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Lekker lokaal en gezond eten van boeren uit de buurt 

Winnaar Kristie van Os in het zonnetje gezet bij De Tuin van Best 

Lekker en gezond eten van boeren uit de buurt! Best Duurzaam wil lokaal 

geproduceerd duurzaam voedsel toegankelijker maken voor consumenten 

uit Best. Zo maken we het makkelijk en uitnodigend om lokaal te eten. 

Tip: kies daarbij bij voorkeur voor seizoensproducten.   

In dit kader liep afgelopen maanden een door IVN en Best Duurzaam 

georganiseerde receptenwedstrijd waarbij de deelnemers werden 

uitgedaagd om in de keuken aan de slag te gaan met boeren-, witte- of 

groene savooiekool .  

 

Afgelopen zaterdag werd aan Kristie van Os in De Tuin van Best de 1e 

prijs overhandigd die zij had gewonnen met haar lekkere en inventieve 

recepten met savooie kool. Haar recepten waren niet alleen vegetarisch, 

maar ook koolhydraatarm en zonder zuivel. Dit vanwege haar dieet. En of 

dat kan smaken? Kristie heeft de Oerkeuken omarmd en is daar tot 



genoegen van haar huisgenoot, volop mee aan het experimenteren. En 

met succes! Drie zeer gevarieerde en vooral lekkere recepten met savooie 

kool, die ook voor de minder ervaren koks goed te doen zijn. Best 

Duurzaam en IVN wilden haar daarvoor coronaproof in het zonnetje zetten 

en daar heeft het weer gelukkig goed aan meegewerkt. Aan Jan Vroomans 

de eer om Kristie haar eerste lokale groentetas aan te bieden. 

Kristie krijgt een proefabonnement cadeau van De Tuin van Best en gaat 

daar de komende 8 weken enthousiast mee aan de slag. Haar winnende 

recepten staan op de website van Best Duurzaam. Ook zullen daar de 

komende 8 weken voorjaarsrecepten te vinden zijn. Zeker interessant 

voor iedereen die gezond, lekker en lokaal wil eten met groenten uit het 

seizoen. Laat je verrassen door Kristie, de kokkin, en Jan, de boer, en 

proef mee!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jan, Karlijn en Michael treffen de voorbereidingen voor het nieuwe 

groeiseizoen.  

 

 

 

 


