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Is de tomaat nou een groente of is het fruit? En hoe 
zit dat met de hazelnoot, is dat vrucht? Je leest hier 
en meer over jouw (vegetarisch) eten in deze nieuwe 
nieuwsbrief.  
 
Het jij ook leuke feiten of weetjes over ons eten? Of 
misschien zelfs wel een waarschuwing of super 
handige tip? Laat het ons weten en we maken er 
misschien wel een leuk artikel van! 
 
Maar ook als jij een punt kent waaraan we echt eens 
aandacht zouden moeten besteden ben je natuurlijk 
ook welkom met suggesties. En zelfs als je met een 
prangend  veggie-probleem zit, mail het ons! Samen 
weet je altijd meer, natuurlijk! (KH) 
 
 
 
 
 

                 
 
De volgende nieuwsbedrijf verschijnt rond half juni. 
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. 

                    
 
Iedere maand samen met de vriend(inn)en van 
Vegetarische Donderdag Nijmegen uit eten bij steeds 
een andere eetgelegenheid in Nijmegen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31  MEI | vanaf 19:00 | aanmelden 

Foodbar De Pelgrim 
Franseplaats 1 | Nijmegen 

 
De Pelgrim is gevestigd in de Commanderie van  
St. Jan, een van de mooiste gebouwen van Nijmegen. 
Een plek waar je kunt genieten van lekker eten en 
drinken zoals dat ruim 800 jaar geleden ook al 
gebeurde. Reizende pelgrims op weg naar hun 
heilige eindbestemming konden hier uitrusten en op 
krachten komen. 
 
Natuurlijk kun jij mee om je te laten verrassen. Lees 
meer op depelgrimnijmegen.nl en het interview op 
pagina 3 van deze nieuwsbrief. 
Ga je mee? Meld je dan aan via de site,  Facebook of 
vegetarischedonderdagnijmegen@gmail.com. 
 
 
 

Vegetarisch de warme dagen door 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op ohmyfoodness.nl heeft Sabine Koning talloze 
vegetarische recepten gepubliceerd die bij uitstek 
ook geschikt zijn voor de wat warmere dagen. 
 
En nee, dat zijn heus niet alleen maar salades! 
(Foto: ohmyfoodness.nl)  
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De grens tussen groente en fruit is fluïde. In feite 
bepaalt de manier waarop we de plant in ons eten 
gebruiken of we hem zien als groente of als fruit. Zo 
zijn er bijvoorbeeld een heleboel bananensoorten. 
Sommige ervan zijn zoet en worden rauw gegeten. 
Daarom beschouwen we ze als fruit. 
 
Andere soorten zijn in rauwe toestand oneetbaar. Die 
moeten worden gekookt en worden in het land waar 
ze groeien gebruikt als maaltijdbasis, zoals bij ons 
aardappelen en rijst. Daarom worden bakbananen als 
groente gezien. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dat de begrippen door elkaar worden gebruikt, komt 
voornamelijk doordat er geen wetenschappelijke 
definitie van groente bestaat. Wat wij aanduiden als 
groente, wordt primair bepaald door onze 
eetgewoonten. Fruit is echter wel duidelijk botanisch 
gedefinieerd. Vruchten zijn zogeheten bedektzadigen, 
die zaden bevatten. Terwijl groenten in botanisch 
opzicht wortels, stengels, bladeren, bloemen en soms 
zelfs vruchten kunnen zijn, is een vrucht altijd een 
vrucht volgens de botanische definitie van een vrucht. 
 
Vruchten verschillen onderling echter sterk. Ze lopen 
uiteen van droge hazelnoten, die een harde schil 
hebben, tot sappige aardbeien en blauwe bessen en 
het 40 kilo zware jackfruit. 
Er zijn talrijke voorbeelden van botanische vruchten 
die groente worden genoemd. Dat geldt onder andere 
voor paprika’s, bonen, komkommers, tomaten, 
courgettes en aubergines. 
Heel soms komt het omgekeerde ook voor. Dat 
gebeurde bijvoorbeeld toen de EU ervoor koos 
wortels te definiëren als een vrucht. Dat was nodig 
om worteljam officieel te kunnen goedkeuren als jam. 
 
Deze en meer wetenschappelijke feitjes omtrent 
voeding, ons lichaam en meer vind je op de website 
van Wetenschap In Beeld: wibnet.nl. Ook super 
handig voor wie aan quizzen doet! (Foto: wib.nl) 

Vegetarisch uit eten 
 

 

Eerlijk eten bij Waud 
 
Deze aprilse donderdag gingen we met een groep 
van zeven personen eten bij Waud aan de Van ’t 
Sant-straat. Het personeel was er vriendelijk en we 
kregen een hele goede uitleg over de verschillende 
voorgeschotelde gerechten. 
 
We begonnen met pompoensoep. Omdat er steranijs 
in zat waren de meningen wat  verdeeld. Sommigen 
van ons vonden het lekker, anderen vonden de smaak 
te overheersend waardoor de pompoensmaak minder 
uitkwam. Zo zie je maar weer dat smaken verschillen! 
 
We bestelden drie hoofdgerechten om te delen en zo 
het gevarieerde aanbod te kunnen proeven. De 
gerechten waren stuk voor stuk heel bijzonder. Zo was 
er cheesecake van bloemkool, havermout, suikersla, 
gerookte paprika en paprika krullen. Daarbij hadden 
we een salade van roodlof, pastinaak, pompoen, 
appel, pecannoten, Texelse oude schapen kaas en 
rode bietenstroop. Tenslotte een bietengerecht met 
rode biet, zure biet, ingelegde oerbiet, mousse van 
verse geitenkaas en rijpe geitenkaas. Favoriet voor de 
meesten van ons was de roodlof salade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verder bestelden we asperges, ze waren beetgaar 
gekookt waardoor ze een andere smaak hadden dan 
je gewend bent van doorgekookte asperges. Hierover 
liepen de meningen wel wat uiteen. Maar iedereen 
was het er over eens dat het een heerlijke en  
verrassende avond was! 
 
Voor wie meer info wilt,  
zie waud.nu.  
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http://wibnet.nl/natuur/wat-is-het-verschil-tussen-groente-en-fruit?c_rid=63zc07hi0194U2pHaDg185442365%7C64596931&utm_medium=email&utm_campaign=nb_ill_nl_tor_uge21_2018_B-(597782)&utm_content=&utm_source=wibnet.nl&email=F98CC51DD697BCA3D8133FA6DF30162C57043748&utm_term=natuur
http://www.waud.nu/eerlijk-eten


 

De Pelgrim foodbar 
 
Nog voor we ook maar een vraag hebben kunnen 
stellen, geeft Floyd al aan dat zijn uitgangspunt is dat 
ook vegetariërs als volwaardige gasten moeten 
worden gezien en er dus ook voldoende vegetarische 
gerechten op het menu moeten staan. Waarmee de 
toon direct is gezet. Want hij blijkt ook bekend met 
Nijmegen Green Capital en dat was zeker een 
aanleiding om bij het opzetten van De Pelgrim, 
foodbar, over duurzaamheid na te denken. 
 
Floyd Schoenaker is eigenaar en chef-kok van De 
Pelgrim, het nieuwe restaurant naast De Hemel 
(waarvan natuurlijk ook het bier wordt betrokken) in 
de Commanderie van St. Jan. Hij stamt uit een 
Wijchens horeca geslacht dat al eerder restaurants in 
Nijmegen runde. Met De Pelgrim is daar dus weer 
nieuw leven in geblazen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het vegetarisme beperkt zich trouwens niet tot het 
vegetarische deel van de menukaart. Ook bij de vlees 
en visgerechten wordt aandacht besteed aan de 
groenten. Hier dus geen grote lap vlees, waaronder 
zich hier en daar nog een boontje of blaadje sla 
verbergt, maar een volwaardige maaltijd. Hij merkt 
ook dat de gasten daar prijs op stellen. Zoals hij ook 
merkt dat ze vaker vegetarische gerechten proberen. 
Het concept van De Pelgrim, waarbij je meerdere wat 
kleinere gerechten bestelt, maakt het ook mogelijk om 
ook eens iets (vegetarisch) uit te proberen. En 
natuurlijk kan er met disgenoten onderling geruild 
worden! 
 
Zelf is Floyd een liefhebber van een vegetarische 
barbecue. Veel groenten lenen zich uitstekend voor de 
barbecue en daar maakt hij graag gebruik van. 
Vooralsnog alleen in de eigen achtertuin, maar 
wellicht eens een idee voor het terras! Zijn gasten zijn 
ondertussen verzot op de kikkererwtensalade die als 
lunch wordt geserveerd. 
 
Je vindt nog meer info op depelgrimnijmegen.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? 

 

 
                         
 

De vakantie staat weer voor de deur 
en voor veel mensen betekent dat 
dat ze nieuwe plaatsen en steden 
gaan ontdekken. In Nederland en in 
het buitenland. Heel leuk allemaal. 

Maar hoe doe je dat dan bij het eten? ‘Nou, gewoon 
opeten’ zou Ronald Goedemondt zeggen. Maar dan 
moet je het wel eerst gevonden hebben en voor 
vegetariërs en veganisten is dat niet altijd makkelijk. 
Want waar vind je in Barcelona of Florence een 
goede maaltijd zonder vlees of dierlijke producten? 

 
Gelukkig is er de Happycow-app. Met deze App vind je 
voor heel veel steden wereldwijd vegetarische en 
veganistische restaurants met reviews van andere 
klanten. De voertaal bij deze internationale App is 
Engels, maar als je honger hebt zal je daardoor niet 
laten weerhouden. En  koeien worden er gelukkig van! 
 
Je kunt de App downloaden via happycow.net. 
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