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Zondag 21 september – De belangstelling voor echt eten groeit en dat is niet zo 
gek. We hebben meer en meer behoefte aan goed voer, rechtstreeks van het land, 
uit de buurt, van ’t seizoen en zo puur mogelijk. Maar waar komt dat dan vandaan? 
Industrieel bewerkt voedsel blijkt minder goed voor ons én voor de planeet dan wij 
dachten. Kan dat ook anders? En is dat dan niet heel duur? En als je dan groente van 
’t land koopt, rechtstreeks van de boer, wat doe je daar dan mee? Dat ga je zien. 
Er is veel te doen, te maken en te proeven, in allerlei workshops en demonstraties. 

Met onder andere:
• De lekkerste lokale smoothies
• Memory Vergeten Groenten
• Wildpluktochten
• Insectensnacks 
• Uitbeen demo van grasgevoerd beest, met proeverij
• De lekkerste lokale brouwsels 
• Kijk & Vergelijk: de prijs van bio
• Fresh vs factory: demo zelf sausjes maken
• Tentoonstelling eten van eigen hand: van vensterbank tot voedselbos
• Sprout it all out:  demo kiemen & microgroenten
• Ken je eten, ken je boer: Streekproducenten met hun oogst
• Echt eten van & voor bijen
• Natuur- en milieuorganisaties
• Haal het bij de boer: lokale oogstkalenders
• Gratis leesvoer: Eetspullen en Kookboeken
• Live muziek op het terras: singer-songwriter Nils Westerhoff

Heb je na dit alles de smaak te pakken? Doe dan mee met de Youth Food Movement 
in Salland. Die is er namelijk nog niet! We zoeken jongeren met een passie voor echt 
eten, die met ons samen willen werken aan een good, clean & fair voedselsyteem, 
hier in de buurt. YFM staat voor het delen van kennis, actie voeren maar vooral ook 
samen genieten van geweldig lekker en goed eten. 
Doe je mee? Twitter naar @EstellaFranssen of mail e.franssen@ulebelt.nl 

Datum zondag 21 september  Tijd van 14:00 – 19:00 uur
Entree inclusief drankje € 2,50

Er is genoeg te proeven en met een knipkaart kun je je eigen maaltijd samenstellen.
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