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Winteravonden Bokrijk

Van 26 tot en met 30 december 2015 en
op 2 en 3 januari 2016 (van 16 tot 21 u.)
is het opnieuw ambiance troef in het mooi
verlichte Openluchtmuseum van Bokrijk. Kom
en geniet van sfeervolle muziek, winterse
hapjes en drankjes, tal van nostalgische
kermisattracties, een bijzondere parade met
vuurmeesters en dagelijks vuurwerk.
Meer info: www.bokrijk.be - tel. 011 26 53 00.

Eet meer limburg
Lekker Limburg

Chef-koks in spe

Smakelijk feestmenu

Gemakkelijk afhaalpakket

Groenten vers van het veld, rijp fruit uit de
boomgaard … heerlijker bestaat niet. En al dat
lekkers vind je volop in Limburg. Daarmee tover
je elke dag opnieuw de gezondste gerechten op
tafel. Maar ook als het wat feestelijker mag, kies
je natuurlijk voor producten van eigen streek.

Een duwtje in de rug? Dat krijg je van de
provincie Limburg. Want net zoals vorig
jaar promoot de campagne “Eet meer
Limburg” lokale producten, óók tijdens de
eindejaarsfeesten. De campagne verleidt
iedereen met een écht Limburgs feestmenu:
voorgerecht, hoofdgerecht en dessert.

Respect voor de boer

Lokale, authentieke producten zijn niet alleen
een streling voor onze smaakpapillen. Ze
getuigen ook van respect voor landbouw
en voedsel. Zo komen de ingrediënten
in het feestmenu allemaal van Limburgse
bodem, en waar mogelijk rechtstreeks
van bij de boer. Keuze genoeg, want
Limburg bulkt van de lokale producten.

Het Eet meer Limburg-menu is zorgvuldig
samengesteld door studenten van de Hasseltse
Hotelschool. Zij bezochten eerst een aantal
hoeveproducenten om inspiratie op te doen.
Daarna kregen ze de opdracht om het kerstmenu
in elkaar te knutselen. Opdracht geslaagd!

P(l)ak uit met Limburg

Ben jij ook een fiere Limburger? Plak dan de
gratis Limburgsticker naast de nummerplaat van
je auto. En deel je Limburg-gevoel met iedereen.
Vraag je sticker via de website aan of haal hem
op aan de balie van je gemeentehuis. Wil je
de Limburgsymbool sticker zelf verspreiden
met een display? Stuur dan een e-mail.

Je krijgt niet alleen een lekker recept, je kunt
ook alle ingrediënten online bestellen. Je haalt
ze dan vlak voor Kerst af op verschillende
locaties in Limburg. En voor wie wil, is er ook
een pakket aangepaste wijnen of bieren.

Meer weten?

De verdeling van de producten is in handen
van Puur Limburg, een overkoepelend merk
van Limburgse hoeve- en streekproducten
en een expert in de distributie ervan.
Wens je meer info over de “Eet meer Limburg”menu? Of ben je benieuwd naar de recept en wil je
één van de afhaalpakketen bestellen? Surf dan snel
naar www.puurlimburg.be

Je vindt ons Limburgsymbool ook op Facebook.
Like onze pagina en volg de verhalen van
bekende en onbekende Limburgers op de voet.
Want fiere Limburgers maken onze regio sterk!
www.limburgsymbool.be
limburgsymbool@limburg
www.facebook.com/limburgsymbool

Een initiatief van de
provincie Limburg
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, BE
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MENU VOOR FIJNPROEVERS – Wat staat er met Kerst en Nieuwjaar
op het menu? Provincie Limburg geeft je verse inspiratie voor een verrassend
driegangenmenu. Overheerlijk én eerlijk. Want alle producten zijn van Limburgse
bodem.

limburg.be
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