Rundvlees van Stan Bruijsten
Rundvleesabonnementen

Mijn koeien
Het houden van Blonde d’ Aquitaine koeien op een kleinschalige manier, waarbij de liefde voor ieder dier centraal
staat, is voor mij erg belangrijk. De kwaliteit staat centraal, en niet de kwantiteit. Deze kleinschaligheid combineer ik
met een natuurlijke manier van werken zonder ingrepen op de dieren en zond er het gebruik van kunstmest en
gewasbeschermingsmiddelen. Mijn koeien leven dan ook in kuddes, samen met hun kalveren en een stier. Zij houden
hun horens en leven zoveel mogelijk buiten (april-november) in de weides in de omgeving van Heumen. Hier kunnen
zij volop genieten van het verse gras en de kruiden in de wei. In de winter staan de dieren op stal om ze te beschermen
tegen de natte en koude omstandigheden. In die periode eten zij gedroogd gras afkomstig van mijn weides en de
natuurgebieden die ik beheer in samenwerking met de eigenaren van deze gebieden. Naast gras krijgen de jonge
dieren bierbostel te eten, een restproduct van het brouwen van bier, wat afkomstig is van bierbrouwerij Wijchense
Schone uit Wijchen. Mijn dieren eten alleen gras (en de bierbostel die af en toe beschikbaar is). Hierbij kijk ik naar wat
iedere groep dieren nodig heeft en voer ik deze dieren de bijpassende kwaliteit gras. Ik ben van mening dat ik hierdoor
met mijn eigen voer van dichtbij, mijn dieren kan voeren en ik niet terug hoef te vallen op krachtvoer met hierin o.a.
soja van ver weg. Kortom al het voer komt van dichtbij en draagt hiermee bij aan het duurzaamheidsaspect. Om
eventuele tekorten aan mineralen en vitamines op te vangen worden mineralen verstrekt. Deze kunnen de dieren zelf
naar behoefte opnemen. Op deze manier houd ik mijn dieren gezond en is vrijwel geen antibiotica nodig. Uiteindelijk
zorgt dit alles er samen voor dat ik u een stukje rundvlees van mijn dieren kan aanbieden. Mijn bedrijfsvoering en
rundvlees heeft de volgende kenmerken:

Regionaal - Natuurlijk - Traceerbaar - Kleinschalig - Dier staat centraal - Geen
gebruik van kunstmest - Geen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen - Vrijwel
geen antibiotica - Grootste deel van het jaar in de wei - Kuddeverband - Kalfjes
blijven bij de moeder

Het rundvlees
Afkomstig van mijn koeien (vrouwelijke dieren) en is standaard:
- Ambachtelijk bereid
- Gerijpt om te zorgen voor malser en smaakvoller vlees via het natuurlijke proces van enzymen in het vlees
- Gekruid (verse worst en hamburgers) met pure kruiden en dus zonder E-nummers, conserveringsmiddelen,
smaakversterkers, kleurstoffen, et cetera. Het gehakt is daarnaast ongekruid
- Vacuüm verpakt in porties voor 2 personen
- Diepgevroren omdat ik het vlees na de verpakking zo snel mogelijk invries en zo de kwaliteit van het rundvlees
kan waarborgen

Zie de achterkant voor de uitleg van het rundvleesabonnement…

Stan Bruijsten Vleesvee – Nederasselt – 06-37374936 – kwaliteitsrundvlees.nl – info@kwaliteitsrundvlees.nl

Rundvleesabonnementen
Een jaar lang verzekerd van natuurlijk, lekker en regionaal rundvlees
Waarom een rundvleesabonnement?
+
+
+
+
+
+

Een jaar lang verzekerd van ruim 2 porties rundvlees voor 2 personen per week.
Porties rundvlees zijn afgestemd op de seizoenen.
Door de samenwerking met de Sfeer van Willems kunt u op één plaats terecht voor
uw groente, fruit, kruiden, bloemen én uw rundvlees.
U steunt mijn manier van werken en draagt hierdoor bij aan een vorm van landbouw
met natuur.
U draagt bij aan een landschap met koeien in de wei en ruimte voor meer
biodiversiteit.
U biedt mij een stukje zekerheid waar ik mijn bedrijf en deze vorm van landbouw mee
kan uitbreiden.

Hoe ziet het abonnement eruit?
Het abonnement is samengesteld voor 2 personen (bestaat uw gezin uit 4 personen, dan
kunt u 2 abonnementen afnemen). Per maand ontvangt u 10 porties rundvlees voor 2
personen (+/- 300 gram per portie). Hiermee kunt u gemiddeld ruim 2 maaltijden per week
bereiden.
De soorten rundvlees zijn afgestemd op de seizoenen. In de herfst en winter ontvangt u
daarom meer stoofvlees en in de lente en zomer is er meer rundvlees geschikt voor op de
BBQ.
Iedere maand ontvangt u: Biefstuk, wok- of reepjesvlees, poulet/hacheevlees, rundergehakt,
runder verse worst, hamburgers en tartaartjes
Verder ontvangt u entrecote, runderschnitzels, stooflappen, soepvlees aan stuk en riblappen.
Hiervan worden in de lente en zomer bepaalde soorten rundvlees vervangen voor een
alternatief, geschikt voor op de BBQ.

Waar kan ik mijn rundvlees ophalen?
Uw rundvlees kunt u per maand of eens per twee maanden op halen bij de Sfeer van Willems
(Ploegweg 7, Wijchen).

Prijs en betaling
Het rundvleesabonnement voor 2 personen kost 550 euro per jaar.
U ontvangt in totaal 120 porties rundvlees voor 2 personen. Dit komt neer op €4,58 per
maaltijd voor 2 personen.
U kunt per jaar of per kwartaal betalen.

Praktische informatie voor startjaar 2021
-

In het eerste jaar loopt het abonnement van april tot en met december (9 maanden).
Dit vanwege het feit dat ik eerder geen koe kan slachten.
Prijs is daarom 412,50 euro voor het jaar 2021.
De dag waarop het rundvlees opgehaald kan worden bij de Sfeer van Willems wordt
later bekend gemaakt. Waarschijnlijk de eerste zaterdag van de maand.
Aanmelden kan via info@kwaliteitsrundvlees.nl of 06-37374936
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