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NUDE OOGSTFEEST GROOT SUCCES
Libanees, Egyptisch, Ethiopisch, Somalisch en Hollands eten, maar alles bereid met
duurzame producten uit Wageningen en omgeving. Honderd mensen zijn afgelopen vrijdag
op deze bijzondere maaltijd in het Wijkcentrum De Nude afgekomen. De maaltijd was
georganiseerd door het Wijkcentrum De Nude in samenwerking met de Stuurgroep Regionale
Voedselvoorziening van het Maatschappelijk Platform Duurzaam Wageningen.
De avond begon met frisdrank, bier en wijn uit Wageningen en omgeving. De gerechten
waren bereid door vrijwilligers uit de wijk. Tijdens het driegangen-menu vertelden
producenten uit Wageningen over de wijze waarop hun gewassen geteeld en dieren gehouden
worden en over de ecologische, economische en sociale pluspunten van regionale productie,
handel en consumptie.
Aan de maaltijd was een wedstrijd verbonden voor het beste gerecht. Maar liefst vijf koks
streden met hun internationale gerechten om de eerste plaats. Onder de deskundige en
bezielende leiding van Bart de Vries van de Vakschool Wageningen, bepaalde de jury, met
behulp van de mee-eters en op basis van kriteria als smaak, presentatie en hygiene, de winnaar
(zie bijgaande foto). De gelukkige winnaar was Shadia met een Somalische rundvleesschotel.
Zij ontving hiervoor van de Vakschool Wageningen een dinerbon voor twee personen bij
Restaurant De Nieuwe Wereld plus gedurende een week opname van haar winnende gerecht
op de menukaart van dit restaurant. Op de dag dat Shadia komt eten, zullen de studenten van
de Vakschool wel halal moeten koken, werd fijntjes opgemerkt. Tijdens de voorbereiding was
al heftig gediscussieerd over regionaal, halal en duurzaam geproduceerd vlees, een combinatie
die niet te koop bleek. De tweede prijs ging naar Twan voor een Hollandse pompoensoep
bereid met knoflook en dubbelroom.
Na de maaltijd en prijsuitreiking startte een gezellig feest met Afrikaanse drum en dans.
Vanwege het grote succes van de avond wordt er nu gekeken of een vergelijkbare avond
binnenkort in De Pomhorst georganiseerd kan worden.
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