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Brie
Brandrood Wit!
O

p hoeveel manieren is het mogelijk ‘vruchten te plukken’ van een
goede samenwerking tussen een landschapsbeheerder, boer,

kaasmaker en chef-kok …? In het mooie Sallandse Overijssel gaan we
het dinsdag 24 mei ontdekken!
Hoe en waarom hebben Stichting IJssellandschap Gerben Visser, boer
Berrie Klein Swormink, kaasmaker Peter Jansen en Chef-kok Ruard
Veltmaat elkaar gevonden? Wat ‘halen’ ze ieder uit deze samenwerking
en wat kan u op eigen wijze en voor eigen situatie daarvan leren en mee
naar huis nemen. Elk van de vakmensen neemt u mee in en naar hun
praktijk en vertelt over de wisselwerking tussen landschap, natuur,
landbouw en gastronomie. Zoals een echte Praktijkdag betaamt gaat u
naast luisteren, kijken, voelen, proeven, praten en uitwisselen ook de
handen uit de mouwen steken; Brie van melk Brandrode runderen en
Sallandse bodem maken!!
Gedurende de dag stellen we elkaar vragen en discussiëren over
voedsel, seizoenen, landschapsbeheer, natuur, gezondheid en meer.
Het wordt een ontmoeting tussen professionals en geïnteresseerden –
een ontmoeting tussen landschap en voedsel!

De dag geschetst

Praktische
informatie
DATUM
Dinsdag 24 mei 2016

•

Tussen 09.00 en 09.30 uur wordt u met koffie,
koek op De Oorsprong, bij kaasmakerij Salland,
welkom geheten door Peter Jansen. Na een
korte onderlinge kennismaking krijgen we uitleg
over de eerste fase van de Brie-bereiding.

•

Na een korte rit arriveren we bij boerderij Klein
Swormink in Lettele. Daar treffen we eigenaar
Berrie en Gerben Visser van Stichting
IJssellandschap. Zij nemen u mee naar het
‘prille’ landschap achter de boerderij in en
vertellen onderweg en gaandeweg hun verhaal.

•

Terug op de boerderij – of misschien al eerder –
ontmoet u het Brandrode Rund in levende lijve
en verhalen. De lunch, verzorgt door het team
onder aanvoering van Chef Ruard Veltmaat van
Het Arsenaal, staat klaar. Een lunch met de
smaak van Salland en waar vlees van het
Brandrode Rund natuurlijk niet zal ontbreken.

•

Rond 14 uur gaan we terug naar de Oorsprong.
Peter heeft alle voorbereidingen getroffen voor
de Brie-bereiding van melk van de runderen van
Berrie. We helpen hem mee de brie te maken.

•

Zo rond de klok van 15.30 uur vertrekken we
naar Deventer. Daar zet Ruard een Overijsselse
kaasplank en bijpassende wijnen en nonalcoholische dranken voor ons klaar. Hoe wordt
een kaasplank eigenlijk samengesteld …?

•

Na het prikkelen van onze smaakpupillen en
verrast te zijn door de mooie wijn-kaas
combinaties ronden we om 17.00 uur af.

TIJD
Om 09.30 uur verzamelen bij De
Oorsprong te Schalkhaar. Na de
borrel bij Het Arsenaal in
Deventer uur ronden we om
17.00 uur de Praktijkdag af.
STARTLOCATIE
Routebeschrijving ontvangt u na
inschrijving.
KOSTEN
Prijs van de totaal verzorgde
Praktijkdag inclusief lunch en
borrel bedraagt € 105,- per
persoon.
WENSEN EN VRAGEN
Heeft u – bijvoorbeeld over
overnachten de nacht ervoor vragen? Aarzel dan niet contact
op te nemen!
INSCHRIJVEN
Inschrijven doet u door uw
contactgegevens te mailen naar
hiske@conpuls.nl.
Na inschrijving ontvang u een
betalingsverzoek. Uw
aanmelding is definitief na
betaling. Er kunnen maximaal 25
mensen deelnemen. Toelating
geschiedt op volgorde van
definitieve aanmelding.

CONTACT
Landschap op je Bord
Hiske Ridder
www.landschapopjebord.nl
info@conpuls.nl
06 17391430

	
  
	
  

Achtergrond
Praktijkdagen - georganiseerd in verschillende landschappen van
Nederland - kenmerken zich door de onlosmakelijke verbondenheid
tussen de oorsprong landschap, natuur, landbouw en gastronomie. Er
is altijd een relatie tussen landschap, seizoen, voedsel en bereiding. Dit
zijn verrassend onverwachte relaties!
Tijdens Praktijkdagen ontmoet u vakmensen die in de horizontale
keten Van grond tot mond en Van mest naar damast elkaar hebben
gevonden en samenwerken. U ontdekt de meerwaarde van deze
samenwerking voor landschap, natuur, landbouw en (voedsel)cultuur.
Tijdens Praktijkdagen krijgt het ontdekken door zelf te doen en
ervaren ook altijd een plek. Deelnemers hebben uiteenlopende
achtergronden, disciplines en verschillende interesses. Daardoor leert
u ook van elkaar. Er is gedurende de dag veel ruimte voor het stellen
van vragen en het delen van ervaringen uit eigen (beroeps)praktijk.
De volgende Praktijkdagen worden in 2016 georganiseerd:
- 9 februari

Varkens

Heel de alleseter

* Henk Markus

Het Ambacht

Heerenveen

- 21 maart

Ree

Heimelijk Wild

* Arjan Smit

De Pronckheer

Cothen

- 24 mei

Brie

* Ruart Veltmaat Het Arsenaal

Brandrood Wit
Deventer

* Edelhert en Wildzwijn van de Veluwe * Zoutwatervis uit de
Waddenzee * Gans uit de Haarlemmermeer * Schaap van de Veluwe
…..
Speciale Praktijkdagen voor uw relaties, collega’s of opleidingsinstituut worden in overleg georganiseerd. Neemt u bij interesse
contact op via 06 17391430. Wilt u op de hoogte gehouden worden van
de Praktijkdagen? Stuur een mail naar info@conpuls.nl
Deelname aan Praktijkdagen is op eigen risico - Prijzen van Praktijkdagen verschillen

