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#5 | maart 2016 

 

                       
 
Hier is de vijfde nieuwsbrief van Vegetarische 
Donderdag Nijmegen, van maart 2016. De VN heeft 
2016 uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de 
Peulvruchten.  
 
Niet alleen hebben bonen, linzen en kikkererwten een 
hoge voedingswaarde, peulvruchten dragen ook bij 
tot een betere bodemvruchtbaarheid door hun 
vermogen om stikstof vast te leggen. Peulvruchten 
zijn een duurzame keuze over de hele lijn, maar 
worden vooral in het noorden nog niet voldoende 
naar waarde geschat. Tijd voor verandering! 
Want deze gewassen hebben een hoog eiwitgehalte. 
Door ze te drogen daalt het vitaminegehalte, maar het 
eiwitgehalte stijgt, wat ze tot goede vleesvervangers 
maakt.  
 
Heb jij een lekker recept met peulvruchten? Mail het 
ons dan! En Zijn jullie al gewend aan ons nieuwe 
webadres: vegetarischedonderdag.nl/nijmegen? 
 
 
 
 
 

                 
 
De volgende nieuwsbedrijf verschijnt rond vrijdag 25 
maart. We zien uw bijdrage graag tegemoet. Zorgt u 
er voor dat deze uiterlijk die vrijdag in ons bezit is. U 
kunt mailen naar de afzender van deze nieuwsbrief. 

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

 
 

25  FEBRUARI | 18:00 - 20:00 

Vegetarisch eethuis 
"Voorheen slagerij de Jong" 
Van 't Santstraat 86, 6523 BH Nijmegen 

 
Deze maand gaan we naar Voorheen Slagerij de Jong, 
waar op donderdag een veganistisch 3-gangen menu 
wordt geserveerd voor 19,50. 
Zie ook: voorheenslagerijdejong.nl.  
 
 
 

 
 

31  MAART | 18:00 - 20:00 

Restaurant Indian Way 
St. Jorisstraat 30, 6511 TD Nijmegen 

 
In maart gaan we naar restaurant Indian Way in 
Nijmegen. Een vegetarisch hoofdmenu kost er rond de 
15,-. Voor 19,50 heb je er een heerlijke vegetarische 
rijsttafel.  Meer op indianwayrestaurant.nl. 
 
Stuur even een mail als je mee wilt, uiterlijk 3 dagen 
tevoren i.v.m. reserveren. Ons mailadres is 
vegetarischedonderdagnijmegen@gmail.com.  
  

mailto:vegetarischedonderdagnijmegen@gmail.com
http://www.vegetarischedonderdag.nl/nijmegen
http://www.voorheenslagerijdejong.nl/
http://www.indianwayrestaurant.nl/
mailto:vegetarischedonderdagnijmegen@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Vegetarische-Donderdag-Nijmegen/641811859281829?fref=ts
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Ongeveer een kwart van alle boterhammen in 
Nederland wordt belegd met vlees. Nog eens een 
derde wordt belegd met kaas. En dan zijn er nog 
kleine hoeveelheden vis en salades waarin ook vlees 
kan zitten. En natuurlijk zijn er mensen die 
bijvoorbeeld soep eten tijdens de lunch of een 
warme snack. Ook daar komt vaak vlees aan te pas. 
 
Vegetarisch eten beperkt zich niet tot het avondeten, 
maar gaat ook over lunch (en ontbijt). En daar valt dus 
ook nog het een en ander te winnen. Dit is niet altijd 
eenvoudig voor de beginnende vegetariër. Als het al 
niet vergeten wordt. Welke alternatieven zijn er? 
 
Natuurlijk zijn er ook vleesvervangers voor op de 
boterham. Maar deze blinken niet uit door de enorme 
variatie in keus. De smaken zijn vaak wel erg 
gemiddeld en soms zien ze er ook uit alsof ze van 
plastic zijn gemaakt. Dat neemt niet weg dat ze zeker 
eetbaar zijn. Maar vegetariërs zijn net echte mensen 
en willen ook wel eens wat afwisseling op brood. 
Gelukkig zijn er in de biologische zaken wel een hele 
rij vegetarische patés te koop. Daar moet voor 
iedereen een lekkere smaak bij zitten. Maar je kunt 
bijvoorbeeld ook eens humus proberen. Vaak ook al 
verkrijgbaar in de gewone supermarkt. 
 
En ook is er kaas. Maar als we beseffen dat kaas qua 
impact op het milieu maar weinig onder doet voor 
vlees, is dit ook maar een beperkt alternatief. Maar 
zeker voor wie een beetje creatief is in de keuken zijn 
er veel meer alternatieven. 
Onze collega's van Donderdag Veggiedag in België 
(donderdagveggiedag.be) hebben er een aantal bij 
elkaar gezocht. Maar wie verder zoekt op internet 
vindt vast nog veel meer. 
 

 
 

Wij vonden een aantal recepten (zie foto) op  
libelle.be/lekker/vegetarisch-broodbeleg-zelf-

maken... er zeer uitnodigend uit zien!  

                  
 
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. 
 
 
Stamppotje | mijnreceptenboek.nl 

 
Ingrediënten 

 4 grote zoete aardappels of yammen 

 6-8 lente-uitjes 

 400 gram mozzarella, in blokjes 

 1 rode paprika 

 cayennepeper (naar smaak) 

 snufje herbamare (kruidenzout van dr. Vogel) 
 
Bereiding 
Schil de zoete aardappels of yammen en snijd ze in 
plakken van 1-2 cm dik. Doe de schijven in een pan 
met ruim kokend water en kook de aardappels 
ongeveer 20 min. tot ze zacht genoeg zijn om te 
pureren. Roerbak de paprika en de lente-ui 5 min. en 
snijd de mozzarella in blokjes van 1 cm. Als de zoete 
aardappels gaar zijn, maak er puree van met een 
stamper (geen staafmixer) en mix de lente-ui en de 
paprika erdoorheen. Voeg ook de mozzarellablokjes 
en wat zout en peper toe en laat het geheel in een 
ovenschaal in een voorverwarmde oven (180 C) nog 
zo'n 20 min. op smaak komen. Haal dan de stamppot 
uit de oven en laat even afkoelen voor het serveren. 
Goede bekomst! 
 

 
 

 
Wie kiest voor seizoensgroenten, maakt een slimme 
keuze. Voor je gezondheid en voor het milieu! 
Handig hulpmiddel is De Groente- en Fruitkalender 
op (bijvoorbeeld) groentefruit.milieucentraal.nl.  
Deze geeft in een duidelijk overzicht, met een klasse, 
aan wat de milieubelasting is van de teelt, transport 
en verpakking van groente en fruit.  
 
De Groente- en Fruitkalender maakt 
milieuvriendelijk kiezen makkelijk! 

http://www.donderdagveggiedag.be/
https://www.libelle.be/lekker/vegetarisch-broodbeleg-zelf-maken/?utm_source=Tickr_desktop&utm_medium=Content_fullarticle&utm_campaign=Tickr
https://www.libelle.be/lekker/vegetarisch-broodbeleg-zelf-maken/?utm_source=Tickr_desktop&utm_medium=Content_fullarticle&utm_campaign=Tickr
http://vegetarischedonderdag.nl/nijmegen/
http://www.mijnreceptenboek.nl/recept/hoofdgerechten/vegetarisch/vegetarische-erwtensoep.html
https://groentefruit.milieucentraal.nl/
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Vroeger probeerde Marcel de gastvrijheid bij de 
winkels van de KPN te bevorderen. Die gastvrijheid 
speelde een belangrijke rol toen het tijd werd voor 
iets anders en bij Doppio viel hij in dat opzicht in een 
gespreid bedje. Hij kon er zijn passie voor koken en 
de passie voor horeca in combineren. 
 
Doppio (Italiaans voor dubbel) is op de eerste plaats 
een koffiehuis dat aan de ene kant uitkijkt op Plein 44 
en aan de andere kant op het gelijknamige busstation. 
Aangezien de mens aan koffie (en thee) niet genoeg 
heeft kan er ook een hapje gegeten worden. Maar 
Doppio biedt meer. Op het moment dat wij er zijn 
geniet er ook een groepje van een high tea. Je kunt er 
echter ook rustig aan een tafeltje gaan zitten met een 
laptop. Voor een stopcontact en wifi is gezorgd. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„We love to make coffee for the city  

that loves to drink it” 
 
Doppio is er zeker niet alleen voor vegetariërs, maar 
als vegetariër kun je er wel goed terecht. Als 
onderdeel van een landelijke keten is men gebonden 
aan de op het hoofdkantoor vastgestelde menukaart. 
Maar daarop komen we een voor  een keten  aantal 
opmerkelijke broodjes tegen. Een broodje met 
gegrilde groenten bijvoorbeeld. En die kan ook nog 
eens worden uitgebreid naar een maaltijdsalade. 
Bijzonder zijn de groente-smoothies waarin ook een 
groente als pastinaak terug is te vinden. Naast 
bijvoorbeeld wortel, spinazie en paprika. Smoothies 
die bij de gasten zeer populair zijn. 
 
De gegrilde groenten vallen ook bij Marcel zelf in de 
smaak. Als flexitariër eet hij niet alle dagen vlees. 
Vanwege de gezondheid en ook voor het milieu. Een 
gerecht met verschillende groentes en kleuren zijn zijn 
favoriet. Liever nog dan de vleesvervanger. De 
gastvrijheid geldt dus zeker ook voor vegetariërs. Er 
wordt rekening gehouden met de wensen van de 
klant. Zo is er ook sojamelk voor de veganistische 
koffiedrinker. En neem je vooraf even contact op, dan 
kan er ook met andere dingen rekening worden 
gehouden. Niet alleen op het gebied van  

vegetarisme overigens, maar bijvoorbeeld ook voor 
glutenvrije broodjes. Wij nemen ons voor om Doppio 
een keer uit te dagen met de groep die op de laatste 
donderdag van de maand vegetarisch uit gaat eten. 
 
Openingstijden en meer op doppio-espresso.nl 
 
  

                    
                    
 
Wellicht dat je bij Fresca in eerste instantie aan de 
lunch denkt, maar je kunt er ook prima dineren. 
Zeker op donderdag als ze langer open zijn. Je kunt 
er het eten trouwens ook meenemen en thuis eten! 
 

De laatste donderdag in  
januari probeerden we dit 
uit met Vegetarische 
Donderdag Nijmegen en 
Fresca slaagde zeker voor 
deze ‘test’. De keuze viel 
voor iedereen op frittata 

en hartige taart, terwijl er twee salades werden 
gedeeld. De uiterst vriendelijke bediening werkte daar 
prima aan mee. 
Vooraf werden de bijzondere sapjes geprobeerd en 
die waren verrassend (en) lekker. Het wortel-
gembersapje is wat ons betreft een aanrader. Maar 
ook de borden werden met smaak leeg gegeten. Ook 
dat kunnen we je aanraden. Hoewel toetjes in de 
regel sowieso vegetarisch zijn, willen we die hier toch 
even speciaal vermelden. Die waren werkelijk zalig. En 
natuurlijk kun je deze taartjes  ook midden op de dag 
met een kop koffie of thee gaan proeven. 
 
Openingstijden en meer over  
Fresca - love for food op frescanijmegen.nl.  
 
 

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/
https://www.doppio-espresso.nl/Nijmegen/nijmegen.html
http://www.frescanijmegen.nl/
http://www.vegetarischedonderdag.nl/nijmegen
mailto:vegetarischedonderdagnijmegen@gmail.com
http://www.transitiontowns.nl/
http://www.debroeikasnijmegen.nl/
mailto:vegetarischedonderdagnijmegen@gmail.com

