Manifest Puur Limburg
Puur Limburg biedt voedingsproducten uit Belgisch Limburg aan.
Puur Limburg is een platform voor communicatie, distributie en
productontwikkeling. Het gaat hier om producten die een duidelijk relatie met
Limburg kennen, via ingrediënten die uit de provincie komen, of vanwege het
feit dat de productie plaatsvindt in de provincie of omdat het product verweven
is met tradities in de regio. Het gaat om zowel houdbare als verse producten.
Het gaat om producten voor dagelijks gebruik en cadeauproducten.
Puur Limburg wil zorgen voor een goed uitgebouwde logistiek, zodat Limburgse
producten gemakkelijk verkrijgbaar zijn voor de consument. Dat zal gebeuren
via een webwinkel, restaurants en de detailhandel. We zullen dagelijks met
gekoeld transport diverse haal- en brengroutes combineren. Naast deze puur logistieke dienstverlening wil
Puur Limburg ook een rol opnemen in de communicatie over de Limburgse producten en producenten. Ook willen
we onder andere ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van nieuwe producten en marktintroducties.
Puur Limburg heeft niet de intentie om een nieuw keurmerk in het leven te roepen. Puur Limburg wil een paraplumerk
zijn voor producten van Limburgse bodem. Puur Limburg hanteert een aantal uitgangspunten omtrent de samenstelling van het assortiment en de bedrijven waar ze mee wil werken. Deze uitgangspunten vormen de basis voor
communicatie naar alle betrokkenen.

Uitgangspunten Puur Limburg
-Puur Limburg wil het logistieke en communicatieve platform zijn voor producten van Limburgse bodem.
-Puur Limburg wil een verbindende schakel zijn tussen alle hoeve- en streek en duurzaamheidinitiatieven die er op dit
moment zijn in de provincie Limburg.			
-Puur Limburg wil de teler/producent achter het product laten zien.
-Puur Limburg wil de consument in staat stellen te kunnen kiezen voor het Limburgse product.
-Puur Limburg wil de Limburgse restaurateur, cateraar en consument laten kiezen voor een product van Limburgse
bodem….beperking van vervoerskilometers en van dichtbij het lekkerst!
-Puur Limburg zet zich in voor de promotie van het Limburgse product.
-Puur Limburg staat voor een vergroting van het marktaandeel van het regionale product in Limburg en voor omzetgroei voor Limburgse producenten in de regio Limburg.

Een product aangeboden vanuit Puur Limburg is:
-van goede kwaliteit,
-zoveel mogelijk tot stand gebracht met ingrediënten van Limburgse bodem,
-zoveel mogelijk op artisanale wijze geproduceerd,
-voornamelijk seizoensgebonden,
-versterkt de lokale biodiversiteit.

Een producent die levert aan Puur Limburg:
-gaat voor een kwaliteitsproduct
-denkt mee over aanbod en speelt in op seizoen en vraag van de consument
-streeft naar onderscheidend eigen product
-werkt met respect voor mens, dier en milieu
-is eerlijk, open en transparant
-draagt bij aan een sterkere lokale economie

