk
Nog nergens gezien
Nog niet aan toe
Nog niet aan toegekomen..zit er ook niet om te springen..
Nog niet in de gelegenheid geweest
Nog niet in de gelegenheid geweest, maar ook nog niet gezocht
Nog niet mee in aanraking gekomen
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Nooit de kans gehad
Nooit de kans gehad.
Nooit geprobeerd. Alleen de gedachte al vind ik niet fijn
Nooit mee in aanraking geweest
Nooit op menukaart getroffen of opgediend gekregen
Past niet in onze cultuur
Staat me tegen (4x)
T idee allen al
Traditionele eter
Trekt me niet echt
Trekt me totaal niet
Vegetarier
Vind geen aantrkkelijk voedsel
Vind het een vieze gedachte!
Vind het er niet smakelijk uit zien
Vind ik een vies gegegevn.
Vind ze onsmakelijk eruit zien.
Wat de boier niet kent .... en bovendien hoor je dat zer vaak noterig smaken en ik houd
absoluut niet van noten
Wat een smerig idee
Weet niet of ik ze lust maar moet er niet aan denken dat ik zoiets eet
Wil ik niet eens proberen
Wil ik niet proberen
Wil ze niet proeven, de gedachten vind ik vies
Ziet er niet aantrekkelijk uit en klinkt vies
Zijn mij nog nooit aangeboden.
Zolang er andere producten verkrijgbaar zijn, laat ik de insecten nog even links liggen
Zou ik niet proberen
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