
‘Groene Participatiemaatschappij’* Lekker Utregs 
pakt zaterdag 11 oktober op de Neude uit met een 
uitgebreide markt, heerlijke hapjes en pannenkoe-
ken, terrasjes, demonstraties, plattelandsvermaak, 
live muziek en kinderactiviteiten, zoals een kinder-
boerderij.
                                                                                                         *in oprichting

Kijk hoe kaas en vruchtensap gemaakt worden, leer 
hoe je een koe moet melken en bestel kerstpak-
ketten met regioproducten.

U kunt zich laten informeren over gezonde voeding 
en recreatie bij de boer.
Als ‘trekker’ staat er een reuzentractor en ook de 
Lekker Utregs Feestboom is weer van de partij.

Maar het meest bijzondere is dat het voedsel 
op 11 oktober grotendeels uit onze eigen regio 
Utrecht komt.

Dus tot ziens op zaterdag aanstaande!

Lekker Utregs wordt mede mogelijk gemaakt door onze projectpartners:

Lekker Utregs is een initiatief van:

Veehouderij en recreatie op het platteland in 
Kamerik; ongetwijfeld een unieke beleving.
www.deboerinn.nl

Kerstpakketten met Lekker 
Utregs producten. 
Bekijk en bestel bij:
www.vvhp.nl/kaasboer-
derij-van-rossum 
Vianen

• Boerderij Rijnveld
Beverweertseweg 67, Werkhoven
Aardappelen
• Fruitteeltbedrijf Vernooij
Trechtweg 10, Cothen
Appels, peren, pompoenen, kersen op sap, 
kersenwijn, kersenjam, etc.
• Two Bee, Odijkseweg 68, Houten
Bijenhoning  
• De Veldkeuken, Koningslaan 11a, Bunnik
Brood, quiches, taarten en jam 

Terecht Anders, Puur uit de Kromme Rijnstreek • Villa Kakelbont
Langbroekerdijk B14, Overlangbroek 
Eieren
• Tuinderij de Aardvlo
Koningslaan 13, Bunnik
Groenten, pompoenchutney
• Kaasboerderij De Brienenshof
Ossenwaard 13, Cothen
Geitenkaas en boerenkaas (jong, belegen, oud 
en diverse  kruidenkazen)
• Molen Rijn en Weert, Werkhovenseweg 
26, Werkhoven: Meel

• De Put, Broekweg 10, Wijk bij Duurstede
Rozenbottelchutney, -saus, -jam en -wijn
• Van der Grift
Overeindseweg 33, Nieuwegein
Stoofperen
• Nieuw Slagmaat
Marsdijk 5, Bunnik
Vruchtensappen
• De Pronckheer
Graaf van Lynden van Sandenburgweg 2, 
Cothen
Streekbonbons

Biologische tuinderij met zorg in Utrecht Oost. 
Proef de bijzondere groente, kruiden en fruit in 
de moestuinwinkel en het lunchcafé.
www.moestuinutrecht.nl

Melkveehouderijbedrijf met een boerderij-
camping in Vinkeveen.
www.boerderijcampingdemmerik.nl

Tuinderij Eyckenstein teelt biologische 
groenten en kruiden op de oude moestuin van 
landgoed Eyckenstein, Maartensdijk.
www.landgoedgroenten.nl

Vakantie bij boer 
Piet? Overnachten op 
Boerderij Hazenveld, 
een andere manier 
van ontspannen!
Boerderij Hazenveld 
mini-camping/B&B***
www.boerpiet.nl 

Fruitteler en leverancier van biologisch fruit, 
sap en stroop in Herwijnen.
www.kavel55.nl

Ervaar de smaak van 
natuurlijke voeding uit de 
regio! Met recepten en 
achtergrondinformatie om 
zelf mee aan de slag te 
gaan.
www.kijkopvoeding.nl
www.voedwel.nl

Een vereniging van boeren en andere bewoners 
van het gebied die op vrijwillige basis meedoen 
aan agrarisch natuurbeheer. De ANV ontwikkelt 
ook educatie projecten voor basisscholen en 
stimuleert het agrotoerisme.
www.deutrechtsevenen.nl

Biologisch bedrijf met melkkoeien,vleesvee en 
daarnaast een authentieke vergaderruimte in 
Kamerik.
www.beekhoeve.nl

Imkerij de Koning

Honing van de Koning is 
de enige met het Groene 
Hart keurmerk. Daarom 
uniek van smaak, kom 
langs om te proeven.

Heulweg 24
3645 HD Vinkeveen 
Tel: 02972- 62061

Limousin-boerderij ‘de Meierij’
Natuurlijk kwaliteits-
rundvlees van diervrien-
delijk gehouden dieren 
uit uw eigen streek. 
www.betervlees.nl
Loenersloot

Voor diervriendelijke landbouw.
Op 11 oktober maken wij Utregse 
pannenkoeken en kippensoep.
www.grasburger.nl

De Utrechtse brouwerij De Leckere is de eerste ambachtelijke 
brouwerij van Nederland die volledig biologisch werkt. Dit gebeurt 
al 10 jaar. Waarom? Omdat echt genieten begint bij pure en 
smaakvolle producten. Ervaar het zelf. De Leckere is verkrijgbaar 
bij diverse slijterijen, supermarkten en natuurvoedingszaken.
www.deleckere.nl

Restaurant en zalenaccomodatie in 
Haarzuilens. Wij koken met producten 
uit de streek.
www.devierbalken.nl


