NATUURINCLUSIEF BOEREN HEEFT DE TOEKOMST. Omdat je daarmee bijdraagt aan een goede
ontwikkeling van natuur, milieu en onze eigen leefomgeving. Dat belonen we dan ook graag:
we hebben 50 Achterhoekse-boodschappentassen-met-een-goed-verhaal voor je klaarliggen.
Ideaal om jouw producten mee te promoten bij de steeds grotere groep consumenten die kiest
voor lokale producten met een eigen verhaal.
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Jouw natuur
promoten we graag.
We hebben niet voor niets gekozen voor
een bijzondere tas als drager van de
boodschap. Omdat zo’n tas door veel
mensen wordt gezien.
Elke tas is gemaakt uit drie gerecyclede
petflessen en is niet alleen handig opvouwbaar, maar ook oneindig herbruikbaar.
Hiermee heeft zo’n tas volgens *TNO de
laagste milieu-impact ten opzichte van
alle andere opvouwbare shoppers.

Met een informatieve kaart aan de tas
leggen we de consument uit wat het
belang van natuurinclusieve productie is,
en welke unieke producten dit oplevert uit
Achterhoekse en Liemerse bodem.
Je mag de tassen-met-een-goed-verhaal
naar eigen inzicht gebruiken. Je kunt ze
dus weggeven bij je producten, maar je
mag ze ook voor een leuke prijs verkopen.
Winkelwaarde € 3,50.

50 tasse
n
met een
goed ver
haal
cadeau!

Om in aanmerking te komen voor de boodschappentassen vragen we je om toe te
lichten waarom jouw producten voldoen
aan de voorwaarden voor natuurinclusieve
productie. Een jury* beslist hierover,
met als uitgangspunt:
	Je produceert voedsel met extra inzet voor
natuur, milieu en leefomgeving, meer dan de
wetgeving van je vraagt.
	
Je stimuleert het bodemleven met passende
bemesting, minder of geen chemie en zorgt
voor positieve effecten op biodiversiteit en
het landschap.
	
Je maakt dan ook niet alleen gebruik van de
natuur, maar werkt er mee samen en verzorgt
ook het landschap en de natuur.
	
En belangrijk voor deze actie is dat jouw
producten daadwerkelijk van Achterhoekse
of Liemerse bodem komen.

We hebben een groot aantal tassen
op voorraad. Maar op is op!
* De jury bestaat uit: Wim Beijer; Stichting Food Promotie
Achterhoek; Maurits Steverink, Platform Achterhoek Food;
Anna Kemp, Natuurlijk Buiten; Aart Stans, VELT Achterhoek
en Andre Brouwer, expert duurzaam food en horeca.

* Bron: TNO 2014
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Meld je dus snel aan met je product.
Klik op de aanmeldknop of scan de QR-code.

IK DOE MEE
stichtingfoodpromotieachterhoek.nl/boodschappentas

Mede mogelijk gemaakt door Platform Achterhoek Food en
Stichting Foodpromotie Achterhoek
Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

