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Clean label

Zwiers Vleeswaren is iedere dag van de week actief  met het verbeteren en ontwikkelen van vleeswaren. Twee jaar geleden 

waren wij één van de eersten die op de markt kwamen met vleeswaren zonder toegevoegde E-nummers en Clean label 

vleeswaren, ofwel: vleeswaren vrij van toegevoegde kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen. Clean label bevat alleen 

Natriumnitriet (E250), dat van nature al in het product zit. 

‘Brabants Ambacht’ van Zwiers Vleeswaren

Zwiers Vleeswaren BV te OSS richt zich op het produceren 

van ambachtelijke vleeswaren. Runderrookvleessoorten, plat 

mager spek, rolspek, katenspek en bacon behoren tot de 

belangrijkste producten uit deze range.

Om kwalitatieve, ambachtelijke producten te verkrijgen, 

wordt een ambachtelijk proces ingezet van zouten, rijpen, 

drogen en roken.

•  Een langzame, zorgvuldige rijping zorgt voor een malse 

structuur en een goede snijbaarheid.

•  Het langdurig drogen zorgt voor stevigheid van het vlees 

en een mooie doorkleuring tijdens het roken.

•  Het roken op beukenhout zorgt uiteindelijk voor een 

prachtig nostalgisch eindresultaat met de volle smaak van 

vroeger.

De rauwe vleeswaren die u in deze brochure terugvindt 

zijn geselecteerd omdat ze, zoals de naam al zegt, op 

ambachtelijke Brabantse wijze zijn geproduceerd. Ze geven 

een beeld van de zorg die wij aan onze producten besteden. 

Geur, smaak en uitstraling nemen u mee naar vroeger: 

bijvoorbeeld dankzij de cognac-bruine kleur, en doordat de 

producten nog met touw worden opgeknoopt.  

Het maakt de productlijn ‘Brabants Ambacht’ 

onderscheidend. En daar zijn we trots op.

‘Brabants Ambacht’

De naam zegt het al! Hoger segment vleeswaren dat met 

recht de hoogste kwalificering verdient. 

Een groot deel van onze vleeswaren zijn ook leverbaar in 

clean-label en zonder toegevoegde E-nummers!

Als er nog vragen zijn, informeren wij u graag. Indien 

gewenst komen we bij u langs. 

Met vriendelijke groet,

Stephan Zwiers

Certificeringen

Zwiers Vleeswaren voldoet aan alle certificeringen die nodig zijn op de Nederlandse 
en buitenlandse markt

Global Standard for Food Safety
Zouten, rijpen, drogen en roken van bacon en runderrookvlees



Ambachtelijk katenspek

Om ambachtelijk katenspek goed te kunnen produceren, 

moet je een echte vakman zijn. Om die reden wordt dit 

product veelal verkocht bij de échte vakspecialist. De 

onderscheidende zachte smaak wordt verkregen door het 

langdurige garen in zijn eigen bouillon. Door de tijd te 

nemen voor het roken op beukenhout verkrijgen we de 

kenmerkende rooksmaak die bij het katenspek hoort.

Artikelnr.: 2005 

Gewicht: 1600 gram 

THT: Bij ontvangst 28 dagen
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Luxe Runderrookvlees  
 

Ierland heeft een traditie van extensieve veehouderij, 

waarbij de dieren gemiddeld acht tot negen maanden van 

het jaar buiten grazen. De combinatie van vers gras, de zilte 

zeelucht en veel lichaamsbeweging zorgt voor de specifieke 

smaak van het Ierse rundvlees. 

‘Runderrookvlees luxe muis’ wordt door Zwiers Vleeswaren 

op ambachtelijke wijze droog gezouten. Dat het op 

authentieke wijze geproduceerd wordt, zult u in de smaak 

herkennen. Dit runderrookvlees wordt ambachtelijk 

getouwd geleverd (maar is ook ongetouwd leverbaar).

‘Brabants Ambacht’

Luxe Runderrookvlees 

muis getouwt

Artikelnr.: 1001

Gewicht: 2100 gram 

THT: Bij ontvangst 40 dagen

Luxe Runderrookvlees 

muis ongetouwt

Artikelnr.: 1016

Gewicht: 3000 gram

THT: Bij ontvangst 40 dagen



Mager spek plat
 

Ons mager spek plat, ofwel ontbijtspek, is op een 

ambachtelijke wijze droog gezouten en gerookt. Het 

magere ontbijtspek wordt op traditionele wijze ingewreven 

met pekelzout. Er vinden geen verdere toevoegingen 

plaats. Géén kruiden of  hulpstoffen betekent ook: geen 

allergenen. Door langdurig rijpen en fermenteren (natuurlijk 

rijpingsproces) ontstaat een bijzonder smaakvol product. 

Dit is in vooral terug te vinden in de authentieke smaak, die 

weer herinnert aan “de smaak van toen”.

Artikelnr.: 2009 

Gewicht: 3000 gram 

THT: Bij ontvangst 40 dagen
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Rolspek
 

Het rolspek wordt gemaakt volgens hetzelfde 

productieproces als het plat mager spek: op een 

ambachtelijke wijze droog gezouten en gerookt, en 

ingewreven met pekelzout. Er vinden geen verdere 

toevoegingen plaats. Géén kruiden of  hulpstoffen 

toevoegen betekent ook: geen allergenen. Anders dan het 

mager spek plat, wordt het rolspek nog wel op traditionele 

wijze getouwd. 

Zwiers Vleeswaren is er alles aan gelegen dat wat het product 

uitstraalt, altijd in de smaak moet zijn terug te vinden.

Artikelnr.: 2009 

Gewicht: 3000 gram 

THT: Bij ontvangst 40 dagen
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Ambachtelijke bacon
 

Een op ambachtelijke wijze droog gezouten bacon.  

Door de ambachtelijke productiewijze is dit product van  

een bijzonder hoge kwaliteit. 

Artikelnr.: 2006 

Gewicht: 2000 gram 

THT: Bij ontvangst 40 dagen
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Pekelvlees
 

Pekelvlees wordt van de hele borst gemaakt. Dus mét 

het kenmerkende vetrandje, want juist dat geeft de volle 

smaak aan het pekelvlees. Ook de productiewijze is niet 

onbelangrijk: het garen in eigen bouillon, met alleen zout 

toegevoegd, laat de echte vleesstructuur zien en geeft een 

sappige bite.

Artikelnr.: 1074 

Gewicht: 2000 gram 

THT: Bij ontvangst 28 dagen
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Zwiers Vleeswaren BV
Orlando di lassostraat 10
5344 AC  OSS
T: (0412) 62 40 99
F: (0412) 45 31 58
E: info@zwiersvleeswaren.nl
I:  www.zwiersvleeswaren.nl

Zwiers Vleeswaren


