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Acties  2018-2019

Oprichting Stichting Foodpromotie Doetinchem & Achterhoek

Online platform met achtergronden, verkooppunten & agenda

Ketennetwerkbijeenkomsten

Samenwerking met partners “gezonde beweging”

Onderzoek naar meer afzetpunten binnen (semi)overheid

Onderzoek houding burger t.o.v. streekproducten

“Living Lab” Van Mien

LKKR Doetinchem Oktober Maand





Verswinkel Van Mien

In de Binnenstad van Doetinchem:

In dit retail-food concept draait alles om smaak, beleving en gemak. 

Het zien en proeven van eerlijke Achterhoekse producten, vers bereide maaltijden 

en het horen van het echte verhaal van de teler/producent erachter. 

Online op www.van-mien.nl

Vind je de lekkerste lokale producten, luister je naar de verhalen van 

producenten, kom je te weten welke producten in welk seizoen verkrijgbaar 

zijn en waar ze te krijgen zijn.  



CONSUMENT

Gemak 

 We helpen de consument lokaal te eten

 Alle versproducten onder 1 dak

 Ready to heat, eat or take

Door boeiende verhalen te vertellen

 Over het seizoen

 Hoe te bereiden

 Over smaak/maaltijd combinaties

 Over de producent 

 Over de productiemethode

 Consumentengedrag

 Product introducties

 Naamsbekendheid vergroten

Samenwerking

 Distributie

 Productcombinaties

 Hoofd-Hart

Welke waarde voegen we  toe?

KETEN

Kennis delen



LKKR van eigen bodem

Streekproducten

Binnenstad Doetinchem

Oktober 2018



LKKR van eigen bodem2018

Met verschillende events voor verschillende doelgroepen 

willen we:

Het aanbod aan lokale producten zichtbaar maken.

Vergroten van de aantrekkelijkheid van de 

binnenstad. 



Eten van vroeger naar nu*

Het nieuwe streekgerecht

Het nieuwe streekgerecht

Eten van vroeger naar nu

Kinderkookwedstrijd

Voedselsporen in stad



Vooruitblik & afsluiter

Doetinchem zet vol in op 

het vergroten van de zichtbaarheid &

de verkrijgbaarheid van streekproducten

Vertrouwen, Verbinding & Samenwerking 

blijven essentieel. 


