Ben jij…

een bewuste ondernemer
die gasten graag lekkere &
eerlijke producten biedt?

Sta jij…

open voor nieuwe smaken
van verrassend dichtbij?

Vind jij…

het belangrijk om een relatie
op te bouwen met jouw lokale
leveranciers?

Dan zijn wij op zoek naar jou!
want:

Lokaal Voedsel Utrecht brengt lokale aanbieders en afnemers
met elkaar in contact. Zodat de heerlijke lokaal geproduceerde
producten ook lekker lokaal genuttigd kunnen worden. Lekker
vers, van dichtbij, voor een eerlijke prijs & met een goed verhaal.
Daar worden we allemaal blij van.

P.s.

Via onze website vind je nog veel meer aanbieders van lokale
voedselproducten per categorie.

over lokaal voedsel utrecht

waarom?

Het tweejarig project ‘Lokaal Voedsel Utrecht’ (LVU) is een
initiatief van LEADER Weidse Veenweiden en LEADER UtrechtOost. Doelstelling is om de markt voor regionaal voedsel in
de provincie Utrecht een boost te geven.

En nu…

Lokaal Voedsel Utrecht brengt aanbieders en afnemers van
lokaal voedsel bij elkaar. Door middel van meet & match bijeenkomsten, 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.

De restaurantbezoekers van nu willen verrast worden met
nieuwe smaken, een eerlijk verhaal en producten waar ze een
relatie mee kunnen leggen. Lokaal Voedsel Utrecht helpt jou
graag. Daarom bieden we jou een overzicht van lokale makers
van dranken die geteeld of gebrouwen zijn in of rondom de
provincie Utrecht. Zo kun je naast het vertrouwde assortiment,
jouw gasten eens verrassen met iets nieuws.

Neem direct contact op met de lokale makers als je geïnspireerd bent geraakt door het lokale drankenaanbod. Klik op de
bedrijfsnaam van jouw keuze voor meer informatie. Als lokaal
voedsel makelaars helpen we jou graag op de lokale weg.
Ben je op zoek naar iets anders of heb je een andere vraag
over lokaal voedsel? Neem contact met ons op via:
team@lokaalvoedsel-utrecht.nu

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

Met gastvrije groet,
Linette Mak & Marianne Karstens | Lokaal Voedsel Makelaars | Lokaal Voedsel Utrecht | www.lokaalvoedsel-utrecht.nu

Voordelen van meer lokaal

Onderscheidend vermogen
Door in te kopen van lokale
producenten en makers vergroot je
de diversiteit van jouw assortiment
met een uniek, lokaal product.

Goed verhaal

De producten hebben een verhaal
over door wie het gemaakt is, en hoe het
gemaakt is, met welke ingrediënten en wat
de maker drijft om het te maken.

Van dichtbij

Direct contact met de producent vergroot
het onderlinge vertrouwen, flexibiliteit in
leverafspraken, een goede prijs en bijdrage
aan de lokale economie.

wil je meer weten over een producent? klik dan op de bedrijfsnaam voor meer info.

Koffie / thee
Chikko-not-coffee

Bunnik | Cafeinevrije koffie (bio
The Village Coffee

Utrecht | Koffie
Beany Coffee

Amersfoort | Koffie
Nordkapp Coffee

Utrecht | Koffie
80days

WilderLand

Amsterdam | Losse thee
& theezakjes, ook verkrijgbaar
via groothandel De Clique
Boot Koffie

Baarn | Koffie en thee
Arwac Coffee

Utrecht | Koffie
Smit Dorlas

Mijdrecht | Koffie

Veenendaal | Koffiebonen /
gemalen koffie

Redlove

Bunnik | Appel-aardbeiensap,
appel-frambozensap,
appel- kiwisap, appel-perensap,
appel-rabarbersap,
appel- vlierbessap

Bunnik | Appelsap, appelkersensap

Fruitbedrijf van der Grift

Roze bunker

Nieuwegein | Appelsap-tap,
appel-perensap-tap

Landwinkel de Kersenhut

Brouwerij Hommeles

Schalkwijk

Brouwerij De Leckere

Utrecht

Van de Streek

Utrecht | Directe wekelijkse
leverronde en verkrijgbaar
via groothandels die in regio
Utrecht leveren.

Werkhoven | Appelsap
Kromme Rijnfruit

Utrecht | Siropen
Zwamsap

Utrecht | Kombucha

Cothen | Appel-kersensap,
kersensiroop

Oudaen

Utrecht

The Sisters Brewery

Utrecht

Stadsbrouwerij De Dikke

Wijk bij Duurstede

Brouwerij Het Licht

Utrecht

Brouwerij Maximus

stadsbrouwerij
De Drie Ringen

Brouwerij Oproer

Brouwerij ‘t Mirakel

De Meern

Frisdrank & vruchtensappen
Nieuw Slagmaat

speciaalBieren

Utrecht | Diverse leverrondes
per week en verkrijgbaar via
groothandels Van Essen, Nectar,
Scheerder, Multibier, Bierboetiek,
Bierparadijs, Mulco, VanBieren,
Hanos, De Nieuwe Gerstengel,
Local2Local, en Nico Elings.
Eleven Brewery

Utrecht

De Kromme haring

Utrecht | Directe wekelijkse
leverronde en verkrijgbaar via
groothandels Nectar en Multibier.

Amersfoort

Amersfoort

Rock City Brewing

Amersfoort | Verkrijgbaar via
groothandels Nectar, Scheerder,
en Mulco.
EemBier

Elburg

Wasted Beers

Utrecht

Brothers in Law

Utrecht

hard seltzers

Stone Fizz

Amersfoort | Hard Seltzers,
ook verkrijgbaar via groothandel
Nectar.

William Pouw

Schalkwijk | Utregs Supersap
(bio)
Schulp

Breukelen | Diverse soorten
fruitsappen

Sterke drank

Zorgboerderij Langbroek

Langbroek | Advocaat
De Pronckheer

Cothen | Jenevers, vodca’s,
(alcoholvrije) gins, levenswater
(eaudevie) en limoncello

Wijnen & aperitieven

Wijngaard Hoog Beek
& Royen
Landwinkel de Eekhoeve

Veenendaal | Advocaat,
boerenjongens, boerenmeisjes
Staffhorst

Utrecht | Gin, Jenevers,
Korenwijn en Eau de Vie.
Nul30 Vodca

Utrecht

Zeist | Witte wijn
(van Johanitter en Souvignier
Gris) en Seyster Spirit
De Nieuwe Fontein

Culemborg | Witte wijn
Fruitbedrijf JC Merkens
Fruit / Redlove

Werkhoven | Cider
Bruis en Ketel

Culemborg | Mouserende
vruchtenwijn

Landwinkel de Kersenhut

Cothen | Kersenwijn
en kersenlikeur
Elegast cidery

Cider van fruit van Utrechtse
hoogstamboomgaarden, o.a.
verkrijgbaar via groothandels
Local2Local, Ciderwinkel,
Het Ciderhuis en Van Bieren.

