Biologisch voedsel

Lokaal voedsel
Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in de
plaats van herkomst van het voedsel. Dit in
verband met het aantal afgelegde kilometers
tussen akker en bord. Hoe meer kilometers,
hoe meer CO2 er is uitgestoten. Bovendien is
lokaal voedsel meestal verser.
In het algemeen is lokaal geteeld biologisch
voedsel het beste voor het milieu. Maar wat is
nu beter: een Keniaanse biologische tomaat
of een Nederlandse niet-biologische tomaat?
Het is heel goed mogelijk dat sommige verwegproducten leiden tot minder CO2 - uitstoot
dan hetzelfde product dat is gekweekt in
verwarmde kassen dichtbij. De keuze is niet
altijd eenvoudig. Deze folder biedt u een
handvat bij het maken van uw keuze!

Doen we samen

Diepenveen

20

Duurzaam
20

Wij willen u graag informeren over
mogelijkheden om in de nabijheid van
Diepenveen biologisch voedsel te kopen.
Met biologisch voedsel bedoelen we voedsel
dat is gekweekt zonder kunstmest en
chemische bestrijdingsmiddelen. Het kweken
van dit voedsel is milieuvriendelijker doordat
de grond en het grondwater niet verontreinigd
worden door het gebruik van bovengenoemde
middelen. Of het voedsel ook gezonder is en
lekkerder, mag u zelf beoordelen.

Duurzaam Diepenveen is een initiatief van
een aantal bewoners in samenwerking met de
taakgroep Duurzaamheid van Ons Diepenveen
2020. Samen willen we informeren over
duurzame zaken zoals energiebesparing,
duurzaam vervoer, duurzaam water en duurzaam
voedsel. Duurzaam Diepenveen werkt op het
gebied van zonne-energie samen met Zon
Deventer.
www.duurzaamdiepenveen.nl
www.zondeventer.nl
www.onsdiepenveen2020.nl
Geef je op voor onze e-mail-nieuwsbrief.
Of doe mee als nieuw werkgroeplid!
Opmaak en kaart: Schaal10, Diepenveen
Druk: Regiomail Zutphen; 100% duurzame inkt
op 100% duurzaam papier

Dat smaakt
naar meer...
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Kaashandel Roorda (markt op
donderdagmiddag)
Deels biologische kaas
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Deels biologische producten
Uitsluitend lokaal geteelde producten
Deels lokaal geteelde producten
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Herma’s Border - www.hermaborder.nl
Lokaal gekweekte bijzondere planten

Uitsluitend biologische producten
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Geb & Gaia bij Nieuw Rande - www.gebengaia.nl
Gerechten met deels lokale biologische
seizoensproducten
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De Oosterwaarde - www.oosterwaarde.nl
Biologisch dynamische groenten, eieren, honing
en bloemen en ‘oogstaandeel’ op afhaalpunten
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De Kleine Wildenberg
www.dekleinewildenberg.nl
Zelfgemaakte jam, groenten- en bloemenzaden
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Op de kaart staan de plaatsen aangegeven waar
biologische en/of lokaal geteelde producten
verkocht worden. Voor openingstijden en meer
informatie: zie de website van het verkooppunt.
Duurzaam Diepenveen heeft geprobeerd zo
volledig mogelijk te zijn. Deze lijst staat ook
op onze website met de meest up-to-date
informatie. Heeft u aanvullingen? Mail aan
info@duurzaamdiepenveen.nl
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10 Harmsen keurslager, traiteur en catering
www.harmsen.keurslager.nl
Gedeeltelijk regionaal vlees (Twente)

14 Kwekerij Het Nieuwe Veld

7 Brasserie Zonnig - www.brasseriezonnig.nl
Biologisch brood, zelfgemaakte jam

11 Tuinderij Veldink

15 Boomkwekerij & tuincentrum G.Gooiker

8 Boerderijwinkel ‘t Grutterink’
Boerenzuivel, groenten & fruit, meel van de
ambachtelijke molen, boerderij-ijs en jam

12 De Boerkamp - www.deboerkamp.nl

6 Albert Heijn Middeldorp - www.ah.nl
Biologische producten in assortiment

9 Proef! Diepenveen - www.proef-diepenveen.nl
Grotendeels biologische wijnen

Asperges, groenten en fruit, deels eigen teelt
Asperges eigen teelt

13 Bloemsierkunst Flierman

www.bloemsierkunstflierman.nl
Enkele bloemen met milieukeurmerk

www.kwekerijhetnieuweveld.nl
Biologische planten, bloemen en honing
www.ggooiker.nl
Deels lokale planten

Niet op de kaart:
Heihoeve - www.dacdeheihoeve.nl
Biologische groente- en fruit aan huis gebracht
De Kaasbaas, bezorging van kaas aan huis
www.dekaasbaas.nl, deels biologische kaas

