Proef de wereld van morgen

Tiny Restaurant

Het Tiny Restaurant staat op hydraulische steunpoten, deze
tillen het Tiny Restaurant op, zodat we de aanhanger onder
het restaurant rijden en makkelijk verplaatst kan worden.
Het Tiny Restaurant kan ook op een dieplader gehesen
worden.
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Mobiele expositie Voeding & Water & Energie
we hebben alleen voeding als we verantwoord omgaan met water en energie.
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Voeding, water en energietransitie aan elkaar verbinden, storytelling met de keuken

Sociaal Verdienmodel
exporuimte
naar de doelgroep toegaan
maakt onderwijs-projecten mogelijk
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Het project Boer - Educatie & van het land op het bord is mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit de Economie & Innovatie regeling
van 'AgriFood Capital en de Provincie Noord-Brabant' Wij hebben een kleine subsidie mogen ontvangen om een casco Tiny Restaurant
te bouwen. Voor het uitrollen van het project werken wij samen met MKB bedrijven, die MVO ondernemen.
Stichting Miep zet zich in op het enerzijds verbinden en versterken van bestaande initiatieven en anderzijds op het overbruggen van de
zogenaamde gaps zodat regionale samenwerking en duurzame vernieuwing op het gebied van kringloop landbouw & voedselbereiding
binnen de regio elkaar kunnen versnellen.
Stichting Miep doet dat over een drietal assen:
1)
Binding boer/ burger/ consument
2)
Faciliteren van een hybride leeromgeving Smaakmissie, Educatie bij de boer & van het land op het bord. Hoofd -Hart - Handen
voor kinderen en Jongeren
3)
Bevorderen van samenwerking mbo-/ hbo-onderwijsinstellingen met agro & food bedrijven en toeleveranciers – human capital
Met het project Boer-educatie & van het land op het bord, willen we ketens verbinden en een samenwerkingsnetwerk in Noordoost Brabant realiseren, van boeren
en koks, waar de voeding productie en de bereiding daarvan centraal staan. De boer is niet ingericht om op locatie te kunnen koken. Als boeren nu met kinderen van
het land op het bord willen koken, moeten ze een stal/ ruimte transformeren tot kook en eetgelegenheid, dit brengt veel werk met zich mee en is niet hygiënisch,
door gebruik te maken van het Tiny restaurant hoeft dit niet meer en kan je het Tiny restaurant eenvoudig naar iedere locatie rijden met een gewone wagen, zelfs bij
de akkers. Wij streven er naar om het Tiny Restaurant april 2019 operationeel te hebben. Het Tiny restaurant is een Tiny home en RDW gekeurd, 100% duurzaam, de
circulaire economie komen samen in het Tiny restaurant. Met het Tiny restaurant faciliteren wij, de boer en de kok. Geen gedoe op locatie, gewoon plaatsen en
draaien. Door op de locatie te koken houden we de lijnen kort, van het land op het bord. Meehelpen bij de boer, wat het boerenleven inhoud, daarna koken met
producten die van het land afkomen. In het Tiny restaurant, leren kinderen/jongeren voelen, koken, proeven, de waarde van voeding, letterlijk van het land op het
bord kennen. Welke weg heeft je eten afgelegd voor het op je bord terecht komt? Hoe zit het met eten en duurzaamheid? Welke producten van de boer kan je in de
winkel kopen? Door samen te koken bij de boer van het land, leren de jongeren dat de productie van eten en het bereiden daarvan veel meer inhoud, dan de
reclame in een supermarkt, zoals die bv. van varkenshaasjes in de aanbieding. Dat achter een varkenshaasje een heel verhaal schuil gaat. Ze leren dat een varken, 2
varkenshaasjes heeft en als je de aanbieding bekijkt zie je hoeveel varkens hiervoor geslacht zijn en wat gebeurt er met de rest van het vlees? Maatschappelijke
vragen over bijvoorbeeld leven en dood, voortplanting, voeding en gezondheid zo leren kinderen/jeugd hierover na te denken en dit te bespreken. Studenten kunnen
de boer hierbij helpen. Bewustwording, hoe en wat je consumeert is een van de doelstellingen. kinderen/Jeugd verbinden met het werkelijke verhaal achter voeding
zodat jeugd/kinderen de relatie kunnen leggen tussen het boerenwerk en het dagelijkse eten op hun bord.
Boer-educatie & van het land op het bord, is tevens een leerproject voor studenten van verschillende opleidingen en niveaus. Zij helpen de boer voor en tijdens
het bezoek van de kinderen/ jeugd. (student in de klas)

Tiny Restaurant project partners
Boer educatie & van het land op het bord

5 ondernemers

https://www.euro-toques.nl/

https://twitter.com/wegelmeers

https://www.smaakcentrum.nl/

http://www.laarakker.nl/wie_zijn_wij_laarakker_bio

Van boer tot bord

http://chabani.com/

https://www.agrifoodcapital.nl/

Van Noordoost-Brabant de
topregio in agrifood maken. Dát
is de missie van AgriFood
Capital voor 2020. In AgriFood
Capital werken overheden,
kennisinstellingen en
bedrijfsleven samen aan een
gezonde toekomst van de regio

Tiny Restaurant
MKB expositie partners “waardevol ondernemen”

https://www.rainblock.nl

https://artegroep.nl/nl

https://www.franke.com/nl/nl/ks.html

http://greenwindow.nl/

http://foodequipmentgroep.nl/

https://www.simpelsedum.nl/

https://www.das-energy.com/

http://www.pcmtechnology.eu/nl

Vloerverwarming met
infrarood verwarmingsfolie
Infrarood vloerverwarming kan aanzienlijke
vermindering aanbrengen van de gemiddelde
temperatuur van de lucht zonder dat het comfort
in de kamers daalt. Geschat wordt dat deze
moderne oplossing kan leiden tot besparing tot
20% van de energie die nodig is om uw huis te
verwarmen. De hoge kwaliteit, brede functionaliteit
en relatief lage kosten verhogen het verwarmings
comfort aanzienlijk in een ﬂat, huis of kantoor.

https://www.epigroup.nl
https://www.termofol.nl/

