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Minimaal twee van de volgende 
criteria bepalen de keuze voor 
ingrediënten, producten en 
leveranciers: diervriendelijk, 
kleinschalig of biologische teelt, 
fair trade, seizoen, afstand 
en persoonlijke gezondheid. 
Hierdoor laten de bedenkers 
van eet.goed zich inspireren. 
Dit resulteert thema’s als ‘bol-
len en bloemen’ in het voorjaar 
tot ‘Tafelen met de Oranjes’ op 
Koninginnedag. 

Veelzijdigheid 
De culinaire werkplaats is een 
eetinitiatief dat op een eigenzin-
nige en eigentijdse manier laat 
zien hoe veelzijdig groenten, 
vruchten en granen op je bord 
kunnen zijn. Alle gerechten 
worden zelfgemaakt.

Duurzame producten
Geen gebruik van vlees of vis, 
groenten 50 procent biologisch, 
100 procent biologisch of fair 
trade: honing, koffie en thee, 
alle granen, peulvruchten, 
rijst, meel, oliën, alle wijn, bier, 
prosecco, zuivel, eieren en 
kaas zijn biologisch, ecologi-
sche schoonmaakproducten, 
FSC-hout / gerecyclede mate-
rialen. 

Duurzaam: 
 
Prijsindicatie:  

Drie hartjes staan voor on-
geveer 60 procent aan 
duurzame producten drie euro-
tekens staan voor een gemid-
delde prijs van een driegangen 
menu tussen 25 en 35 euro. 

Adres
Fannius Scholtenstraat 
6 hs + 10 hs - 1051 EX 
Amsterdam telefoonnummer: 
06 54 64 65 76

Openingstijden
Woensdag tot en met vrijdag 
van 17:00 tot 22:00 uur.
Zaterdag en zondag: 12:00 tot 
22:00 uur. Reserveren is aan te 
raden. Buiten openingstijden op 
afspraak geopend. 

DE CULINAIRE WERKPLAATS
Marjolein en Eric zijn de bedenkers van de culinaire eetplaats eet.goed. Het is een eetinitia-
tief in ontwikkeling dat jou wil inspireren om lekker ‘anders’ en ‘bewust’ te (gaan) eten. Marjo-
lein en Eric bedenken en maken dagelijks eigentijds eten aan de hand van steeds wisselende 
inspiratiebronnen.

Alle duurzame culinaire adressen op één site verzameld!
De website www.puuruiteten.nl is geheel vernieuwd. Puur! uit 
eten, bekend als de duurzame restaurantgids, is nu uitgegroeid 
tot dé duurzame culinaire gids van Nederland. Naast restaurants 
zijn ook onder andere kookworkshops, webshops en leveran-
ciers te vinden. De website geeft hiermee toegang tot alle 
duurzame culinaire adressen van Nederland. 
www.puuruiteten.nl

Tekst en fotografie: Jeannette van Mullem, Puur! uit eten

KOOK EVENT VOOR 
BEWUSTWORDING 
VAN DUURZAAM 
GEVANGEN VIS

Het idee is ontstaan om een 
kook event te organiseren 
waarbij duurzaam gevangen 
vis centraal staat. Het doel is 
een bijdrage te leveren aan de 
bewustwording van restaurants 
over wat betreft koken met 
duurzame vis en de mogelijk-
heid om met MSC-gecertifi-
ceerde vis te werken.

Hoe?
De chef van een MSC-gecertifi-
ceerd restaurant nodigt twee
chefs uit. Hij leert hen een 
gerecht met MSC-gecertifi-

ceerde duurzame vis koken. De 
twee chefs leren het gerecht op 
hun beurt twee andere chefs, 
enzovoorts. 

Wanneer?
Het kook event vindt plaats in 
Hotel Theater Figi te Zeist op 
maandag 18 mei aanstaande 
van 14 uur tot 17 uur.

Interesse? Neem contact met 
mij op.
Frank van der Zande
Food columnist De Betere
Wereld

MSC is de enige wereldwijde onafhankelijke organisatie die 
duurzame vis en visserijen certificeert. Onlangs hebben vier 
MSC restaurants en MSC Nederland een overleg met elkaar 
gehad over hoe duurzaam gevangen vis aandacht kan krijgen 
op de menukaarten.

www.bloem.net

Bloem: al 75 jaar sterk in 
gezondheidsproducten 
en natuurlijke cosmetica
Bloem Natuurprodukten heeft een eigen assortiment 
hoogwaardige gezondheids producten. Van zelfzorg 
tot advies, van voedingssupplement tot uitgediept 
kruidenpreparaat. En van verantwoorde cosmetica 
tot bijzondere spécialités.

Bloem biedt uitsluitend natuurlijke kwaliteits producten 
die in Nederland en België verkrijgbaar zijn bij de 
beste adviesdrogisterijen.

Meer informatie?
Kijkt u dan eens op www.bloem.net. U vindt hier 
alle informatie over de producten van Bloem. 
Wilt u regelmatig op de hoogte gehouden worden 
over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 
gezondheid? Dan kunt u zich ook opgeven voor de 
Bloem nieuwsbrief.

Aloeride ®

verrassend veelzijdig
en puur natuur!

 ondersteunt maag- en darmslijmvliezen
weldadig voor de huid
bevordert de natuurlijke weerstand
voedingssupplement met bijzonder veel actieve nutriënten

Aloeride® is een supersterk geconcentreerd aloë vera 
voedingssupplement van gestandaardiseerde kwaliteit.

Kijk voor meer informatie op 
www.aloeride.nl of bel 036 - 530 15 79.


