(WEB)SHOP
GEZONDE, VEGETARISCHE
SOEPEN, SAUZEN EN SPREADS
gemaakt door vrijwilligers met de oogst van de
stadsakker op De Site en niet-verkochte groenten
van de sociale kruidenier
KORTE KETEN
De producten worden gemaakt met de oogst van de
stadsakker op De Site (Rabot).

DUURZAAM
Groenten en fruit die niet verkocht worden i n de sociale
kruidenier worden herwerkt tot nieuwe producten.
N iets gaat verloren.

GEZOND
Zonder bewaarmiddelen en met een laag suikergehalte,
vegetarisch en hoofdzakelijk biolog isch.

TEWERKSTELLING OP MAAT
Vrijwilligers, mensen uit arbeidszorg, art.60,... staat i n voor
de bereidi ng van de producten. Op termijn willen we ook
medewerkers bi n nen de lokale diensteneconomie aanwer ven.

SO LIDAIR
Een deel van de producten wordt verkocht aan marktprijs,
een deel aan een lagere prijs voor mensen met een beperkt
i nkomen. De opbrengst gaat naar de werki ng van de
Sociale Kruidenier.

Bestellen en afhalen?
Surf naar www.rabotsite.be, klik door naar de shop en haal je bestelli ng op bij de sociale
kruidenier tijdens onderstaande openi ngsuren.
Of ga onmiddellijk naar de wi nkel bij de sociale kruidenier Pan nestraat 1, 9000 Gent,
open elke maandag tussen 15 en 19 uur en elke vrijdag tussen 10 en 12 uur.

AANBOD
O mdat we werken met seizoensg roenten en n i et-verkochte g roenten verschi lt het aan bod van de
s hop van dag tot dag . Via de webs hop op www.rabots ite. be kan je op de voet volgen welke prod ucten
voorrad i g zij n .

SOEPEN
co urget te, broccoli, to maat-venkel, witloof-appel-curry,
wor tel-selder, ...

SPREADS
au berg i ne, champig no n

HUMUS
rode bi eten, po mpoen hu mus met mu nt en wi nterhu mus

SAUZEN
vegetarische s pag het tisaus

KOOP GEZONDE
aard bei enco nf itu ur, po mpoen-s i naasappelco nf itu ur,
rabarberco nf itu ur met laag s ui kergehalte
EN LEKKERE
F RU ITCONSERVEN
PRODUCTEN OP
peren op s i roop, rabarber co mpote, appel moes
ONZE WEBSHOP
SEITAN
verse gekrui de seitan plakjes
EN STEUN
GEKOO KT/GEBAKKEN
vegetarische hutsepot (met seitan)
DE WERKING
SALADES O F S LAATJES
frisse rode koolsalade, frisse wit tekoolsalade, zu urkool
VAN DE
CHUTN EYS
SOCIALE KRUIDEN IER
perenchutney, po mpoenchutney
CON F IT UREN

f

Volg o ns op www.facebook.co m/socialekrui den i ers .gent vzw

Alle prod ucten va n Ra bot o p je bord worden g emaakt volg ens de s treng e HACCP-nor men . ‘Ra bot o p je bord ’ heeft een
g oed keur i ng va n het FAV V (Voedselvei l i g hei dsag entschap) door wi e we jaarl i jks g eco ntroleerd worden . De prod ucten
worden g es ter i l iseerd volg ens het ‘weck-pr i nci pe’.
Ra bot o p je bord is een sa menwerki ng t ussen de s tadsakker De Si te en v zw Sociale Kr u i den i ers Gent, bei de projecten
va n Sa men levi ngs o p bo uw Gent v zw.
De s ociale kr u i den i er is een wi n kel met een bas isaa n bod aa n voed i ng , o n derho uds - en ver zorg i ngs prod ucten voor
mensen met een beperkt i n ko men . Er is ook r u i mte voor o ntmoeti ng , ar moede bes tr i jd i ng en tewerks tell i ng .
De Si te is een ti jdel i jk trefpu nt i n het har t va n de Ra botwi jk, met 3.000 m² s tadsakker, mi n i- moes t u i nen, een
s por t terrei n en een f i ets hers tel plaats . Allemaal vor mg eg even da n kzi j i ntense par ti ci pati e va n de b u ur tbewo ners .

V.U. Lu t Vael, co örd i nato r Sa me n levi ng s o p bo uw Ge nt, Bla i s a nt ves t 70, 9000 Ge nt

