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Rundvlees uit Twente

Kwaliteits rundvlees uit Twente, waar rust, ruimte en zuivere lucht nog heel normaal
zijn. De Twentse boeren zorgen goed voor hun vee en behandelen hun dieren met
respect. Bij alles in de keten staat het welzijn van de dieren voorop. Albin werkt
met hoogwaardig rundvlees en heeft in die tijd veel vee geslacht en klaargemaakt
voor collega-Keurslagers door het hele land. De garanties van dit rundvlees zijn:
• Respect voor het dier
• Ruimte diervriendelijke stallen
• ’s Zomers staan de koeien in de wei
• De kalfsjes zogen bij de moederkoe

Genieten van Gaasterlander Kruidenvarken
Het Gaasterlander Kruidenvarken is onderscheidend in smaak en kwaliteit. Dit
wordt gegarandeerd door het eigen fokprogramma, een uitgekiend voerpakket,
een dagelijkse kruidenmix en een volledig gesloten keten. Het eigen en unieke
fokprogramma van de varkensboerderij in Hemelum in het Friese Gaasterland heeft
geresulteerd in het eigen Gaasterlander Kruidenvarken. Hiermee is Gaasterlander een uniek varkensvlees
concept waarbij smaak, dierwelzijn, milieu en gezondheid hand in hand gaan. De belangrijkste pijlers
voor de kwaliteit van het vlees zijn de verzorging, voeding, gezondheid en het welzijn van de dieren
en de dagelijkse kruidenmix die de varkens krijgen. Alles binnen Gaasterlander is er op gericht
om stress tot een minimum te beperken. Dit proef je direct terug in de Gaasterlander producten.
Meer informatie www.gaasterlander.nl

Boerderijkip, 100% Hollands
Boerderijkip is een Hollandse scharrelkip met meer smaak en een beter leven. De
Boerderijkippen zijn van het langzaam groeiende ras de Hubbard. Dit ras is een kruising
tussen een bruine hen en een witte haan en hebben sterke genen. Het vlees komt van dieren die worden
gehuisvest in stallen waar het dag- en nachtritme is gewaarborgd. Boerderijkippen hebben meer ruimte
om te leven in de stal én in een overdekte vrije uitloop. Het natuurlijke scharrelen wordt zoveel mogelijk
gestimuleerd dankzij het strooien van extra graan tijdens controlerondes en het plaatsen van balen stro
voor extra afleiding. Meer informatie www.boerderij-kip.nl

Keurslager Rensink
Nieuwe kerkstraat 1, Borne
Tel. 074 - 2661593
www.rensink.keurslager.nl

Kwaliteit voor de juiste
prijs, dat is het motto van
onze Keurslagerij. Deze
wordt gekenmerkt door
een uitgebreid assortiment
kwaliteitsproducten
afkomstig van Hollandse
dieren. En dat proeft u!
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ts rundvlees
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