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Bakkerij Feenstra
Stationsweg 22, Zuidlar en

www.bakkerfeenstra nL

Timmer de Echte Bakker
Dorpsstraat 33, GasseLte

www.echtebakkertim mer.nL*

Timmer de Echte Bakker
GasseLterweg 2d, GasseLternijveen*

Timmer de Echte Bakker
EuropapLein T8, StadskanaaL*

Echte Bakker Pots
Burgemeester Reynderstraat 35, RoLde

www.echtebakkerpots.nL**

Echte Bakker Pots
WinkeLcentrum VredeveLd, Assen**

Echte Bakker Pots
Winkelcentrum Annen. Annen**

Bakker joost
Hoofdstraat 6, Odoorn
www.bakkerjoost.nL

Bakkerij Dunnewind
Hoofdweg T42, PaterswoLde
www.bakkerijdunnewind.nL

Motenaar Mulder Pot
WoLdweg 70, Kropswolde
www. m oLen m u Ld erpot. com

De ZeegsterHoeve
Hoofdweg 62,Zeegse
www.dezeegsterhoeve.com
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De Drentsche Aa is een bilzondere beek. AL

eeuwen kronkelt hi; een weg door het Drent-

se [andschap waardoor er een vruchtbare
grond ls ontstaan. AL duizenden jaren maken

boeren in deze streek gebruik van deze

gronden en creêerden daarmee een rijkdom

aan natuur en Landbouwgrond. Het Drent-

sch Aa-gebied bestaat dan ook voor meer

dan de heLft uit Landbouwgrond. Niet gek

dus dat hier de mooiste producten vandaan

komen! Nog steeds wordt er volop gebruik

gemaakt van deze grond en verkopen diverse

bedrijven in het Aa-gebied eigengemaakte
producten met ingrediënten uit het gebied.

Om deze streekproducten herkenbaarheid te
geven, worden deze verkocht onder de naam

DubbeL Drents; streekproducten puur van

Drentse bodem.

Samenwerken in de regio
Het brood van Dubbel Drents is meer dan

a[leen een brood. Het brood staat symbool
voor de samenwerking in de regio en het

Drentsche Aa-gebied. Want naast de Dubbel

Drents broden worden er ook divers soorten
bakmeeL gemaakt en verkocht. Boeren, bak-

kers en de molenaar werken hlerdoor samen.

Het versterkt en verbindt de mensen in deze

regio en er ontstaan mooie producten van

dicht bij huis met een stukje extra be[eving.

Échte Drentse streekproducten, puur van

Drentse bodem.
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De streekbroden van Dubbe[ Drents worden
gemaakt van mitieuvriendeLilk geteelde gra-

nen van boeren uit het Drentsche Aa-gebied.

Deze boeren verbouwen spelt, rogge en

baktarwe en laten deze bil de moLenaar uit
KropswoLde maLen tot meel. Dit meel ge-

bruiken de warme bakkers uit het Drentsche

Aa-gebied en ruime omgeving om de speciale

Dubbel Drents broden te maken. De Dubbel

Drents streekbroden zijn door deze bakkers

Lrrol*
zeLf ontwikkeld ¡n een eerste samenwerking

met Agrarische Natuur Drenthe en zijn

verkrijgbaar in de voLgende soorten:
. Dubbel Drents Gevuld;

gevuLd met heidehoning en rozijnen
. Dubbel Drents Donker Meergranen;

een donker oerbrood
. Dubbel Drents Volkoren;

mooi voI voLkorenbrood
. DubbeI Drents Rogge/karnemelk
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