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GROOTMOEDERS
SMAKEN

Boeren	Krentenbrood	
met	Oma’s	Kerstrollade

Gesneden Oma’s Kerstrollade

Vers boeren krentenbrood

Eventueel roomboter

Niet erg voor de hand liggende combinatie: vleeswaren 

en gebak. Toch zal deze u verrassen! 

De rollade is gekruid met koekkruiden en stukjes ge-

droogde appel. En samen met de krenten in het brood, 

zal het u sterk doen denken aan grootmoeders tijd.

Heerlijk met de lunch na een lange herfst- of winterse 

wandeling!

recept van voorpagina

We gaan richting het einde van 2017. Maar voordat het 
jaar weer wordt afgesloten zullen er in het najaar nog 
voldoende momenten zijn om te genieten. Dit kan op 
veel verschillende manieren en momenten. Sommige 
zaken heeft u hierbij niet zelf in de hand maar op be-
paalde gebieden heeft u een behoorlijke invloed. Over 
het algemeen bepaalt u zelf bijvoorbeeld wat u eet en 
wanneer u dat doet. Als consument bent u dan wel af-
hankelijk van de keuzes die in een eerder stadium zijn 
gemaakt. Hiermee bedoelen wij de keuzes die 
gemaakt zijn om tot het aangeboden 
assortiment te komen. 
Middels de producten die wij in deze 
najaarspecial aan u willen tonen, ge-
ven wij u de kans om keuzes voor uw 

assortiment te maken waarbij wij weer een deel van uw 
verantwoordelijkheid overnemen. Wij zullen zorgdragen 
voor heerlijke producten die de consument zal weten 
te waarderen. Dus door te kiezen voor de vleeswaren 
van de producenten van Het Gouden Label laat u ande-
re mensen zorgeloos genieten. Of het nu gaat om een 
heerlijk ontbijt, een aangename lunch of een feestelijk 
diner, onze vleeswaren dragen bij aan het juiste gevoel 
op het juiste moment.

Wij zijn dus erg betrokken bij de momenten waar-
op consumenten samen of alleen willen genie-
ten. Wij ervaren het dan ook als een grote ver-

antwoordelijkheid om producten te maken 
die hoogwaardig zijn in kwaliteit en een 

ultieme smaakbeleving geven. 

NAJAAR 2017. 
De	seizoenen	van	het	genieten!

Het Wargaren 13

5397 GN  Lith

Tel. 0412 - 62 40 99

info@zwiersvleeswaren.nl



HALF OM ROLLADE 

Half varkens- en half rundvleesrollade. Een heerlijk 
gekruide rollade. Deze bijzondere rollade is zeker 
niet standaard. Afwijkend in gebruik van grondstof-
fen en dus zeer zeker onderscheidend.

Artikelnummer: 3058 Gewicht circa 4.500 gram

VARKENSSTOOFROLLADE 

Bourgondische varkensstoofrollade gemaakt van de 
varkensmiddel. 
De rollade is gekruid met traditionele stoofvleeskrui-
den en bestrooid met gedroogde brandnetel!!
Door het uitgebalanceerde kruidenmengsel en het 
gaar stoven een absolute topper!!

Artikelnummer: 4512 Gewicht circa 3.000 gram

BEENHAM CULINAIR 

Gegrilde beenham welke o.a. is gekruid met een 
smaakvolle kruidenmelange. De kruidenmelange 
bestaat o.a. uit knoflook, peper en bieslook. 
Nadat de kruiden zijn ingetrokken wordt de ham 
rustig gegrild.

Artikelnummer: 1022 Gewicht circa 5000 gram

BOEREN PROCUREURGEBRAAD 

Procureur is een ondergewaardeerd stuk varkens-
vlees! Terwijl de procureur door zijn structuur en 
vleesvetverhouding juist zo lekker is. (Vet mag 
weer!! Vet is een smaakmaker!!)
Deze procureur is gemarineerd met een kruidenme-
lange van `ouderwetse` kruiden , back to basic dus.

Artikelnummer: 3506 Gewicht circa 3.000 gram

OMA`S KERSTROLLADE 

Varkensrollade met een appeltaart kwinkslag. De 
rollade is gekruid met oma`s koekkruiden en ge-
droogde appelstukjes. Verrassend, onderscheidend 
en bijzonder smaakvol.

Artikelnummer: 3057 Gewicht circa 2.000 gram

BOURGONDISCH SPAAKHAMMETJE 

Een prachtig en smaakvol mini beenhammetje. Ge-
maakt van het spierstuk met spaakbeentje. Het ham-
metje wordt opgetouwd wat een mooie uitstraling 
geeft aan het product. Aan de buitenzijde wordt het 
hammetje licht gekruid met tuinkruiden. Uitermate 
geschikt als onderdeel van een buffet.

Artikelnummer: 1093 Gewicht circa 800 gram

ZWITSERS BACON GEBRAAD 

Varkensbacon welke is belegd met een heerlijke 
grillkaas en bieslook. 
De bacon wordt in de oven gebraden waarbij de kaas 
prachtig over de bacon smelt. 
Lekker bacon, cheese & onion.

Artikelnummer: 2037 Gewicht circa 2.500 gram

‘MODERNE AMBACHT’

ELZENDALER BEENHAM

De Elzendaler beenham is een prachtig hammetje 
gemaakt van het spierstuk met bilpijp. De ham hoeft 
alleen nog verwarmd te worden in de oven en u kunt 
genieten van een smaakvolle beenham met 
uitstraling.

Artikelnummer: 1084 Gewicht circa 2.200 gram

WAAN-
ZINNIG
LEKKER!



EXOTISCH 
  NAJAAR
Spelt	ciabatta	met	
gerookte	eendenham	

en	sinaasappel

Gerookte eendenham

Verse spelt ciabatta

Roomboter

Eventueel rijpe avocado

Sinaasappel

Verse vijgen

Verse tijm

Zwarte peper

Schil de sinaasappel tot en met het wit en snij in dunne 

plakken. Snij de ciabatta in de lengte doormidden en be-

smeer met roomboter. Als u niet van boter houdt kunt u 

het ook besmeren met het vruchtvlees van een avocado.

Beleg een helft met plakken gerookte eendenham en 

leg er de schijfjes sinaasappel op. Bestrooi met verse 

tijmblaadjes en zwarte peper naar smaak. Leg daarop 

nog een laag eendenham en dan eventueel de in stukjes 

gesneden vijgen. Ook die weer bestrooien met tijm en 

peper.

Smakelijk eten!



KALKOENPASTRAMI 

Een heerlijk mals kalkoenproduct. Door de garing in 
eigen bouillon behoudt dit product zijn malsheid. 
De toevoeging van pastrami kruiden en het roken op 
beukenhout zorgen voor de product eigen smaak. 

Artikelnummer: 1099 Gewicht circa 3.000 gram

EENDENHAM GEROOKT  

Een smaakvol product gemaakt van eendenbout. 
Producten worden gerookt op beukenhout en hebben 
een heerlijke zachte smaak. Laat u verrassen door dit 
multifunctionele product

Artikelnummer: 861 Gewicht circa 2.000 gram

KIPPENGEHAKT

Ons kippengehakt is van hoogwaardige kwaliteit. De 
juiste grondstoffen en bereiding geven dit product 
zijn heerlijke smaak. Door te werken met verschillen-
de kruiden zijn wij in staat een keur aan mogelijkhe-
den te bieden. Denkt u bijvoorbeeld aan de toevoe-
ging van bospaddestoelen

Divers    Gewicht circa 1.500 gram

ZWIJNSPEPER 

Onze Zwijnspeper is ambachtelijk bereid. Door 
gebruik te maken van geselecteerde vleesdelen 
ontstaat een bijzonder smaakvol product. Een peper 
van hoogwaardige kwaliteit uitermate geschikt voor 
consumptie tijdens de eindejaarsperiode.

Artikelnummer: 4165   Divers

KALKOEN BEENHAM

Een bijzonder en onderscheidend product. Een 
gebraden beenhammetje gemaakt van dijvlees. De 
prachtige uitstraling en heerlijke smaak zorgen voor 
een bijzondere toevoeging voor eindejaar. Uitermate 
geschikt voor gebruik op elk buffet.

Artikelnummer: 8013 Gewicht circa 1.500 gram

EENDENHAM GEBRADEN 

Een variant van de eendenham gemaakt van 
eendenbout. Deze variant is ambachtelijk gebraden. 
Door het braden van het product ontwikkelt zich 
een afwijkende smaak ten opzichte van de gerookte 
variant. Vergelijkbaar maar toch anders.

Artikelnummer: 859 Gewicht circa 2.000 gram

GEBRADEN ZWIJNSROLLADE 

Een heerlijke gebraden rollade. Uitstekend geschikt 
als vleeswaar, voorgerecht of op het wildbuffet. 

Artikelnummer: 9045 Gewicht circa 2.000 gram

SMAAKBELEVING EN 
KWALITEIT



KOUD ROKEN
De	geuren	en	smaken	

van	het	najaar

Het assortiment van Zwiers Vleeswaren is een totaal as-

sortiment dat het hele jaar door te gebruiken is. Toch 

hebben veel van de producten een karakter dat zeer 

goed past bij het najaar. Spek- en bacon-soorten lenen 

zich natuurlijk uitermate goed voor gebruik bij winterse 

gerechten. Daarom hebben wij dit jaar gekozen om in 

deze brochure extra aandacht te besteden aan één be-

paald proces en de daarbij behorende producten.

Wij willen u graag wijzen op een ambachtelijk proces 

dat binnen Zwiers Vleeswaren uitermate goed wordt 

beheerst, het koud roken van producten. Het koud ro-

ken is een specifieke methode van het roken van de 

producten. Deze methode bootst het rookproces na wat 

vroeger werd toegepast. Het koud roken is een langdu-

rig proces van 3 dagen. Door dit langdurige proces zijn 

wij in staat de typische Brabantse rooksmaak aan het 

product mee te geven. Het gebruik van beukenhout is 

traditioneel. Geen gebruik van aroma’s of wrijvingsrook. 

Resultaat is een kenmerkende smaak. Een authentiek 

eindresultaat met de volle smaak van vroeger.

Om het ultieme kwaliteitsniveau te bereiken wordt deze 

methode van het roken toegepast bij drooggezouten 

producten. Op en top ambacht uit Brabant. 

Producten die in deze range te verkrijgen zijn:

• Ontbijtspek plat

• Bacon

• Boerenhampunt (zie sfeerfoto links)
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