Persbericht
WortelBos: Beleef groenten op Flevo Food Festival
Het Nederland Bloeit WortelBos staat vrijdag en zaterdag op het Flevo Food Festival.
Bezoekers kunnen beleven hoe lekker de groente van Nederlandse bodem is door een
wortel te happen of een andere snack van peen te proeven. Vers en gezond, uit eigen
land, dat is duurzaam genieten.
Met een knipoog naar het oer-Hollandse koekhappen hebben creatieve akkerbouwers van ZoToDo
vorig jaar het FlevoWortelBos bedacht. Kinderen vinden het prachtig om – als een veldmuisje op de
akker – tussen de zoete worteltjes te lopen en eraan te knabbelen. Ondertussen krijgen ze leuke
weetjes voorgeschoteld over verse, Nederlandse groente. Maar ook volwassen mensen laten zich
graag verleiden om in een worteltje te happen. Nederland Bloeit sponsort het WortelBos op het Flevo
Food Festival.
Duurzaam en gezond
In het WortelBos kan de bezoeker van het festival de lekkere groente uit Flevoland beleven. Maar ook
de andere sectoren van de Nederlandse land- en tuinbouw en de visserij presenteren hun producten.
Overkoepelend thema’s zijn duurzaamheid en gezondheid. Elke sector laat zien wat er achter de
schermen gebeurt om ervoor te zorgen dat de Nederlander dagelijks gezond en lekker eten op zijn
bordje vindt.
Wat de bezoeker op het festival kan beleven, leren en proeven? Dat is teveel om op te noemen.
Enkele voorbeelden: wie wil weten waar tegenwoordig de vis vandaan komt, kan luisteren naar de
echte Urker visser die zijn verhaal vertelt. De mooie producten van de tuinbouw worden als vanouds
via de veilingklok verkocht. Er komt een breed assortiment voor de klok; onder meer fruit, bloemen,
groente en kaas. De bezoekers mogen zelf meebieden en de gekochte waren mee naar huis nemen.
In een andere stand kunnen kinderen zelf boter maken. Ondertussen zorgt de Flevolandse horeca
ervoor dat de bezoeker niet alleen veel leert, maar ook allerlei lekkere hapjes kan proeven.
Festival
Het Flevo Food Festival vindt plaats op het Redeplein in Dronten, op vrijdag 25 juni van 16.30 tot
22.00 uur en op zaterdag 26 juni van 13.00 tot 22.00 uur. De toegang is 3 euro.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
U bent van harte uitgenodigd om het Festival en het Nederland Bloeit WortelBos te bezoeken.
Voor meer informatie over het WortelBos kunt u contact opnemen met: ZoToDo, Martin Topper, tel.
06-xxxxxxxx, of Harold Zondag, tel. 06-xxxxxxxx.
Voor informatie over Flevo Food Festival: zie www.flevofoodfestival.nl
Voor informatie over Nederland Bloeit: zie www.nederlandbloeit.nl

