RegioRund
Nieuw bij Bolscher is het heerlijk malse
Limousin-vlees uit de regio. In een straal van
ongeveer 30 km rondom Enschede werken we
samen met veehouders en een slachterij. Op
die manier is het RegioRund gehouden, gemest,
geslacht en verwerkt in Twente-Münsterland!
650 biefstuk 150-250 g Limousin
653 entrecôte 225 g Limousin
655 tournedos 160-200 g Limousin

Ode aan het ei
Een rotsvast vertrouwen hebben wij in het
Reggedal ei van de familie Wessels uit Enter.
Doordat zij de hele productieketen zelf in de
hand hebben, zijn we altijd gegarandeerd
van optimaal verse scharreleieren van
topkwaliteit. Ode aan het ei!

6000000 doos eieren 10 stuks
6000001 doos eieren 90 stuks
6000002 doos eieren 360 stuks

Boerenzuivel

REGIOPRODUCTEN ZIJN HOT! WE WILLEN WETEN WAAR
ONS ETEN VANDAAN KOMT EN HEBBENSYMPATHIE VOOR
HARDWERKENDE LOCALE ONDERNEMERS.

Boerderij Keuper in Hengevelde maakt al
sinds 1979 streekproducten! Van de melk
van de koeien worden allerlei zuivelproducten
gemaakt, waarvan wij de yoghurt en kwark
in het zonnetje willen zetten. Lekker met
(ingemaakt) seizoensfruit uit de regio, kan zo
op de menukaart!
6033003 Boerenyoghurt 1 l
6033004 Boerenkwark 500 g
6033005 Boerenkwark 5 kg

Kijk op bolscher.nl
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De opkomst van regionale producten
Populariteit van regioproducten
Waarom zijn regionale producten zo populair geworden? Een goede vraag waar meerdere
antwoorden op te geven zijn. We willen steeds meer weten van ons eten en drinken.
Voeding van dichtbij geeft ons meer vertrouwen en kunnen we ook letterlijk zelf bekijken.

RegioRund
Met RegioRund wil Bolscher het vlees uit de regionale veehouderij beschikbaar maken voor
haar klanten. Om eenduidige topkwaliteit te kunnen bieden, is gekozen voor het Limousinrund, dat goed beschikbaar is. We werken samen met een Nederlandse en Duitse boerderij.
Wij vertellen u uiteraard graag alle details via onze verkoop binnen- of buitendienst.

UIT DE REGIO

Welk regioproduct is onmisbaar?
Graag roepen wij u op om ons door te geven welk regioproduct voor u onmisbaar is.
Vanwege ons sterke logistieke netwerk in Noord, Oost en Midden Nederland kunnen wij
vraag en aanbod van streekproducten aan elkaar koppelen. Graag maken we meer werk
van streekproducten om op die manier een sterke regionale economie te behouden.

Natuurlijk moet ons eten vooral lekker zijn. Dat hoeft niet altijd van ver te komen.
Bolscher wil meer inzetten op regionale producten.

Peter Oude Luttikhuis, veehouder Limousinras
in Mander
We wonen hier in het prachtige Dal van de Mosbeek.
Met ons vleesveebedrijf en de aspergesteelt,
zitten we hier middenin de prachtige natuur.
NATUURlijk vleesvee past hier uitstekend in het
coulissenlandschap. www.natuurlijkmander.nl

KIJK IN ONS DIGITALE BESTELPROGRAMMA ‘E-BESTEL’ ONDER ‘UIT DE REGIO’.
WIJ ZULLEN REGELMATIG REGIONALE ARTIKELEN TOEVOEGEN.

Kijk op bolscher.nl

