Topkwaliteit
Diepvries Pulled Pork, Beef en Chicken
Smoked

Van een broodje tot de topping van een

De bereiding van dit innovatieve

pizza, van een salade tot een sandwich en

vleesproduct gebeurt op authentieke

van een hartige taart tot tapas. Slow Food

wijze. Het vlees wordt langzaam gegaard

Masters presenteert de originele Pulled

in een speciale smoker. Dit proces neemt

Pork – en tevens Pulled Chicken en Pulled

ongeveer tien uur in beslag. De heerlijke

Beef – nu ook op de Nederlandse markt en

marinade met een uitgebalanceerde mix van

exporteert het naar diverse Europese landen.

specerijen en het gebruik van appelhout in
de smoker geven het zachte, malse vlees een

Toepassing

unieke smaak. Direct nadat het uit de oven

Met Pulled Pork, Chicken en Beef van Slow

komt, wordt het vlees uit elkaar getrokken

Food Masters kunnen snel en eenvoudig de

(gepulled) met speciale kammen met als

lekkerste gerechten worden bereid, al dan

resultaat kleine stukjes draadjesvlees die

niet in combinatie met de speciale saus die

zo zacht en mals zijn dat ze een beetje doen

erbij is ontwikkeld. Ideaal voor bijvoorbeeld

denken aan grootmoeders stoofvlees. De

in de salade, voor de catering, op de

smaak is echter totaal anders en niet te

sandwich of bakplaat.

Topkwaliteit
van Topvlees

evenaren.
Pulled
In Amerika is Pulled Pork al jaren een begrip
en ook in Engeland en Scandinavië is het
populair. Dat is natuurlijk niet voor niets. Het
is een eerlijk, puur en bijzonder smaakvol
vleesproduct, dat ambachtelijk wordt
bereid. De mogelijkheden zijn eindeloos.
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Slagerskwaliteit voor de ambachtelijke vakman
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Topkwaliteit van Topvlees
Topvlees is een veelzijdig vleesbedrijf gespecialiseerd in
het selecteren, uitbenen en versnijden van rund-, kalfsen varkensvlees. Dagelijks bewerken onze vakmensen
vlees in vele klantgerichte snitten. De distributie wordt
verzorgd met eigen koelwagens in een groot deel van
Nederland. Ons bedrijf is BRC gecertificeerd op het
hoogste niveau (A grade), hierin zijn alle principes van
de HACCP-norm en GMP opgenomen.
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Topkwaliteit
Nieuw Zeelands lams- en schapenvlees
Topvlees is gespecialiseerd in lams- en schapenvlees van het merk Affco. Vanuit
Nieuw-Zeeland ontvangen wij elke week een compleet assortiment, zowel vers
als bevroren. Alle producten zijn van hoge en constante kwaliteit. Ons superieure
lamsvlees is afkomstig van lammeren die grazen op open weiden.
Hun voeding bestaat voor een groot deel uit prachtig vers gras van
de weilanden. Dat maakt ons lamsvlees zo lekker en rijk van smaak
en bovendien bevat het veel waardevolle voedingsstoffen. Door de
juiste inkoopcondities kunnen wij onze klanten het gehele jaar door
leveren. Voor alle onderdelen van het lam en schaap kunt u bij ons
terecht, zoals o.a.:
Lamshaas

Lams frenched racks

Lamsbout met / zonder been

Lamsschouder

Lamsfilet

Lamsloins

Lams dikke lende

Lamszadel 8-ribs heel / gezaagd

Lamsschenkel

Lamszadel 1-ribs heel / gezaagd

Topkwaliteit
Hollands lamsvlees
Met het assortiment Hollands lamsvlees van
Topvlees biedt u uw klanten het beste lamsvlees uit
Nederland. Perfecte basiskwaliteit waarmee u de
lekkerste specialiteiten kunt maken en waarmee u
uw ambachtelijke assortiment optimaal aanvult.
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Topkwaliteit
Zeeuws scharrelvarken
Het Zeeuwse scharrelvarken leeft in ruime luchtige stallen.
De biggetjes beschikken over een verwarmd strobed. De basis
voor dit varken is het Nederlands landvarken en het Yorkshire
varken. Het is bijzonder dat de varkens zelf bepalen wanneer
ze naar buiten willen. Door de open opzet van de stallen is er
een natuurlijk dag- en nachtritme. Het vlees is van absolute
topkwaliteit. Gegarandeerd berensmaak en antibiotica vrij.
Het voer bestaat voornamelijk uit graan, stro en soja en wordt

Topkwaliteit
Varkensvlees met milieukeur van het topvarken

voor een belangrijk deel geteeld op eigen land. Het vlees is

Verantwoord topvarkensvlees met milieukeur

mooi droog, goed van structuur en erg lekker. Elk moment van

Wanneer u kiest voor varkensvlees met milieukeurmerk,

de dag kunt u een kijkje nemen in de stal via een webcam.

dan kiest u niet alleen voor het lekkerste vlees van de beste

Uiteraard kunt u op afspraak een bezoek brengen aan de stal.

kwaliteit, maar dan weet u ook dat de oorsprong van het vlees

Promotiemateriaal is aanwezig, zoals een video, folders en

gegarandeerd goed en verantwoord is. Varkensvlees met het

posters.

milieukeurmerk is bij ons afkomstig van vrouwelijke varkens
die voldoen aan de hoge voedseleisen. De varkens komen van
bedrijven die werken volgens strenge milieu-eisen. Topkwaliteit
voor de ambachtelijke vakman. Vlees van het topvarken is
afkomstig van dieren waaraan de volgende eisen zijn gesteld:
Dierwelzijn
Er zijn strenge eisen ten aanzien van de leefomgeving
van de dieren. De leefomgeving moet ruimer zijn en
moet dusdanig worden ingericht dat de dieren zich er
prettig voelen. Het Topvarkensvlees met milieukeur
beantwoordt aan deze eisen.
Diergezondheid
Milieukeur stelt hoge eisen aan het voedsel. Bijvoorbeeld
het gebruik van duurzaam geteelde RTRS-soja in het
varkensvoer. Het water wat ze drinken wordt gecontroleerd
op zuiverheid.
Milieu
De bedrijven waar het vlees vandaan komt, moeten voldoen aan en
werken volgens strenge milieu-eisen. Er zijn bijvoorbeeld regels
voor ammoniak, ‘groene’ soja, groene stroom enz. Topvarkensvlees
met het milieukeurmerk is verantwoord en erg lekker.
SGS-MK-0076
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Topkwaliteit
Varkensvlees
Wij leveren dagelijks vers EAA varkensvlees uit eigen snijderij in elke gewenste snit. Per half
varken, in losse delen, in of uit de been, met of zonder zwoerd, gevliesd of gesliced. Dankzij
de nieuwe Europese wetgeving (per 1 januari 2013) krijgen de varkens meer ruimte en leven ze
in groepen bij elkaar. Hierdoor is er een beter dierenwelzijn en veel aandacht voor het milieu.
Uiteraard worden de dieren met veel zorg gemest.

Topkwaliteit
Ibérico varkensvlees
Puur, authentiek, ouderwets lekker en
uit de vrije natuur!
De Ibérico varkens hebben hun hele leven lang in
de heuvelachtige bossen van West- en Zuid-Spanje
gescharreld en hebben hier alleen natuurlijk voedsel
tot zich genomen. Deze combinatie zorgt ervoor dat het
vlees mooi dooraderd is, dit zorgt voor een heerlijke
smaakbeleving en een botermals stukje vlees! De vrije
beweging en het natuurlijke voedsel zorgt er niet alleen
voor dat het vlees zeer rijk van smaak is, maar zorgt er
ook voor dat het vlees zeer gezond is. Vanwege een hoge
concentratie Omega 3 en Omega 6 past dit perfect in een
cholesterolverlagend dieet!
Met het verse Ibérico varkensvlees van pionier DeRaza, de
marktleider in Spanje, weet u zeker dat
u een onvergetelijke smaakervaring
zult ervaren. DeRaza werkt al
tientallen jaren samen
met dezelfde boeren
en heeft veel ervaring
en expertise in huis.
Hierdoor is de kwaliteit
van het verse Ibérico
varkensvlees altijd
gewaarborgd!
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Topkwaliteit
Dikbil rundvlees “Hoeve de Groenzoom”
Zonder onrust en stress
De runderen grazen zomers in natuurgebied De Groenzoom.
Hier hebben de runderen alle ruimte en vrijheid om te eten
wat ze maar willen. De voeding bestaat naast het gras, uit
hooi, mais en tarwe. ’s Winters staan de dieren lekker op

Topkwaliteit
Dikbil vrouwelijk rundvlees

stro in de stal, waar rust, ruimte, frisse lucht, regelmaat en

Geselecteerd door Paul

een goede verzorging dagelijkse kost is. Ze leiden er een

Authentieke topkwaliteit rundvlees

boeren, om de kwaliteit van hun vlees.

Onze runderen grazen een groot deel van het

De afgewogen voeding bestaat naast het

jaar op groene weilanden. ’s Winters staan

gras, uit hooi, mais en tarwe. Bij Topvlees

de dieren lekker op stro in de stal, waar rust,

maakt Paul wekelijks een selectie van het

ruimte, frisse lucht, regelmaat en een goede

allerbeste dikbilvlees. Prachtig, mals en

verzorging dagelijkse kost is. De runderen

overheerlijk vlees voor slagers die altijd

worden speciaal gehouden in kleinschalige

voor de hoogste en meest constante

veehouderijen gerund door vakkundige

kwaliteit willen gaan.

leven zonder onrust en stress en zorgen op die manier voor
botermals rundvlees.
Continu de lekkerste kwaliteit
De vrouwelijke runderen van het Belgische witblauwe ras
leveren ons het lekkerste vlees. Dit vlees voldoet aan onze
eisen op het gebied van afkomst, voeding, gezondheid en
welzijn. Hierdoor weet u dat u bij ons altijd verzekerd bent
van een veilig en vertrouwd stukje rundvlees.

Topkwaliteit
Ardenbeef
Ardenbeef staat garant voor een unieke smaakervaring.
Het vlees is afkomstig van het wereldberoemde wit
blauwe ras van vrouwelijke dikbil runderen uit de
Belgische Ardennen!
Het vlees is niet alleen mals en smaakvol, het is
gecontroleerde topkwaliteit, gefokt onder de beste
omstandigheden, dus(g)razend gezond. Het Ardenbeeflabel is opgebouwd uit twee grote pijlers: veiligheid en
kwaliteit. Het is exclusief verkrijgbaar bij Topvlees in
verfijnde snitten.
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Topkwaliteit

Topkwaliteit

Black Angus USA beef grain fed 100 dagen

Cattleman’s rundvlees gras gevoerd

De belangrijkste reden voor het wereldwijde succes van het Black Angusras (100%) is de

Cattleman’s is een stuk vlees met pit. Het

uitzonderlijke kwaliteit van het vlees. De runderen krijgen minimaal 100 dagen graan gevoerd,

levert een fantastisch stuk vlees met een

waardoor het vlees mooi gemarmerd is. Restaurants zetten het graag op de menukaart. Voor de

heerlijke smaak. Cattleman’s wordt geleverd

Het natte Ierse klimaat zorgt voor optimaal

echte liefhebber van het USA Beef hebben wij een mooi assortiment op voorraad!

door een groep boeren die hiervoor speciaal

groene weiden. Enkele veehouders maken

geselecteerd zijn. Alleen het beste vlees mag

bovendien gebruik van zogenaamde wissel-

de naam Cattleman’s dragen. Ruim 65 procent

weiden. Elke weide wordt voor een korte

van de Ierse grond is in handen van boeren.

termijn begraasd waarna de kudde verder trekt

Deze boeren zijn vooral veehouders. Ierland

naar de volgende weide. Dit is goed voor de

telt zo’n 6,7 miljoen runderen. Hun leefgebied

vruchtbaarheid van de grond. De grazende

kenmerkt zich door ruimte, rust, volop vers

kudde zorgt voor een natuurlijke bewerking

gras en een schone lucht. De combinatie van

van de bodem.

Topkwaliteit
Uruguay Beef grain
fed 120 dagen

de verfijnde smaak van het Ierse rundvlees.

vers gras en veel lichaamsbeweging zorgt voor

Het vlees van deze dieren is afkomstig van
Hereford-Angus runderen, die opgroeien
in een groenrijke omgeving, omringd met
natuurlijke waterbronnen. Net als het
Black Angus beef is het vlees erg gewild in
restaurants door de mooie marmering en
de rijke smaak.

Topkwaliteit
Nieuw Zeelands rundvlees gras gevoerd
De runderen uit Nieuw Zeeland grazen een

de kuddes. Rundvlees uit Nieuw Zeeland

groot deel van het jaar op de prachtige

is kwalitatief het beste rundvlees dat de

groene weiden onder ideale natuurlijke

consument zich kan wensen! Het rundvlees

leefomstandigheden. Al het rundvlees

is zowel vers als bevroren het hele jaar

dat wij leveren is 100% gras gevoerd.

leverbaar.

De combinatie van de Nieuw Zeelandse
geografische isolatie en de strikte
quarantaine wetten, hebben bijgedragen
aan een unieke ziektevrije status en een

Prime Steer
PASTURE RAISED SUSTAINABLE
FREE RANGE NZ BEEF

ongeëvenaard goede traceerbaarheid van
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Topkwaliteit

Topkwaliteit

Paardenvlees

Diepvries- en
BBQ-producten

Dagelijks paardenvlees uit Argentinië, wij

Ook voor de diepvries en de barbecue

kunnen u het complete assortiment leveren,

hebben wij de allerlekkerste en beste

zowel vers als bevroren. Paardenvlees is één

kwaliteit in huis. In ons ruime vrieshuis

van de gezondste, zuiverste vleessoorten

hebben wij een heerlijk assortiment met

en is rijk aan ijzer. Ons paardenvlees uit

spareribs uit diverse landen. Daarnaast

Argentinië komt van paarden die gezond

hebben wij ook een zeer uitgebreid

leven, vrij bewegen en goede voeding krijgen

assortiment voor de barbecue. Van rund- en

waardoor ze vrij van stress zijn. Dat maakt ons

varkensvlees tot kip, vis en vegetarisch.

paardenvlees malser, magerder en lekkerder.

Onze spiesen kunnen zowel vers als
bevroren geleverd worden. Benieuwd naar
ons assortiment en de mogelijkheden?

Topkwaliteit

Vraag dan de barbecue brochure aan!

Topkwaliteit
Kalfsvlees
Het assortiment kalfsvlees van Topvlees is van superieure kwaliteit, van dieren die in

Kip en kalkoen

uiterst gunstige diervriendelijke omstandigheden groot worden. De vraag neemt toe bij de

Topvlees levert dagelijks een heerlijk basisassortiment met verse kip- en kalkoenproducten. Wat

zijn we zeer zorgvuldig in het selecteren van ons vlees. Wij bieden zowel blank als rosé

dacht u bijvoorbeeld van de Gildehoen? Een langzaam groeiend kippenras met weinig tot geen

kalfsvlees aan van kalveren die in groepen hebben geleefd.

consumenten, kalfsvleesspecialiteiten passen daarom perfect in uw assortiment. Bij Topvlees

antibioticagebruik en veel ruimte om op te groeien? Daarnaast kunt u bij ons ook terecht voor een
biologisch stukje kip, mais- of scharrelkip. Ook voor alle aanverwante- en seizoensartikelen zoals
spiesen voor in de zomer en mini spiesen voor de gourmet bent u bij Topvlees aan het juiste adres.

Topkwaliteit
Vleeswaren
Door onze relaties in het varkensen rundvlees leveren wij een basis
assortiment ham en spek soorten. Van ons
dikbil vlees laten wij fijn en licht gezouten
rookvlees maken. Deze vleeswaren zijn
eerlijk en scherp geprijsd.
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