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#11 | oktober 2016 

 

                     
 
Voor je, de elfde nieuwsbrief van Vegetarische 
Donderdag Nijmegen. November nadert, het weer is 
dan eindelijk echt herfstig aan het worden en de 
feestdagen staan er aan te komen. Traditioneel een 
tijd van eten en snoepen en nog meer eten en nog 
meer snoepen… 
 
Maar tradities zijn geen wetten en worden juist 
levend gehouden door ze bij te stellen, aan te passen 
en in te vullen naar de tijd waarin we leven. Dus die 
bergen vlees en snoep hoeven al lang niet meer. Heb 
jij een bijzondere invulling die je geeft aan het eten de 
komende feestdagen? Laat het ons weten, want wij 
zijn en blijven natuurlijk razend benieuwd! En 
misschien wil je het wel met ons en de lezers delen in 
deze nieuwsbrief! Laat van je horen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
De volgende nieuwsbedrijf verschijnt rond vrijdag 18 
november. We zien uw bijdrage graag tegemoet. Zorg 
je er voor dat deze uiterlijk die vrijdag in ons bezit is. 
Je kunt mailen naar de afzender van de nieuwsbrief. 

                     
 
Samen met de vriend(inn)en van Vegetarische 
Donderdag Nijmegen uit eten bij steeds een andere 
eetgelegenheid in Nijmegen.  
 

 
 

27  OKTOBER | 18:00 - 20:00 

Baan Isaan 
Van 't Santstraat 159  | Nijmegen 

 
We gaan naar Thais/Isaan restaurant Baan Isaan. Een 
sfeervol restaurant dat zowel in aankleding als in de 
gerechten authentiek aanvoelt. Ook niet geheel 
vegetarische maar wel met een heerlijke vegetarische 
kaart. Deze is op de website al te bekijken. 
 
Kijk voor meer info op baanisaan.nl  
 
 

                   
 
Met zessen schuiven we aan bij eetcafé Trianon. De 
keuze is beperkt met twee vegetarische gerechten. (Er 
zijn trouwens ook maar twee vlees- en twee 
visgerechten). Daar staat tegenover dat de gerechten 
huisgemaakt zijn. Het wordt tweemaal de 
huisgemaakte burger van linzen en kikkererwten met 
frites en vier maal een flensje met geitenkaas, noten, 
spinazie en bietensalade. 
 
Beide gerechten zijn erg lekker en vullen goed. Er is in 
ieder geval nauwelijks behoefte aan een nagerecht. 
Met prijzen rond de €12,- is het allemaal ook goed 
betaalbaar. Een aanrader dus voor wie lekker buiten 
de deur wil eten, zonder al te diep in de buidel te 
hoeven tasten!  
 
Meer over Trianon op cafetrianon.nl. 
 
  

http://www.baanisaan.nl/
http://cafetrianon.nl/
https://www.facebook.com/pages/Vegetarische-Donderdag-Nijmegen/641811859281829?fref=ts
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Pop-up 
Fairtrade 
 
Van donderdag 3 tot en met zondag 6 november 
kunnen jullie in het centrum tegen fairtrade pop-ups 
aanlopen. Meteen de eerste dag zijn er al 
verschillende proeverijen. Het gaat hier om een 
activiteit van Fairtrade Nijmegen. Onlangs is 
Nijmegen fairtrade gemeente worden. Dat is geen 
loze titel, want het betekent dat er voldoende 
bedrijven, organisaties, winkels en horeca is, die met 
fairtrade producten werken. 
 
Nou is fairtrade natuurlijk niet hetzelfde als 
vegetarisch. Maar er is wel een verbinding. Want de 
consumptie van vlees draagt ook bij aan de armoede 
die er nog altijd is in de wereld. Een groot gedeelte 
van de landbouwgrond wordt gebruikt voor de teelt 
van diervoeder. Als die grond zou worden ingezet om 
(plantaardig) voedsel voor mensen te verbouwen zou 
met het zelfde oppervlakte 10 maal meer mensen 
kunnen worden gevoed. 
 
Bovendien wordt dat veevoer vooral verbouwd door 
grote (westerse) bedrijven. Voor hun plantages 
worden vaak arme boeren van hun land verdreven, 
waarbij het met rechtsregels niet zo nauw genomen 
wordt. De verbouw van al dat veevoer is kortom erg 
ontwrichtend voor de lokale economie. 
 
 
 
 
 
 
 
De Fair Trade Pop-up Store is een tijdelijke winkel 
ergens in het centrum (ze verklappen nog even niet 
waar precies) waar je terecht kunt voor: 

 Informatie over eerlijke producten en 
diensten in Nijmegen 

 Leuke activiteiten (oa een Modeshow en een 
debat over duurzame handel) 

 Het kopen van eerlijke producten  
 
We willen met deze Pop-up Store meer bekendheid 
geven aan eerlijke en duurzame handel in Nijmegen. 
En we geven fairtrade, duurzame en maatschappelijk 
verantwoorde ondernemers en initiatieven vier dagen 
lang de mogelijkheid zich in de Nijmeegse binnenstad 
te tonen. Meer op fairtradenijmegen.nl. 

                      
 
Bloemkool uit de oven, een populair vegetarisch 
gerecht, wordt net even anders als je gezonde 
broccoli toevoegt en de kaassaus bindt met 
broodkruim. Walnoten zorgen voor een lekker 
krokant accent. 
 
Ingrediënten  
1 grote bloemkool   75 g gruyère, cheddar 
500 g broccoli  of andere pittige kaas, geraspt  
3 bosuitjes (ringetjes) 1 ei, losgeklopt 
25 g maïzena  100 g vers broodkruim 
5½ dl halfvolle melk 25 g walnoten, grofgehakt 
 

 
 
Bereidingswijze 

Verwarm de oven voor op 190°C. Verwijder het blad 
van de bloemkool en snijd de roosjes van de stronk. 
Snijd de roosjes van de broccoli eveneens van de 
stronk. Blancheer deroosjes 1 min. in een pan met 
lichtgezouten kokend water. Giet ze af. 
 

 Doe de bosuitjes in de lege pan. Roer in een 
hittebestendige kom de maïzena met een beetje melk 
tot een glad papje. Voeg de rest van de melk toe aan 
de pan met de bosuitjes en breng aan de kook. Roer 
de helft van de kokende melk door het maïzenapapje 
en voeg dit mengsel vervolgens toe aan de resterende 
hete melk in de pan. Breng het onder regelmatig 
roeren weer aan de kook en roer tot een gladde saus. 
 

 Neem de pan van het vuur en laat even staan. Roer 
dan de geraspte kaas, het losgeklopte ei en de helft 
van het broodkruim door de saus. Schep er de 
geblancheerde groenten door. Voeg zout en peper 
naar smaak toe. 
 

Schep het groentemengsel in een ingevette 
ovenschaal. Strooi het resterende broodkruim en de 
walnoten erover. Bak de ovenschotel 20 min., tot de 
bovenkant goudbruin kleurt. Serveer direct. 
 

Dit is een recept van Lidy Nooij dat we vonden op 
allrecipes.nl en is voor vier porties. Goede bekomst!  

http://www.fairtradenijmegen.nl/fair-trade-popup-store-nijmegen/
http://allrecipes.nl/recept/2330/broccoli-en-bloemkool-uit-de-oven.aspx?o_is=Hub_TopRecipe_4
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Sommige vegetariërs gruwen ervan: 
vleesvervangers! Waarom moet zo'n ding er toch 
weer uitzien als vlees is hun vraag. Voor menig 
vleeseter is het juist de oplossing: minder vlees eten 
en toch de ‘bite’ van vlees in de mond krijgen. 
Zonder vleesvervangers zou het voor hen lastig 
worden om het vlees te laten staan: De 
vleesvervanger als een soort van nicotine pleister. 
 
Maar doen die vleesvervangers ook wat ze beloven, 
namelijk vlees vervangen. Daar is al veel onderzoek 
naar gedaan en het antwoord is: niet helemaal. 
Daarbij is er een onderscheid tussen de verschillende 
soorten vleesvervangers. Vlees is een belangrijke 
leverancier van eiwitten, ijzer en vitamine B12. 
Vleesvervangers scoren hier in het algemeen slechter 
dan vlees. Soms ontbreekt een voedingsstof vrijwel 
geheel. Ook  krijgen we er nogal eens te veel zout 
voor in de plaats. 
Wat betreft de tekorten: Voor wie het weet is het niet 
onoverkomelijk. Vitamine B12 zit ook in zuivel en voor 
de veganisten zijn er pilletjes. Eiwitten en ijzer zijn ook 
uit plantaardige producten te halen. Daarbij moet je 
wel bedenken dat plantaardige eiwitten minder goed 
door ons lichaam wordt verwerkt en we er dus zo'n 20 

 
 

(foto goodbite.nl)  

 
tot 30% meer van nodig hebben. Maar we eten vaak 
toch al te veel eiwitten. Dat is niet direct schadelijk 
voor de gezondheid, maar kan leiden tot toename van 
je gewicht en het de prestatievermogen aantasten. 
Het heeft in ieder geval geen positief effect. (fit.nl). 
En wie wel vlees eet moet natuurlijk ook opletten. 
Vlees bevat nogal eens ongezonde toevoegingen. 
Berucht zijn de antibiotica. Bewerkt vlees geeft een 
licht verhoogde kans op kanker, terwijl juist dit vlees 
het milieu relatief wat minder belast. 
Vast staat dat vleesvervangers een kleinere impact 
hebben op het milieu, al zijn er ook hier weer flinke 
onderscheiden. Kaas heeft bijvoorbeeld nog altijd een 
relatief hoge milieudruk. Zuivel is net zo slecht voor 
het milieu als vlees. Volgens de Vegetariërsbond zijn 
tempé, plantaardige vegaburgers en peulvruchten de 
minst belastende keuzes. Teveel (dierlijk) eiwit eten 
mag dan niet schadelijk zijn voor je gezondheid, voor 
je milieu is het dat wel. 
Bottom-line: voor je gezondheid is gevariëerd eten 
belangrijker dan wel of geen vlees eten. Voor het 
milieu is geen vlees eten zonder meer beter. 

 
             

 
Met Sinterklaas en Kerst voor de deur 
komen er weer hele ladingen aan snoep de 

winkels binnen. Snoep is veel meer lekker dan 
gezond, dat weet iedereen. Maar wist je dit ook? 
 
“In bijna elk snoepje of dropje zit dierlijke gelatine 
als bindmiddel. Bij Katja houden we erg van dieren, 
we maken niet voor niets dierensnoep! Daarom 
nemen we onze verantwoordelijkheid en zijn we al 
een aantal jaren bezig om steeds meer van onze 
snoep en drop vrij van dierlijke gelatine te maken.  
Dat is lastiger dan je denkt en daarom zijn we ook 
zo blij dat het inmiddels is gelukt om ons hele 
assortiment gelatinevrij te maken!... 
 
... Je herkent onze gelatinevrije producten aan het 
groene ‘I love Veggie’ logo op de verpakking. Zoals 
je gewend bent van Katja zijn al onze snoepjes 
gemaakt van de beste ingrediënten en ook met 
uitsluitend natuurlijke kleurstoffen en natuurlijke 
smaakstoffen. Dat is dubbel genieten!” 
 
Dit stukje komt van de website katja.nl maar er zijn 
gelukkig al veel meer producenten die gelatinevrij 
produceren. Lekker(der)! 

 
Hoewel alle Katja producten inmiddels gelatinevrij 
zijn, kun je op dit moment nog enkele verpakkingen 
tegenkomen met gelatine. Dit komt omdat de 
winkels eerst hun oudere voorraad opmaken. 
 
In veel producten zit (verborgen) vlees, lees er 
meer over op vegetariers.nl. 

http://www.goodbite.nl/vegetarische-producten/
http://www.fit.nl/
http://www.katja.nl/portfolio/2-veggie/
https://www.vegetariers.nl/bewust/vegetarische-productranking?category=Zoute+drop&nvb_products_action=showCategory
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Eigenlijk geen uitnodigende kop voor een stukje over 
een restaurant. Maar beide gerechten, want dat zijn 
het natuurlijk, kunt u bestellen in Thais restaurant 
Baan Isaan. De ‘dronken kok’ is zelfs het favoriete 
gerecht van (mede-)eigenaresse Orawan. 
 
In de week na het overlijden van de Thaise koning 
Bhumibol zit ik met Orawan en haar moeder Lamyai in 
het restaurant voor dit gesprek. Hoewel beiden al 
sinds 1981 in Nederland wonen voelen ze zich nog 
zeer betrokken bij de situatie in Thailand en bij hoe 
het daar nu verder zal gaan. Ze zijn ook opgegroeid in 
de Boeddhistische traditie. Dat is ook terug te zien in 
het restaurant. 
 
Niet alleen is de inrichting geheel in Thaise stijl, ook de 
gerechten zijn typisch Thais. Dat betekent veel verse 
kruiden en groenten. En niet te vergeten de 
aankleding van de gerechten. De verse bereiding vergt 
wat extra tijd en is de reden dat je soms wat langer 
moet wachten in het restaurant. Veel gebruikt wordt 
de Thaise basilicum die zich sterk onderscheid van de 
in Europa gangbare basilicum. Tijdens dit gesprek 
wordt ter plekke een takje van de basilicumplant 
afgebroken en ik krijg de sterke geur te ruiken. De 
sterke geur werkt onmiddellijk op mijn smaak papillen. 
 

 Moeder Lamyai en dochter Orawan  
 
Lamyai deed in Thailand zelf al veel ervaring in diverse 
keukens. Haar grote droom was een echt Thais 
restaurant beginnen en die wens ging in 2000 in 
vervulling. En daarvan plukken ook vegetariërs en  

 
 
veganisten nu de vruchten, want die kunnen prima in 
het restaurant terecht. De kaart bevat een ruime 
keuze aan vegetarische gerechten, waarvan een flink 
aantal al zo goed als veganistisch zijn. En in de keuken 
is men graag bereid het gerecht geheel veganistisch te 
bereiden. Daar is zelfs een speciale pan voor, zodat je 
zeker weet dat er zelfs geen kleinste restje dierlijk 
product in je eten zit! 
Hoewel binnen het Boeddhisme geen vaste regels 
bestaan voor het vasten, heeft het wel een plaats 
binnen de rituelen. Gedurende de vastenperiode 
worden geen dierlijke producten gegeten en dan kom 
je vanzelf uit op een vegetarisch of veganistisch dieet. 
 
Oh ja, dat ontplofte ei: als je een ei in de breekt en in 
de hete olie laat vallen geeft dat een effect dat op een 
ontploffing lijkt. Maar het geeft ook een smakelijk 
resultaat! 
 
Openingstijden en meer op baanisaan.nl. 
 
 

               
 
Vegetarische Donderdag is inmiddels al weer even 
onderweg. Bij iedere bijeenkomst worden er nieuwe 
ideeën geopperd en plannen bedacht. Geweldig! 
Maar er is dus ook veel werk te doen. Mocht je nog 
wat vrije tijd over hebben, ben je harte van welkom. 
 

Dus deel jouw recepten met ons of 
help een keer met activiteiten 
organiseren. Je kunt ons ook 
financieel ondersteunen en vriend(in) 
van ons worden. Lees meer over de 
voordelen op onze website. 

 
 

Je vindt alles en meer op onze vernieuwde website 
vegetarischedonderdag.nl/nijmegen. 

Of mail voor meer info naar 
vegetarischedonderdagnijmegen@gmail.com  

 
Vegetarische Donderdag Nijmegen is een initiatief van 
 
 
 
 

transitiontowns.nl        debroeikasnijmegen.nl 

 
Heb je op- of aanmerkingen over deze nieuwsbrief? Mail het ons 

via vegetarischedonderdagnijmegen@gmail.com 

  Denk aan het milieu! Is het noodzakelijk dat je deze 

nieuwsbrief print? 

http://transitiontownnijmegen.nl/
http://www.debroeikasnijmegen.nl/
http://www.baanisaan.nl/
http://vegetarischedonderdag.nl/nijmegen/
http://www.vegetarischedonderdag.nl/nijmegen
mailto:vegetarischedonderdagnijmegen@gmail.com
http://www.transitiontowns.nl/
http://www.debroeikasnijmegen.nl/
mailto:vegetarischedonderdagnijmegen@gmail.com

