Heb je vragen over hoeveverwerking en thuisverkoop?
Neem gerust contact met ons op!

Vormingsfolder voorjaar 2014
Steunpunt Hoeveproducten
Remylaan 4b
3018 Wijgmaal – Leuven
016/24 39 54
0473/20 85 46
steunpunthoeveproducten@ons.be
www.steunpunthoeveproducten.be

Het Steunpunt Hoeveproducten is een initiatief van KVLV, Vrouwen met vaart vzw
met de steun van de Vlaamse overheid.

Voor onze opleidingen is inschrijven minstens 1 week op voorhand
verplicht via 016/24 39 54 of steunpunthoeveproducten@ons.be.
Pas na telefonische bevestiging van uw inschrijving of bevestiging
via e-mail bent u ingeschreven.
V.U.: KVLV, Vrouwen met vaart, Chris Van Hoof, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal-Leuven

Telefoon
GSM
E-mail
Website

Geld overschrijven geldt NIET als inschrijving en bij annulatie van
de vorming zijn wij dan ook niet verantwoordelijk indien wij u niet
(tijdig) kunnen verwittigen.
Gelieve minstens 1 week op voorhand het juiste bedrag over te
schrijven op 730-0041014-76 met vermelding naam + soort cursus
+ aantal personen.

Minicursus zuivelverwerking te Geel
Terug van weggeweest: onze vernieuwde cursus zuivelverwerking
waarin u te weten komt hoe je boter, karnemelk, yoghurt, plattekaas, ijs
en kaas maakt. De cursus bestaat uit 3 theoretische lessen (28 jan, 6 en
11 febr telkens van 10-13u) en 2 praktische lessen.

Infonamiddag kostprijsberekening hoevezuivel te
Lochristi
Het Steunpunt Hoeveproducten ontwikkelde een module om de
kostprijs van hoevezuivelproducten te berekenen. Om goed van start te
gaan met de module kan je op 27 febr een info-namiddag hier rond
bijwonen.

Studiereis bij Waalse Hoeveproducenten
We gaan op do 3 april bij onze Franstalige collega’s op bezoek bij een
hoevezuivelaar, een hoeveslager en nemen een kijkje op een bedrijf
waar ze groenten en fruit verwerken. We voorzien de ganse dag
vertaling.

Verplichte opleiding ‘Hygiëne en Autocontrole’
Verplichte opleiding voor land- en tuinbouwers die verwerken. De
opleiding duurt 1 volledige dag en u krijgt na afloop een geldig attest. Op
4/3 gaat de cursus door in Wijtschate en op 6/3 in Hamont-Achel.

Debatavond retail in Lichtaart
De grootdistributie heeft de weg naar hoeveproducten gevonden en
sommige ketens gaan actief op zoek naar deze producten. Hoe gaat dit
in zijn werk? Zijn er specifieke regels waarmee ik rekening zal moeten
houden? Hoe worden prijsafspraken gemaakt? Zijn er extra controles
nodig? Wat zijn de mogelijke voordelen maar ook nadelen? Je komt het
allemaal te weten op woe 2 april.

Houdbaarheid en kwaliteit van hoeveproducten: test
nu zelf
In samenwerking met de Thomas More Hogeschool te Geel ontwikkelde
het Steunpunt Hoeveproducten een testkit met allerhande tests om de
kwaliteit van je producten te testen. Tijdens de 2 opleidingsdagen leer je
werken met de testkit, krijg je een testkit in bruikleen mee naar huis om
reeds wat te oefenen en krijg je van ons begeleiding bij de interpretatie
van je resultaten. De minicurus gaat door op 13 en 27 maart van 10 –
14u30 in Maldegem.

Infoavond rond hoeveterrassen en verbruikszalen
Ligt je bedrijf langs een fietsroute, aan een wandelpad of is je bedrijf
gewoon mooi gelegen. Dan is een hoeveterras of verbruikszaal(tje)
misschien wel een manier om een deel van je producten rechtstreeks
aan de consument te verkopen. Maar kan je zomaar met een terras of
een verbruikzaal van start gaan. Welke regelgeving moet je volgen? Wat
komt er allemaal bij kijken? Je kan de infoavond bijwonen op 17/3
(Roeselare), 18/3 (Lochristi), 19/3 (Herk-De-Stad) en 20/3 (Retie)

Demo-avonden innovatieve fruit- en
groentenverwerking
Je bent fruit- of groenteteler en je verkoopt waarschijnlijk reeds een
deel van je oogst rechtstreeks aan de consument. Misschien verwerkt je
ook al een deel van je eigen producten maar vraag je jezelf toch nog af
hoe je je kan onderscheiden van je collega's of van de producten die in
de meeste winkelrekken worden aangeboden. We organiseren daarom
een demoavond creatieve fruit- en groentebereidingen waarop je een
aantal professioneel bereide creatieve recepten te zien krijgt die voor
jou een bron van inspiratie kunnen vormen. De demoavonden gaan door
in St-Katelijne-Waver (5/5), Roeselare (7/5) en Sint-Truiden (13/5)

Meer info vanaf 6 januari: www.steunpunthoeveproducten.be

