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Julegaveidé: Made in Himmerland-kassen med lokale fødevarer
Ligesom sidste jul er det igen muligt at købe en flot og rustik kasse med lokale fødevarer fra
Himmerland. Det er en perfekt julegaveidé!
I forbindelse med projektet Made in Himmerland, som er et tværgående samarbejde mellem
destinationerne VisitMariagerfjord, RebildPorten og VisitVesthimmerland, er der udviklet en kasse
med lokale fødevarer, som udelukkende stammer fra Himmerland.
I stærkt samarbejde med lokale fødevareaktører
Made in Himmerland-kassen er udarbejdet sammen med lokale fødevareaktører, som alle
producerer deres fødevarer i Himmerland. Med andre ord stammer alle fødevarer i kassen fra
Himmerland, hvilket betyder, man på den måde kan opleve smagen af Himmerland.
Fødevareaktørerne er alle med i projektet Made in Himmerland, som begyndte i 2017 og har til
formål at forbedre turismeerhvervets konkurrenceevne og skabe vækst, omsætning og
arbejdspladser. Dette sker gennem at styrke og forbedre vilkårene for virksomhederne gennem
netværksmøder med virksomhedsforløb og kompetenceudvikling. Ét af de konkrete resultater af
netværksmøderne og virksomhedsforløbene er Made in Himmerland-kassen.
“Det er helt fantastisk, at det er lykkedes Made in Himmerland at samle så mange lokale
fødevaresaktører på tværs af tre destinationer, så turister og andre interesserede kan få sin bid af
Himmerland”, udtaler VisitVesthimmerlands Turistdirektør Jimmi Petersen.
Kassen kan bestilles online
Made in Himmerland kassen kan bestilles online og afhentes hos de lokale turistorganisationer i
Rebild, Mariagerfjord og Vesthimmerland. De kan også købes direkte hos den lokale
turistorganisation uden online bestilling, men ved at bestille online først er du sikker på, at der står
en kasse klar til dig.
Indholdet i kasserne kan variere efter sæson og eventuelle udsolgte varer vil blive erstattet med et
tilsvarende produkt.
Du kan få mere information om Made in Himmerland samt kassen på hjemmesiden
www.madeinhimmerland.dk/danmark/madeinhimmerland.
Ved spørgsmål, kontakt venligst Turistdirektør Jimmi Peteresen på tlf. 20 26 46 64 eller mail
jimmi@visitvesthimmerland.dk.
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