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Lokaal Voedsel Utrecht

Kaas

  Rauwmelkse boerenkaas, 
halfvolle en volle melk,  
karnemelk, karnedrank 
(vruchten), yoghurt, boter

 50 melkkoeien 

  Verkoop in eigen Landwinkel 
en speciaalzaken.  
(oa Het Lokaal)

 Stoutenberg

  Diverse soorten boeren  
geitenkaas, verse geiten- 
kaas, fetakaas, geiten 
smeerkaas, roodschimmel 
en blauwschimmel kaas

  Directe afzet in  
oa eigen winkel

 
  Haarzuilens

  Boerenkaas (o.a. vinketha-
ler), kruidenkaas (o.a. met 
basilicum), boerenyoghurt 
naturel en met vruchten 
(zoals met vanille, aardbei, 
appel-kiwi, kokos-ananas, 
4-vruchten, perzik-bes,  
sinaasappel), karnemelk  

en tworog (vergelijkbaar 
met hangop)

  Leverancier Groene Hart 
Streekproducten  
(en Hoogvliet)

 
 Vinkeveen

  Boerenkaas, melk, yoghurt, 
kwark, slagroom, zure room, 
karnemelk, boter

  Directe afzet in oa  
eigen winkel

  MRIJ melkkoeien

  Biologisch-dynamische 
zorgboerderij

 Driebergen-Rijssenburg

  Koeienkaas, witschimmel, 
blauwaderkaas, kruiden-
baas, van koe en geit

  Directe afzet aan  
consumenten en b2b

  Kaasmakerij en  
kaasgroothandel (maakt 
kaas van melk van boeren 
uit de buurt)

 Doorn

  Boerenkaas, volle melk, 
karnemelk, stand yoghurt, 
kwark, kefir, diverse soorten 
vla, hangop, boter, vruchten 
yoghurt 

 

 In plastic verpakking
 
  Directe afzet aan  

consumenten

 Abcoude

  Rauwmelkse boerenkaas 
van koeien met weidegang

 Nieuwer Ter Aa   Boerenkaas

 Leersum

  Directe afzet aan  
consumenten

  Syrische kaas van melk 
van koeien uit Leusden

 
 Leusden

 Verkrijgbaar via Local2Local  Rauwmelkse boerenkaas

  Verkoop via eigen boerderij-
winkel, horeca en winkels

 100 melkkoeien

 Vianen

  Boerenlaas, gepasteuri-
seerde volle melk, karne-
melk, volle roer-yoghurt,  
volle roer-yoghurt met 
vruchten, boerenboter  
in pakjes van + 250 gram

  
 

  “Los” te koop in eigen fles, 
kan, emmer of in glazen  
statiegeldflessen

  Verkoop aan speciaalzaken 
en in eigen winkel

 Cothen

Landwinkel
De Kopermolen Geertjeshoeve 

De Hondspol 

Kaasmakerij
Huig van de Graaf 

Boerderij
Geingenoegen

Kaasboerderij
De Sterreschans

Kaasboerderij
van Rossum

De Grote Katwinkel 

Shahbaa

Kaasboerderij
De Brienenshof

Kaas- en zuivelboerderij 
Van der Arend

Over Lokaal Voedsel Utrecht

Het tweejarig project ‘Lokaal Voedsel 
Utrecht’ (LVU) is een initiatief van  
LEADER Weidse Veenweiden en LEADER 
Utrecht-Oost.  

Doelstelling is om de markt voor regionaal 
voedsel in de provincie Utrecht een boost  
te geven.

Lokaal Voedsel Utrecht brengt aanbieders en afnemers van lokaal voedsel bij elkaar. Door middel 
van meet & matchbijeenkomsten, organisatie van verdiepende leergangen én door tussenkomst 
van onze lokale voedselmakelaar. Zo ontstaat de benodigde onderlinge verbinding en kunnen 
gezamenlijk belemmeringen worden weggenomen. Ten gunste van meer regionale afzet bij  
afnemers in de zorg, horeca en retail. Geen nieuwe organisatie, maar ondersteuning bij de goede 
stappen die er in deze provincie al genomen worden.

Lokaal Voedsel Utrecht is een initiatief van 
LEADER Weidse Veenweiden en LEADER 
Utrecht-Oost.

- Utrechtse -
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