
  

Klimaatcafé met een maaltijd vooraf! 

Eiwittransitie: cruciaal voor een duurzame toekomst 

Lupine van teelt tot consumptie 

Woensdag 2 november 19:30 -21:30 in THUIS  
(Stationsstraat 32) 

We weten het al lang: overgaan op een plantaardig dieet is essentieel voor een duurzame 

toekomst. Het is goed voor het klimaat, je gezondheid, onze economie, de biodiversiteit… 

Volgens velen is dit het belangrijkste wat je als individu kunt bijdragen. Maar …. we doen 

het niet: hoewel het aantal vegetariërs langzaam stijgt, neemt de vleesconsumptie 

nauwelijks af. 

Kunnen wij daar in Wageningen wat aan doen? Kan onze gemeente koploper worden in de 

eiwittransitie? En hoe kunnen we daaraan bijdragen? Aan de hand van het voorbeeld van 

lupine gaan we hierover in gesprek om tot concrete plannen te komen.  

 

Maaltijd vooraf (om 18:30):  

Eet je mee? Je bent van harte welkom: laat uiterlijk donderdag 27 oktober weten via 

duurzaamwag@duurzaamwageningen.nl dat je mee wilt eten. De maaltijd wordt verzorgd 

door Paula’s catering en zij zal paella met lupine maken. Een bijdrage van 7,50 euro is 

welkom. 

 

Programma (om 19:30 uur) 

 Gemeente Wageningen: Janneke Bruil (Wageningse Voedselagenda) 

 Lekker lupine: Marieke Lameris: voordelen van lupine en drempels bij de introductie.  

 Do’s en don’ts bij de eiwittransitie. Spreker wordt later bekend gemaakt. 

Om alvast een idee te krijgen van de veelzijdigheid van lupine en voor recepten zie: 

https://www.lekkerlupine.nl/  

We hopen jullie te kunnen begroeten op 2 november. 

Marijke Kuipers, Pauline Saltet Platform Duurzaam Wageningen 

Leida van den Berg Klimaat Coalitie Wageningen 

Jan Joost Kessler Grootouders voor het Klimaat 

De toegang is gratis, maar een bijdrage voor drinken en bijkomende kosten is meer dan welkom! 

Deze kunt u op de avond contant geven of storten op reknr: NL41 TRIO 0320 5129 08 t.n.v. St. 

Platform Duurzaam Wageningen. 

Lees presentaties e.d. van vorige klimaatcafé’s op de PDW activiteiten pagina! 
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