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Dit is alweer onze twintigste nieuwsbrief. Geen 
officiële mijlpaal, laat staan een jubileumnummer 
maar het leuke bewijs voor dat we op de goede weg 
zijn! 
 
Nog steeds komen er nieuwe mensen bij die besluiten 
de donderdag vleesvrij te houden. Dat merken we aan 
de aanmeldingen voor deze nieuwsbrief en zeker ook 
aan de nieuwe gezichten aan tafel tijdens onze 
vegetarische uit-etentjes! 
Om in een aanstaand nummer wil ik daarom een  

- oproep!! - 

doen aan hen die ergens na 1 oktober 2015 besloten 
hebben om met ons mee doen, om daar een stukje 
over te schrijven voor onze (wel jubileum-ige) 25e 
nieuwsbrief! Alvast bedankt, zowel voor dat stukje als 
voor het meedoen… (KH) 
 
 

                 
 
De volgende nieuwsbedrijf verschijnt rond augustus. 
We zien jouw bijdrage graag tegemoet. Zorg je er 
voor dat deze uiterlijk  de tweede week in ons bezit 
is. Je kunt mailen naar de afzender van de 
nieuwsbrief: info@debroeikasnijmegen.nl.  
 
Daar kun je jezelf ook aanmelden als je de 
nieuwsbrief nog niet rechtstreeks ontvangt. Of 
afmelden indien gewenst. 

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

28  SEPTEMBER | 19:00 

Café Eten & Drinken  
Groesbeeksedwarsweg 305 | Nijmegen 

 
Deze donderdag worden we welkom geheten in  
Café Eten & Drinken. Daar ben je sowieso al elke dag 
vanaf 09.30 van harte welkom voor koffie, ontbijt, 
lunch en diner! 
 
De kleine gasten kunnen zich vermaken in de 
speelhoek en genieten van speciale kindergerechten. 
Op de website vind je het o.a. het menu. Wij hopen 
dat jij je donderdag bij ons aansluit voor een smakelijk 
en gezellig vegetarisch menu! 
 
Kijk voor meer info op cafe-etenendrinken.nl.  
 
 

Seizoensgroenten en fruit 
september 
 
Wat eet jij vandaag? 
  
Weet jij niet welke  
groente en fruit je in  
september het beste  
op tafel kunt zetten 
als je een  
milieubewuste keuze  
wilt maken?  
 
Op Gezondheidsnet  
maken ze iedere  
maand een handige 
infographic! Print  
hem uit, plak hem op de koelkast en jij weet precies 
wat een bewuste keuze is.  
 
Hier vind je waar je hem gratis kunt downloaden: 
gezondheidsnet.nl.  
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Seizoensgroenten 
 
Augustus en september zijn de oogstmaanden voor 
snijbiet. Deze pasta kun je natuurlijk ook op andere 
momenten in het jaar eten. Vervang de snijbiet dan 
door spinazie. 
 

 
 

Pasta met romige tomatensaus 
en snijbiet of spinazie 
Een van onze favoriete pasta's: 
met snijbiet! 
 
Snijbiet heeft een spinazieachtige smaak en is 
superlekker. Heerlijk met de romige tomatensaus. 
 
Zelf telen en oogsten 
Snijbiet wordt steeds populairder en is meestal te 
verkrijgen bij de supermarkt of groenteboer. De 
groente is ook eenvoudig zelf te telen. Snijbiet groeit 
snel en meestal is een tweede oogst mogelijk. 
 
Kleurrijk 
Snijbiet is in rood, geel en groen te verkrijgen. De 
snijbiet die ik heb gebruikt voor de foodfoto is oogst 
uit eigen stadsmoestuin in een groene variant. 
 
Bewaaradvies 
Het beste eet je de snijbiet op de dag van de oogst. 
Snijbiet kun je één dag bewaren in de koelkast in een 
bak met water. De knapperigheid blijft dan nog 
bewaard. 
 
Foto en recept gevonden voor jou op vegetariers.nl, 
een initiatief van De Vegetariërsbond. De bond wil 
iedereen laten proeven van de geheimen van de 
vegetarische keuken. Zij helpen mensen en bedrijven 
bij hun keuze voor lekker, gezond en bewust 
vegetarisch eten en zo bijdragen aan een betere 
wereld. 

                        
                        
 
Aan de Bloemerstraat 95 opende op 1 september 
Bhalu. Het is lastig te zeggen wat Bhalu nu precies is. 
Je kunt er lunchen, maar ook yoga lessen volgen. 
Maar ook gewoon even tot rust komen en 
bijvoorbeeld naar muziek luisteren. Zelf noemen ze 
zich een huiskamer waar iedereen welkom is. 

 
Als vegetarische 
Donderdag Nijmegen zijn 
wij natuurlijk allereerst 
geïnteresseerd in het 
eten. Zoals gezegd, je 
kunt er lunchen, maar 

ook binnenstappen voor een drankje. Wat betreft de 
lunchkaart is het een beetje de omgekeerde wereld: 
waar je normaal tussen de broodjes met vlees moet 
zoeken naar het vegetarische broodje is hier vrijwel 
alles vegetarisch en moet je zoeken naar de gerechten 
met vlees of vis. En zelfs de veganist heeft er een 
(bescheiden keus). Zo op het eerste oog zijn er 3-4 
veganistische gerechten. 
Wat betreft de yoga is er een ruim aanbod. Van een 
proefles van €5,- tot een knipkaart met 20 lessen. 
 
Meer info op bhalu.nl en op hun facebookpagina. 
 
 

 
 

                     
 

30   SEPTEMBER | 5,-
 
Nijmegen is de thuisbasis van veel getalenteerde yoga 
leraren, yoga studios en veganen. Nu wordt het eerste 
yoga- en veganistfestival gehouden. 
 
Met lessen, workshops, kraampjes en veganistisch en 
ruw veganistisch eten in het Kolpinghuis. Toegang 5,- 
en geeft recht op alle lessen en workshops. 
 
Foto van de site. Meer info op yogific.com.  
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Vegetarische herfstrecepten: 
 
Heb jij zelf een heerlijk recept? Mail het ons! 
 

 

                           
 
In mijn groentenla lagen 2 portabella’s mij al een paar 
dagen aan te staren. In de broodbak 2 droge 
boterhammen, die ik meestal dan maar rooster omdat 
ik ze liever niet weg wil gooien… 
 

 


                      
 
Lasagne is voor mij hét ultieme comfortfood. 
In de winter heerlijk verwarmend, in de zomer extra 
smaakvol door de rijpe seizoens-groenten. 
Ik smokkel een beetje door kant en klare ‘verse’ 
pastabladen en passata te gebruiken, maar 
compenseer dit weer door een romige bechamelsaus 
zelf te maken. Daar zit de decadentheid ‘m nou net in! 
 
Toegegeven, het kost even wat tijd om te bereiden, 
maar ik vind het ‘t zeker waard... 
 
Vind de complete recepten en bereidingswijzen op 
vegetarischrecept.nl. 

               
 
Bij een goed samengestelde vegetarische maaltijd is 
het mogelijk om zonder vlees of vis alle benodigde 
vitamines en mineralen binnen te krijgen. Maar er 
zijn wel een paar aandachtspunten. Dit zijn vitamine 
B12 en ijzer. Vegetariërs hoeven in principe geen 
extra vitamines of mineralen te gebruiken, mits ze 
voldoende en gevarieerd genoeg eten.  
 
Veganistische voeding kan snel te weinig calcium 
(kalk) en vitamine B2 bevatten, voedingsstoffen die in 
het Nederlandse voedingspatroon vooral door 
zuivelproducten worden geleverd.  
 
Meet je weerstand 
Onze weerstand, oftewel de mate waarin we vatbaar 
zijn om ziek te worden, is belangrijk! Met deze nieuwe 
weerstandsmeter van het Vitamine Informatiebureau 
weet je binnen 2 minuten hoe het is gesteld met jouw 
weerstand op dit moment. 
 

Je vind dit op vitamine-info.nl 
 
Bronnen: 
Nederlandse Vegetariërsbond: www.vegetariers.nl 
Voedingscentrum: www.voedingscentrum.nl 
 
 
 

               
 
Hoe makkelijk is het om te stoppen met het eten van 
vlees? En wat doet dat met je lijf? Libelle’s Linda ging 
de ‘veggiechallenge’ aan en at een maand lang 
vegetarisch.  
 

Ik at een maand lang vegetarisch – 
dít is het resultaat 

 
Eerlijk gezegd heb ik nog nooit overwogen om als 
vegetariër door het leven te gaan. Ik ben geen enorme 
vleeseter, maar bij sommige van mijn favoriete 
gerechten zou ik het vlees niet willen missen. Want 
wat is kip tandori nou zonder kip? Boerenkool zonder 
worst? En biefstukavond in ons favoriete eetcafé, 
zonder biefstuk? 
 
Toch wil ik het graag eens proberen, een maand 
zonder vlees. Want minder vlees eten vind ik helemaal 
niet zo’n gek idee... 
 
 Deze blog vonden wij op libelle.nl,  
 lees daar het hele verhaal!  
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http://www.vegetariers.nl/
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https://www.libelle.nl/mensen/blogs-en-columns/maand-lang-geen-vlees-resultaat/


PAS BLIJ wanneer DE GAST 
TEVREDEN VERTREKT 
 
Aan z'n opleiding ‘kunstmatige intelligentie’ heeft 
Chau Nguyen niet veel meer als bedrijfsleider bij café 
Eten en Drinken. Maar hij heeft er wel z'n plaats 
gevonden als gastheer. Via bijbaantjes tijdens de 
studie kam hij in de horeca terecht en groeide 
langzaam verder in het vak. Tot nu dus bedrijfsleider 
bij Eten en Drinken. 
 
Chau is ook wel blij verrast met onze komst. Hij ziet 
dat er de laatste tijd meer vraag is naar vegetarisch 
eten. Zijn klanten vragen ernaar. Zelf eet hij ook vaak 
vegetarisch in zijn zoektocht naar nieuwe gerechten. 
Als de vraag nog wat verder toeneemt krijg je als 
restaurant ook meer mogelijkheden. En daar willen 
wij natuurlijk graag aan meewerken. Dat wil overigens 
niet zeggen dat je nu nog met een loep naar de 
vegetarische gerechten moet zoeken. Ook nu heb je 
als vegetariër al een ruime keuze. 
 

 
 
Voor rond de 10 euro heb je er al een hoofdgerecht. 
De meeste daarvan worden in de eigen keuken 
bereid. Daarbij schuwt men het avontuur niet: de 
populaire Mexicaanse schotel was er vorige maand in 
een vegetarische variant en deze maand is er een 
loempiataart. En voor volgende maand wordt gezocht 
naar een vegetarische burger. Ook huisgemaakt! De 
liefhebbers van paddenstoelenlasagne moeten nog 
een maandje geduld hebben. Die staat vanaf half 
oktober weer op de winterkaart. 
 
Daarmee plaatst het huidige Eten en Drinken (sinds de 
overname, ongeveer anderhalf jaar geleden) zich in 
een traditie die terug gaat naar de tijd dat om de hoek 
de militairen de kazerne nog bevolkten. Zij kwamen 
toen ook al eten in wat toen nog de “Gerry-bar” (de 
exacte spelling is ons onbekend) was. 
 
Het menu en meer vind je op cafe-etenendrinken.nl.  

 Van Tuin tot Bord 
 
Buurtbewoners in Nijmegen-Midden verbouwen 
samen groente en bereiden van de oogst de 
heerlijkste buurtmaaltijden. Elke dinsdagavond rond 
de klok van zessen wordt een vegetarische 
driegangenmaaltijd geserveerd in Buurtrestaurant ‘t 
Hert. De biologische groenten komen zoveel mogelijk 
uit de buurtmoestuin. 
 
Wil je meedoen? Een groep diverse buurtbewoners 
kookt vanaf 16:00 een gezonde en betaalbare 
buurtmaaltijd. De kookgroep gaat uit van ieders 
mogelijkheden zodat iedereen kan meedoen. Zo kun 
je meekoken en/of andere taken op je nemen zoals 
boodschappen doen, groente snijden, tafels dekken, 
serveren, afwassen etc. 
 
De kosten zijn 6,50 voor volwassenen en 3,50 voor 
een kindermenu. Reserveren is wel noodzakelijk! 
 
Aanmelden en meer vind je op vantuintotbord.nl.  
 
 
 
 
 
 

                 
 
Vegetarische Donderdag is inmiddels al weer even 
onderweg. Maar er is dus ook veel werk te doen. 
Mocht je wat vrije tijd over hebben, ben je harte van 
welkom om een grote of kleine bijdrage te leveren. 
 

Je kunt Vegetarische Donderdag ook 
financieel ondersteunen en vriend(in) 
van ons worden. Lees meer over de 
voordelen op onze website. 

 
Je vindt meer op vegetarischedonderdag.nl/nijmegen. 

 
Of mail voor meer info naar 

vegetarischedonderdagnijmegen@gmail.com  
 
Vegetarische Donderdag Nijmegen is een initiatief van 
 
 
 
 
transitiontownnijmegen.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? 
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