
De Achterhoek en Liemers staan bol  
van de heerlijke streekproducten  
 

Je vindt ze bij de volgende producenten en boerderijwinkels: 

Biologische Producenten Vereniging Achterhoek
www.achterhoekeko.nl
Achterhoek Toerisme
www.achterhoek.nl
Vereniging  Streekproduct Achterhoek
www.achterhoekstreekproduct.nl
De Smaakacademie
www.smaakacademieachterhoek.nl
Stichting Bevordering Streekproducten de Liemers
www.liemerstrots.nl
Pure en verse streekproducten onder één dak
www.van-mien.nl

LEKKER EN GEZELLIG 
Ontbijten is niet alleen gezond. Minstens zo belangrijk is dat ontbijten ook superlekker 

en heel gezellig is! Geen betere start van de dag dan samen met je ouders, broertjes of 

zusjes aan tafel genieten van vers brood, gezond beleg, yoghurt, fruit, thee... 

dit onbijtje van eigen bodem  
wordt je aangeboden door:
Bakkerij ten Have, Silvolde, met speltbrood

Jan Steverink, Silvolde, met spelt en baktarwe

Boerderij Ruimzicht, Halle, zuivelproducten

Tomesen pluimveebedrijf, Doetinchem, eieren

Imker Eddy Liefting, Silvolde, honing

Pelstarhoeve Rougoor, Terborg, jam

Gert Smits, landwinkel de Heurne, o.a. fruitsap, groenten

Sander’s Hof, Etten, varkensvlees en droge worst 

Je vindt bovenstaande producten o.a. bij Landwinkel Luemes,  Ulft

VOLDOENDE ENERGIE  
Een auto rijdt niet zonder benzine. En een telefoon werkt niet met een lege batterij. Dat vinden we heel gewoon. Omdat je lijf het ‘s nachts zonder eten heeft moeten doen, heb je ook echt een ontbijtje nodig om met voldoende energie de dag te beginnen. Logisch toch!
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GOED VOOR JE LIJF
Ontbijten geeft je lijf ook belangrijke voedingsstoffen. Zoals vitamines, vezels en  
mineralen. Als je daar de dag niet mee begint, haal je die achterstand maar moeilijk in.  
Doe je lijf dus een plezier. Start de dag met een ontbijt! 

ONTBIJTEN IS GEZOND
Begint jouw dag niet met een ontbijt? Dan krijg je al snel 

zin om tussendoortjes te snoepen. Meestal zijn die minder 

gezond doordat er veel suiker, vet of energie in zit. Dat is 

niet goed voor je lijf. Het is dus slim om elke dag te beginnen 

met een gezond ontbijt. Kies dan ook voor volkoren brood, 

groente en fruit. Die zitten vol vezels. 

AAN TAFEL  
MET ONZE  

BURGEMEESTER 

ONTBIJTEN MET ONZE BURGEMEESTER
Wist je dat er voor een lekker en gezond ontbijt heel veel 

producten uit eigen streek komen. Als je die op de ontbijttafel 

zet, is dat ook nog eens goed voor de boeren en bedrijven in 

de buurt. Als burgemeester zeg ik: doen!


