PERSUITNODIGING
Donderdag 23 februari 2017, vanaf 10.30u.
De Baarbeekhoeve, Baarbeekstraat 24, 2812 Muizen

KVLV en GO! basisschool De Bel omarmen korte keten en
bereiden recepten uit ‘Winterkost Spécial’ met groenten
recht van op het veld
KVLV, Vrouwen met vaart blaast wintergroenten nieuw leven in met het nieuwe kookboek
‘Winterkost Spécial’. Sterker nog, samen met de Baarbeekhoeve en basisschool De Bel bewijst
ze dat iedereen groenten kan eten, en al zeker wanneer ze recht van het veld komen. KVLV,
Vrouwen met vaart nodigt je daarom ook graag uit op donderdag 23 februari in de
Baarbeekhoeve te Muizen, waar leerlingen uit GO! basisschool De Bel zelf het veld op gaan en
daarna verse groenten proeven in heerlijke recepten uit ‘Winterkost Spécial’.
Rode kool, wortelen, spruitjes, pompoen,… het zijn allemaal wintergroenten die we vaak op het menu
zetten. In ‘Winterkost Special’ worden die winterklassiekers nieuw leven ingeblazen met verrassende
bereidingswijzen en originele smaken. KVLV, Vrouwen met vaart wil met ‘Winterkost Spécial’ ook de band
tussen producent en consument promoten, en ijvert voor lokale kost in Vlaanderen.
Op donderdag 23 februari verwelkomen we leerlingen van GO! basisschool De Bel in Muizen op het veld
van de Baarbeekhoeve die lokale kost aan den lijve zullen ondervinden. Zij trekken hun botten aan en
komen rechtstreeks in contact met de lekkerste wintergroenten. Daarna mogen ze die ook proeven, in
enkele heerlijke recepten uit ‘Winterkost Spécial’. De leerlingen leren nieuwe groenten kennen en hoe
lekker die wel niet kunnen zijn.
PROGRAMMA
-

Tussen 10.30-11.30u.: leerlingen van De Bel gaan het veld op

-

Vanaf 11.30u.: voorstelling van het KVLV-kookboek ‘Winterkost Spécial’ en de link met korte keten,
waarna de leerlingen aan tafel gaan en de verrassende smaak van verse wintergroenten ontdekken in
recepten uit ‘Winterkost Spécial’. Kom mee proeven!

Voor meer info over het nieuwe kookboek ‘Winterkost Spécial’, contacteer KVLV-stafmedewerker
Annemie Morris, amorris@ons.be – 016/24 39 46. Annemie staat je ook graag te woord tijdens het
persmoment in de Baarbeekhoeve. Voor praktische vragen over het persmoment, contacteer Fien
Degrande, fdegrande@ons.be – 0473 91 69 97.
De digitale persmap met onder meer het persbericht, de cover van ‘Winterkost Spécial, een recept met
hoge resolutie foto en de technische fiche van het boek kun je vanaf donderdag 23 februari downloaden
via kvlv.be/pers
Jeanine Vandormael
Pers- en communicatieverantwoordelijke
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