Valk Vers

eigen! promotie

Valk Vers bezorgt

rechtstreeks van het land, het mooiste uit de regio

› Inwoners van Ugchelen kunnen sinds deze zomer hun
dagelijkse boodschappen doen in de Valk Vers bus die wekelijks
een vaste route door het dorp rijdt. In de bus een groot
assortiment versproducten en streekspecialiteiten.
»
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groente uit onze eigen moestuin verkopen
we er vers gemaakte producten uit de
Cantharel-keuken. Met onze samenwerking
met regionale leveranciers laten we zien
hoeveel moois er in onze prachtige regio
gemaakt wordt. Maar het is ook gezellig
boodschappen doen in de Valk Vers bus.
Je maakt een praatje, er is koffie en onze
gastheren vertellen je graag uitgebreid over
de producten en geven je bereidingstips en
recepten.”

»

“De Valk Vers bus brengt ons naar
vervlogen tijden, toen mensen elkaar in
de buurtwinkel tegenkwamen, voedsel
ambachtelijk werd geproduceerd, koeien
overdag in de wei liepen en we eieren
rechtstreeks van de boer kochten”, vertelt
Bob Zeeuw van der Laan van Van der Valk
Hotel Apeldoorn - De Cantharel. “Vroeger
wisten we waar ons eten vandaan kwam.
Verse producten waren echt vers en
smaakten zoals de natuur het bedoelt. Een
krop sla proefde naar sla, boontjes proefden
naar boontjes. Sauzen en jus kwamen niet
uit een potje. Oma maakte zelf appelmoes
met kleine stukjes appels en af en toe een
verdwaald pitje erin. Dagelijks kwam de
melkboer door de straat en zette als je niet
thuis was, de glazen literflessen melk in het
mandje bij de voordeur. De boodschappen
werden in een boekje bijgehouden en een
keer per week betaalde je. Thuis werd er

iedere dag gekookt en gezinnen gingen
samen aan tafel. Het was een tijd waarin
gezond eten een vanzelfsprekendheid was.
Die vanzelfsprekendheid is tegenwoordig
soms ver te zoeken. Consumenten kiezen
steeds vaker voor een snelle hap of kant-enklaarmaaltijden. Dat is jammer, want eten
kan zoveel voedzamer en lekkerder.”
Gezonde levensstijl
“We zijn Valk Vers begonnen omdat we
het belangrijk vinden dat er weer eerlijk
en vers eten op tafel komt. Eten waarvan
de oorsprong bekend is, dat een korte weg
heeft afgelegd van de producent naar de
consument en waarvoor geen chemische
bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt. We
willen graag dat eten bijdraagt aan een
gezondere levensstijl. Door met de Valk Vers
bus huis aan huis te gaan, maken we het
gemakkelijker om daarvoor te kiezen. Naast

Foodconcept
In 2013 legde De Cantharel achter het
hotel de Valk Vers moestuin aan met meer
dan vijftig soorten groenten en kruiden,
oorspronkelijk alleen voor eigen gebruik.
Datzelfde jaar ontving de tuin het predicaat
Erkend Veluws Streekproduct. Een keurmerk
voor producten waarvan de grondstoffen uit
de streek afkomstig zijn en de verwerking
met oog voor milieu, natuur en dierwelzijn
in de streek plaatsvindt. Het keurmerk zette
De Cantharel aan om het foodconcept Valk
Vers uit te breiden met eerlijke, gezonde
en ambachtelijke kwaliteitsproducten van
regionale leveranciers, zoals zuivel van De
Zuivelhoeve. Een deel van de oogst van de
Valk Vers tuin wordt verwerkt in de keuken
van het restaurant en in de mobiele keuken
van De Cantharel. Het andere deel van de
oogst is bestemd voor de Valk Vers bus.
De Valk Vers moestuin is een aantal keer
per jaar geopend voor rondleidingen en
plukmiddagen. «
tekst Carmen Luttikhuis
fotografie Anneke Gambon

De route die de Valk Vers bus rijdt, is te vinden
op www.valkvers.nl.
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