Komt een vegan
bij de slager...
Dit klinkt als het begin van een slechte
mop, maar niets is minder waar.
De Biologische Slagerij en Van Die Vegans
slaan de handen ineen om, elk vanuit
hun eigen expertise, samen te werken
aan een duurzamere, gezondere wereld
waarin mensen nog steeds kunnen
genieten van lekker eten.

Om het zo makkelijk mogelijk te maken
om een dagje geen vlees te eten, breiden
wij ons assortiment uit met lekkere
plantaardige producten. Ambachtelijk
bereid, biologisch en van de kwaliteit
die u gewend bent. Welke keus u die dag
ook wilt maken, u kunt gewoon terecht
bij de Biologische Slagerij. Altijd goed!

Er komen steeds meer flexitariërs in
Hilversum: mensen die een of meerdere
dagen per week geen vlees eten. Bijvoorbeeld uit gezondheidsoverweging of
voor het milieu.

Veganisten en slagers, het klinkt als
een tegenstelling, maar wij zijn er van
overtuigd dat het resultaat van deze
samenwerking groter is dan de som
der delen: 1+1=3.

Bussumerstraat 50

Hilversum

Telefoon 035 6236910

www.biologischeslagerij.nl

van die vegans

Toen Nienke en Tobias er in 2016 achter
kwamen wat voor milieu-impact het eten
van dierlijke producten heeft, zijn zij direct
volledig plantaardig gaan eten. Zij waren
in eerste instantie bang dat het lastig zou
worden om lekker en gevarieerd te blijven
eten. Maar niets bleek minder waar; zij
eten misschien nog wel lekkerder dan
voorheen! Deze ontdekking willen zij
met iedereen delen, en daarom zijn zij
Van Die Vegans gestart. Ze doen alles
wat te maken heeft met veganistisch
eten en koken op locatie en nu dus ook
bij de Biologische Slagerij. Door het
plantaardige aanbod uit te breiden willen
zij laten zien hoe lekker en makkelijk het is
om een keertje te kiezen voor plantaardig.
www.vandievegans.nl

biologische slagerij

Marion en John staan voor biologische
landbouw, al 31 jaar. Puur van oorsprong
en met zorg voor moeder aarde. Een
landbouw die bestaat uit gemengde
bedrijfsvoering. Dan heb je ook vee en
vlees. Ook daar wil je goed voor zorgen.
Een dagje geen vlees is met echte
biologische producten geen straf.
Die willen we samen met Van Die Vegans
ontwikkelen. Best een avontuur dat je
als slager aangaat of misschien beter
gezegd als mens... Doen jullie mee?
www.biologischeslagerij.nl
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