Iedere maand samen met de vriend(inn)en van
Vegetarische Donderdag Nijmegen uit eten bij steeds
een andere eetgelegenheid in Nijmegen en iedereen
mag mee komen doen! (Foto: Nibbles)
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JANUARI | 19:00-22:00 | menu op de site

Nibbles
Ganzenheuvel 1 | Nijmegen


Daar wij van Vegetarische Donderdag Nijmegen van
mening zijn dat het nooit te laat is om iemand goeds
toe te wensen, wensen wij jullie bij deze alle goeds
voor het hele komende jaar en tot eindeloos ver
daarna!
Vol goede moed en voornemens zijn wij ook weer aan
een nieuwe jaargang nieuwsbrieven begonnen. En
voor wie net als wij voornemens is iets aan de lijn te
doen in 2018 hebben we in deze nieuwsbrief ook wat
tips opgenomen. Dat dit éénmalig ten koste gaat van
(te) lekkere recepten moeten we dan maar voor lief
nemen. Misschien helpt het zelfs iets mee vol te
houden… (KH)



Het concept is weer hetzelfde: de kok maakt voor ons
een heerlijk en helemaal vegetarisch diner. En
natuurlijk kun jij mee om je te laten verrassen.
Meldt je dan aan via Facebook of
vegetarischedonderdagnijmegen@gmail.com.
Meer op nibbles-nijmegen.nl en interview op p. 4.

Tofoepannenkoeken, 6 manieren
Eenvoudig en lekker – dit recept heeft vele
gezichten. Voeg knoflook, gember en lente-ui toe
voor een Aziatisch tintje; knoflook, gember, verse
koriander en Sambarpoeder voor een Indiaas
smaakje; of kappers, olijven en basilicum (of 1 el.
Traditionele pesto) voor een mediterraan accent.

De volgende nieuwsbedrijf verschijnt rond half
februari. 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.

Kijk voor alle zes de variaties op devegetarier.nl.
(Foto: devegetarier.nl)
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Afvallen op z’n vegetarisch
leukafvallen.nl
Wordt er aan vegetariërs gedacht, dan denkt men
meestal automatisch aan slanke mensen met een
gezond voedingspatroon. Amerikaans onderzoek
wijst inderdaad uit dat het aantal obesitasgevallen
onder vegetariërs stukken lager ligt dan bij
carnivoren.

vegetarisch gegeten:

KERSTSDINER IN DE HEMEL
Donderdags voor het kerstweekend, schoven we met
achten aan in restaurant De Hemel voor ons jaarlijkse
Kerstdiner. Het diner bestond dit jaar uit drie gangen.
Drie zeer uitgebreide gangen!

Toch is het een fabeltje om te denken dat als je voor
vegetarisch dieet gaat de kilo’s er dan automatisch
vanaf zullen vliegen. Lekkere bladerdeeghapjes, vette
kaasjes, chips en koekjes zijn immers ook gewoon
vegetarisch. Vegetarisch afvallen is echter zeker niet
onmogelijk. De kunst is om de nadruk te leggen op het
vele fruit, de verschillende groentes en zaden en
noten die allemaal erg gezond voor je zijn. Lees hier
alles over het vegetarisch zeven dagen dieet én over
de valkuilen!
Het hele artikel vind je op leukafvallen.nl.

puurfiguur.nl
In dit artikel lees je nog meer over wat je moet
weten over vegetarisch afvallen. Je leert welke
vegetarische producten je het beste kunt eten (en
welke je beter kunt vermijden) tijdens het afvallen.
Let op: ook niet alle vegetarische voeding is gezond.
Net zoals dat voor een standaard voedingspatroon
met vlees en vis geldt, zo kun je ook ongezond en
gezond eten met een vegetarisch voedingspatroon.
Het hele artikel én de foto vonden we op
puurfiguur.nl. (Foto: puurfiguur.nl)

Er zijn nog heel veel meer sites die je op goede ideeën
kunnen brengen of misschien heb je zelf wel heel
goede tips. Laat het ons weten en wellicht
sta jij in de volgende nieuwsbrief!

Eerst verschenen er twee mooie grote schalen met
voorgerechten. Op de foto (linksboven) is prima te
zien hoe gevarieerd deze schaal was, met een warme
soep, champignons, verschillende soorten kaas en
kroketjes. En natuurlijk de nodige heerlijke groenten.
Elke schaal was ingericht voor 4 personen, zodat
iedereen elk gerecht kon proberen en zich te goed kon
doen aan de diverse smaken. Al werd bij deze
hoeveelheid wel een beetje angstig gekeken: dit was
immers alleen nog maar het voorgerecht. Wat zou het
hoofdgerecht allemaal wel niet brengen?
Nou, daar kwamen we enige tijd later achter en ook
daarvan hebben we de foto (linksonder) nog. Zoals je
ziet was de keuze hier al net zo ruim. De grote rode
peerachtige vruchten op de voorgrond van dit stilleven
zijn inderdaad gestoofde peren. Ook nu weer met
diverse groenten verwerkt in onder andere een
ovengerecht, zoals rechts op de foto nog zichtbaar is.
Zoals te zien zijn we tijdens het kerstdiner weinig
tekort gekomen. Al ‘zeurde’ een enkeling toch nog dat
hij iets echt pittigs miste. Nagerechten zijn over het
algemeen vegetarisch, maar de schaal was zo mooi
(rechts) dat we jullie die toch zeker niet willen
onthouden.

Voor wie meer info wilt, zie restaurantdehemel.nl.
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Voor wie zich aan de goede voornemens houdt:

Dit weekend gaat het Green Capital jaar in Nijmegen
dan echt van start. Een belangrijk onderdeel zijn de
Green Challenges, waarin burgers van Nijmegen
worden uitgedaagd hun bijdrage te leveren aan de
vergroening van Nijmegen. Deze ‘challenges’ zijn niet
door de Gemeente opgezet, maar door een
enthousiaste groep vrijwilligers die op hun beurt wél
weer worden gesteund door de Gemeente.
Gelukkig nemen voeding en gezondheid een
belangrijke plaats in deze Green Challenges. Want dat
ook hier veel winst valt te halen voor het milieu is
inmiddels wel duidelijk. Maar bij de overheid bleef dit
lang een blinde vlek.
Natuurlijk gaat de overheid, of het nu het Binnenhof
of het stadhuis in Nijmegen is, niet over de inhoud
van het boodschappenwagentje van de burger. Maar
de overheid gaat ook niet over het besluit of de burger
op de fiets of in de auto stapt om naar het werk te
gaan. Toch mag die laatste beslissing op ruime
belangstelling van de overheid rekenen.
En het voorbeeld ligt niet eens zover weg. Ede is één
van de steden die meedoet aan de ‘City Deal Voedsel’.
Ook de provincie Gelderland doet er aan mee, naast
bijvoorbeeld Oss en Den Bosch. Op weg naar een
integraal voedselbeleid. Wij raden de nieuwe politici
die na maart aan de slag gaan van harte de volgende
clip aan op youtube.com.
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FEBRUARI | 20:00-22:00 | gratis entree

Het Science Café:
de voetafdruk van ons voedsel
The Shamrock | Smetiusstraat 17 | Nijmegen
Klimaatverandering, verlies van biodiversiteit,
verstoorde stikstofkringloop ... de ecologische
grenzen van de aarde worden overschreden. Eten en
drinken zorgt voor ongeveer een derde van alle
milieubelasting.
Om de ecologische impact van onze productie- en
consumptiekeuzes precies in kaart te brengen en
strategische, duurzame maatregelen mogelijk te
maken, zijn complete levenscyclusanalyses nodig.
Voor de voetafdruk van ons voedsel wordt hierbij
onder andere gekeken naar het zoetwaterverbruik en
de uitstoot van broeikasgassen. Dat vlees erg
milieubelastend is, was je waarschijnlijk al wel
bekend. Maar wist je dat voor de productie van je
eten en drinken je iedere dag zo'n 3500 liter water
gebruikt, waarvan 95% buiten Nederland?
Op maandagavond 5 februari zijn milieukundigen
Rosalie van Zelm (RU) en Charlotte Verburg (UT) te
gast in het eerste Science Café van 2018. Discussier
met ons mee!
Het hele artikel vind je op sciencecafenijmegen.nl.



Wil je meer weten over Nijmegen als European Green
Capital in 2018, kijk dan op greencapital2018.nl. Wil je
meer weten over de Challenges, kijk dan op
greencapitalchallenges.nl.

Op de site van de vegetariërs bond kun je de
smaakquiz doen en op een luchtige manier leren na
te denken over hoe je lekker, gezond en bewust
vegetarisch eet.
Je maakt ook kans op leuke prijzen. Op de site zelf zul
je een aantal antwoorden makkelijk terugvinden.
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Green Capital
en voeding

Zelf groene tomaten fermenteren

Nibbles is gevestigd in een voor vegetariërs historisch
pand. Lang geleden was er met Grietje Riermeijer
één van de eerste vegetarische restaurants van
Nijmegen (en misschien wel Nederland) gevestigd. Er
hebben meerdere restaurants gezeten en sinds ruim
drie jaar is dat Nibbles.
Bij Nibbles is het streven om vlees, vis en vegetarisch
als volwaardige alternatieven naast elkaar te zetten. Er
wordt gewerkt met veel kleinere gerechten en dat
maakt dat mensen niet echt hoeven te kiezen. Je kunt
een vleesgerecht en een vegetarisch gerecht
bestellen: wij gaan natuurlijk alleen de vegetarische
gerechten bestellen!

Fermenteren is het inmaken van groenten waardoor
je het langer kan bewaren, en het ook nog eens veel
gezonder wordt! Soms koop je al gefermenteerde
groenten, zoals zuurkool, maar het zelf maken is een
hele leuke manier van je groenten langer houdbaar
maken!
Op dehippevegetarier.nl vertelt kookexpert Eke van
Koken met Kennis hoe je groene tomaten kan
fermenteren. (Foto en artikel op: dehippevegetarier.nl)


De uitdaging voor de keuken is de mensen te
verrassen met goede vegetarische gerechten.
Bijvoorbeeld door ze die lekkere bite te geven. Door
het concept van de kleine gerechten komen ook de
vleeseters geregeld in aanraking met vegetarische
gerechten. En leren zij ook de risotto bitterballen met
geitenkaas te waarderen. Er schijnen er zelfs te zijn die
er speciaal voor terugkomen! Zelf is Joeke, de
bedrijfsleidster die me te woord staat, zeer te spreken
over de polenta frites. Ook een gerecht dat menig gast
weet te verrassen. En dan zijn er óók nog de
verrassende salades. Kortom, keus genoeg!
Joeke ziet dat gasten gezonder willen eten en daarom
voor minder of geen vlees kiezen. Al hoeft dat bij
Nibbles dus niet compleet vegetarisch te zijn. Er zijn
geen speciale gerechten voor veganisten, maar als een
gast het kenbaar maakt gaat de keuken, indien
mogelijk, ook voor hen aan de slag om het gerecht op
veganistische manier te bereiden.
Wie donderdag mee wil eten kan al vast eens de
menukaart bestuderen op nibbles-nijmegen.nl.
(Foto: nibbles-nijmegen.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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VEGETARISCH ALS VOLWAARDIG
ALTERNATIEF

