Kwalitatief vlees
op ambachtelijke
wijze voor u gemaakt.
Met een gerust hart

Over de
Vleeskenner
De Vleeskenner is een klein ambachtelijk
familiebedrijf met specialisten die allemaal één
ding gemeen hebben: passie voor koeien en
kwaliteit. Elk stukje vlees is door onze specialisten
persoonlijk gezien en gecontroleerd. We kunnen
ons daardoor ook echt Vleeskenners noemen.
Daarnaast kennen we onze slagers ook allemaal
persoonlijk en kiezen we alleen het beste van het
beste en precies het vlees dat bij hun wensen past.
We zorgen dat de kwaliteit perfect gewaarborgd
blijft van weiland tot levering. Zodat u uiteindelijk
met een gerust hart kunt genieten van een stukje
puur kwaliteitsvlees.

Naar uw wens
Door ervaring en passie weet De Vleeskenner wat
kwaliteitsvlees is. Die kwaliteit begint voor ons al op de
lokale boerderij. We vinden het erg belangrijk dat we
precies weten hoe de koeien leven. Daarom kiezen we
ze met zorg uit bij lokale veehouders die net als wij veel
van koeien houden. Daar mogen ze in de lente en zomer
lekker de wei in en ’s winters liggen ze er warmpjes bij op
een dikke laag stro. Alleen gezonde en gelukkige koeien
geven volgens ons kwaliteitsvlees. We zien er persoonlijk
op toe dat die kwaliteit gewaarborgd blijft, tot het bij uw
slager in de winkel ligt. Zo kunt u met een gerust hart
genieten van een ambachtelijk stukje kwaliteitsvlees.

‘U kunt zorgeloos genieten van
een echt stukje kwaliteitsvlees.’

Met een gerust hart

Met zorg
geselecteerde rassen
Als echte vleeskenners weten wij wat lekker is.
Daarom werken we met drie zorgvuldig uitgekozen
rassen die elk hun eigen kenmerken hebben maar
allemaal kwaliteitsvlees leveren.

VERBETERD ROODBONT
Een luxe Nederlandse koe met een rustig karakter.
Het is een gespierd beest, maar niet te gespierd
zoals de dikbil. Dit levert een mooi stuk vlees op dat
fijn van draad is en een lekker randje vet heeft. Dit
vinden wij als vleeskenner een fijn ras om mee te
werken omdat het altijd goed van smaak en kleur is.

BLONDE D’AQUITAINE
Dit is een mooi blond ras. De koe kalvert meestal op
een natuurlijke manier en houdt haar kalfjes altijd
dichtbij. Het ras kan zichzelf goed onderhouden en
hoeft bijna nooit bijgevoerd te worden. Voor ons
de ideale gezonde koe dus. Het vlees van dit ras is
lekker mals en heeft een sappig vetrandje.

BELGISCH WITBLAUW
Dit ras kent twee typen. Een vleestype dat heel veel
vlees levert dat mals, mager en sappig is. Het tweede
type is de dubbeldoel koe. Dit dier heeft een carrière
als melkkoe achter zich en wordt daarna voor het
vlees gebruikt. Vlees dat lekker vet is. Voor ons een
extra goede reden om voor dit type te kiezen.

Vragen?
Heeft u vragen over ons vlees? Uw slager kan
er alles over vertellen, van de herkomst tot
de beste bereidingswijze van het vlees. Wilt u
meer over De Vleeskenner weten? Neem dan
gerust contact met ons op.

WWW.VLEESKENNER.NL
Dat is vlees eten met een gerust hart!
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