SÅDAN FUNGERER FØDEVARER LOKALT
Fødevarer Lokalt er med til at øge udbuddet af
friske sæsonvarer til det lokale marked. Vi leverer
fra producenter til interesserede kunder i en radius
af 30-40 km omkring Slagelse by.
Hvis du ligger uden for dette område så ring til os
eller send en mail for at høre, hvilke muligheder du
har for at få de friske råvarer.
Har du som producent interesse i at levere gennem
Fødevarer Lokalt så kontakt os, så vi sammen kan
aftale de praktiske forhold omkring samarbejdet.

BESTILLING OG LEVERING
Fra juni til og med oktober måned kan du bestille
varer mandag, onsdag og torsdag indtil kl. 15.00.
Varerne leveres dagen efter mellem kl. 12.00 og
16.00. I vintersæsonen leveres der kun to dage
om ugen.
Distributionen fungerer uden lager, og vi garanterer, at produkterne i sæsonen er høstet indenfor de
seneste 24 timer inden din bestilling.

FRISKE FØDEVARER
- fra producent til forbruger

Som aftager skal du oprette dig som bruger på
vores hjemmeside.

rlokalt.dk

foedevare

Ulla Brink Hansen,
Forretningsfører,
Fødevarer Lokalt

VIL DU VIDE MERE?
www foedevarerlokalt.dk
info@foedevarerlokalt.dk
Telefon: 2119 1709

FFP KOMMUNIKATION · GRAPHIC AID

Der er stor efterspørgsel
efter friske sæsonvarer, der er
produceret lokalt. Vi knytter
forbindelsen mellem producent
og aftager.

LOKALE FØDEVARER SKAL NYDES LOKALT

FØDEVARER LOKALT – HVEM ER VI?

Friske sæsonvarer, der er produceret lokalt og
serveres i de lokale restauranter og kantiner, er en
ønskevision for mange lokale producenter, køkkener/kantiner og ikke mindst for forbrugerne.

Fødevarer Lokalt distribuerer lokalområdets mange
friske sæsonvarer til alle interesserede kunder i en
radius på 30-40 km omkring Slagelse by. 3 dage
om ugen - lige til døren.

Fødevarer Lokalt er en forening, der er ansvarlig for
hele distributionen, og hvor producenter og aftagere
er medlemmer.

Visionen er nu en realitet. Foreningen Fødevarer
Lokalt skaber forbindelsen mellem lokalområdets
mange producenter af fødevarer og de mange
aftagere: steder, hvor der tilberedes og serveres
gode måltider med vægt på kvalitet og oplevelse.

Er du producent af kvalitetsfødevarer? Så vær med
til at sikre, at dine produkter bliver en sund og
positiv oplevelse for de lokale aftagere.

Målet er ikke, at foreningen skaber overskud, men
alene at sikre en sund og bæredygtig økonomi.
Vi har en valgt bestyrelse på 5 medlemmer, der
repræsenterer både producenter og aftagere.

Køber du fødevarer til din restaurant eller kantine?
Så er de lokalt producerede fødevarer med til at
højne måltidets kvalitet og oplevelse.

SÆSONENS UDBUD
Vores udbud afspejler årstiden. Den korte afstand
fra jord til bord betyder også, at fødevarerne bevarer deres friskhed, smag og ernæringsmæssige
værdi.

• Vi leverer i sæsonen friske råvarer indenfor 24
timer. Varerne bestilles via vores hjemmeside
www.foedevarerlokalt.dk

rlokalt.dk
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Carsten Søgaard,
Grønhøjgaard, Glænø

KORT OG PRÆCIST
• Vi leverer lokale fødevarer fra producenter til
kantiner, restauranter m.fl.
• Vi distribuerer kød, fisk og tang, grøntsager
og urter, frugt og bær, mel og korn, øl, most,
honning mv.

Vær med i Fødevarer Lokalt.
Det er det hele værd.

Det er en tilfredsstillelse for
mig at levere frisk kvalitet til det
lokale marked. Det skaber også
tillid mellem producent
og aftager.

PRODUCENT PÅ DET LOKALE MARKED
Som producent har du nu mulighed for at få kontakt med lokale aftagere, opdyrke et lokalt
marked og bidrage til at sætte fokus på bæredygtig og transparent produktion.

Jeg vil gerne servere
lokale råvarer, der er friske
og har en høj kvalitet.
Det giver gæsterne en ekstra
oplevelse med på vejen.
Nicholas Hemmingsen,
Konferencecenter
Klarskovgaard, Korsør

AFTAGER AF LOKALE PRODUKTER
Toftegaard, Glænø

Bisserup Fisk

Som aftager kan du nu få leveret råvarer fra en lokal producent, der står
inde for kvaliteten. Netop det lokale islæt er med til at gøre madoplevelsen unik.

