Korte Ketens in het Liemers Landschap
• Lekker Lokaal Eten
• Van land tot bord: een betere samenwerking binnen de Liemerse voedselketen
• Eet je uitzicht!
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Lekker Lokaal uit het Liemers Landschap
Lokaal voedsel, je hoort het overal. Steeds meer consumenten zijn geïnteresseerd in
verse, pure producten van dichtbij. Dit biedt kansen. In de Liemers worden deze producten namelijk al door onze boeren en tuinders verbouwd. Tijd voor actie, want door
betere samenwerking binnen de keten kunnen we elkaar versterken. In een korte keten
legt je voedsel een korte weg af van het land naar je bord. Zo weet je als consument
precies wat je eet en steun je tegelijkertijd de regionale ondernemers en producenten.
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Hoe dan?
Consumenten, producenten en lokale overheden gaan aan de slag met de kansen
van de Korte Ketens in het Liemers Landschap. Tijdens bijeenkomsten gaan
voedselproducenten onderzoeken of er markt is voor hun product(idee) en leren
zij meer denken vanuit de klant en de kansen die het Liemers landschap biedt.
Ondersteuning door lokale overheden is binnen een korte keten onmisbaar en
daarom krijgen beleidsmedewerkers handvatten om dat te realiseren. Consumenten en bedrijven maken kennis met smakelijke lokale producten en ontdekken wat zij kunnen bijdragen aan een aantrekkelijk Liemers voedsellandschap.
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Het verschil maken?
Samen maken we het verschil in de Liemers, immers je bent wat je eet! En met wat
je eet, zet je de Liemers op de kaart. Tot oktober 2018 worden er verschillende
bijeenkomsten georganiseerd om met Korte Ketens in het Liemers Landschap aan
de slag te gaan. Houd voor data en meer informatie onze pagina in de gaten:
www.deliemershelemaalgoed.nl/leven/korte-ketens-in-het-liemers-landschap

Korte Ketens in het Liemers Landschap
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt
door Provincie Gelderland en de EU

Met medewerking van partners:

Uitnodiging startbijeenkomst
Ben je benieuwd wat het project jou te bieden heeft? Kom dan naar de
startbijeenkomst op 6 november 2017 in het gemeentehuis van Zevenaar.
Iedereen is van harte welkom.
Programma: Officiële start met ondertekening van een
intentieovereenkomst door de projectpartners, inspirerende
workshops, sprekers, live cooking door Berry van de Ven, chef
de cuisine bij Mezzo Restaurant & Kamers te Braamt en tijd
om te netwerken.
Waar:
Gemeentehuis Zevenaar, Kerkstraat 27, 6901AA Zevenaar
Parkeren kan op het Masiusplein
Tijd:
10.00 uur- 14.45 uur
Aanmelden:	
www.deliemershelemaalgoed.nl/leven/
korte-ketens-in-het-liemers-landschap vòòr 1 november a.s.

Christine Köning van Boerderij Köning
“Wil je produceren in een korte keten in het Liemers landschap, dan
moet je van de gebaande paden durven af wijken. Het is fijn dat je
daarvoor steun krijgt vanuit dit project. Het laat je mogelijkheden
zien die je eerst voor onmogelijk hield.”
Henk Zomerdijk, voorzitter van gebiedscommissie Liemers ++
“Het project is voor mij geslaagd als de gemeenten vanuit een
positieve opstelling maatwerk leveren aan de lokale voedselproducenten en de producten beter hun weg vinden naar de markt.”

Korte Ketens in het Liemers Landschap
www.deliemershelemaalgoed.nl/leven/korte-ketens-in-het-liemers-landschap
korteketens@gmail.com

