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Symposium 'streekproducten bij
overheidscatering' - 10 december
2012

Graag nodigen we u uit voor het symposium

'streekproducten bij overheidscatering' op 10 december

2012 bij Landgoed Rhederoord in De Steeg. Tijdens een

interactief diner willen we graag van u weten wat u kunt

bijdragen aan een groter aandeel van streekproducten in

het assortiment bij lokale cateraars, bedrijven,

supermarkten, groothandels en horeca in uw regio.

Programma

16h00 - Ontvangst met een welkomsdrankje, informele

kennismaking

16h30 - Opening door dagvoorzitter van SPN

16h40 - Presentatie van projectresultaten

17h00 - Uitreiking Broodje van de Streek Award

Waar?

Landgoed Rhederoord, De
Steeg

Klik hier voor de route

Wat?

Ronde tafel diner



18h00 - Aan tafel

20h30 - Samenvatting van de avond

21h00 - Afsluiting

Aanmelden

Doe mee op 10 december! Meldt u aan door onder

vermelding van uw naam, adres (voor de factuur) en

telefoonnummer en reply te sturen op dit bericht of naar

karstens@erkendstreekproduct.nl. Mis deze kans niet en

draag uw steentje bij aan een sterkere positie van het

streekproduct!

Uw bijdrage

Voor deelname aan het diner vragen we u een bijdrage van

€30 euro per persoon, gelieve over te maken op rekening

NL 74 RABO 0325191514 t.n.v. Stichting Streekeigen

Producten Nederland o.v.v. symposium 10 december. Na

ontvangst van uw betaling, is uw deelname definitief en

zult u hier bericht van ontvangen. De factuur volgt na de

bijeenkomst op 10 december. Deelname is voor

aangesloten keurmerkhouders gratis.

Aanleiding

In 2010 heeft de stichting Streekeigen Producten

Nederland (SPN) het initiatief genomen tot het project

Duurzaam Inkopen met Streekproducten, met als doel om

het gebruik van streekproducten in de overheidscatering te

bevorderen. Langs verschillende lijnen is hier de afgelopen

jaren aan gewerkt, onder meer door de campagne 'Broodje

van de Streek' tijdens de Week van de Smaak 2011 en

2012 en een werkconferentie voor overheden op 9 februari

j.l. die werd georganiseerd in samenwerking met Taskforce

Multifunctionele landbouw. Tijdens het symposium werd stil

gestaan bij mogelijkheden en knelpunten voor het gebruik

van streekproducten in de overheidscatering en met de blik

op de toekomst werd verkend hoe u daar uw steentje aan

bij kunt dragen. In ieder geval zien we het Broodje van de

Streek volgend jaar weer gewoon terug tijdens de Week

van de Smaak, hopelijk bij nog meer deelnemende

Waarom?

Verbinden



restaurants! Het goede nieuws is dat bij velen van u het

Broodje van de Streek gedurende het gehele jaar zal

worden aangeboden!

Broodje van de Streek Award

Goed voorbeeld doet goed volgen. Dat geldt zeker voor het

'Broodje van de Streek'. Graag willen we de inspanningen

van de deelnemende restaurant waarderen met een award.

Bent u een van die enthousiaste cateringmanagers of

bestuurders die het Broodje van de Streek met succes in

het assortiment op heeft laten nemen? U kunt zich

nomineren voor de Award door een email te sturen naar

karstens@erkendstreekproduct.nl en te motiveren waarom

uw gemeente of overheidsinstelling de award verdiend!

Terugblik op afgelopen jaar...

Broodje van de Streek voor Lokale Overheden

Vanaf juni hebben we het Broodje van de Streek,

samengesteld uit gecertificeerde producten van de Veluwe,

op de kaart gezet bij het Provinciehuis in Arnhem. Klik hier

voor een impressie van de pilot bij het Provinciehuis.

Aangestoken door het enthousiasme bij het Provinciehuis,

serveren de volgende gemeentes nu ook het Veluwse

Broodje van de Streek: Apeldoorn, Ermelo, Harderwijk,

Voorst/Twello en Zutphen. Bakker Piet overhandigde zijn

Broodje van de Streek aan de burgemeester en

wethouders van de gemeente Elspeet. Ook in de

gemeentes Ede en Barneveld stonden streekproducten op

het menu.

Maar niet alleen op de Veluwe werd het Broodje van de

Streek enthousiast ontvangen, tijdens de Week van de

Smaak was er door het hele land aandacht voor het

introduceren van een streekgerecht. In Brabant deden 19

overheden mee met een biologisch en streekgebonden

gerecht... lees meer!



Contact via: karstens@erkendstreekproduct.nl of 0575-

551711
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