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Het Gouden Label presenteert:

	 	 Voorjaarssalade
met	kiprollade,	zontomaatjes
	 avocado	en	kappertjes
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Een heerlijk idee. Een begin van een prachtige perio-
de van het jaar. We kunnen ons weer langzaam gaan 
voorbereiden op het genieten in de buitenlucht en van  
bijvoorbeeld BBQ en een uitgebreide picknick. Het 
voorjaar en de zomer, wij zijn er klaar voor.

In deze periode zijn er voor ons een aantal momen-
ten aan te wijzen die een perfecte combinatie zijn met 
onze heerlijke producten. We denken aan een heerlij-
ke ham voor bij de asperges maar natuurlijk ook aan  
specialiteiten die wij maken met de toevoe-
ging van de asperge. 

Kortom, is het witte goud perfect te 
combineren met onze ambachtelijke 
vleeswaren.

Naast het asperge-seizoen is Pasen natuurlijk uiterma-
te geschikt om eens extra culinair uit te pakken. U wilt 
tijdens deze dagen waarschijnlijk, net als een groot deel 
van de mensen, ook genieten van heerlijke eetmomen-
ten. Dan is kwaliteit gewenst èn een heerlijke smaak. 
Laat dat nu net 2 aspecten zijn waar wij ons elke dag 
weer voor de volle 100% voor inzetten. En als we het 
zelf mogen zeggen: met een prima resultaat.

Oude ambachtelijke processen gecombi-
neerd met moderne technieken. Met prach-
tige eindresultaten. Broodbeleg, maaltijd-

componenten, of zo uit het vuistje.  
Allemaal mogelijk met vlees- 
waren maar dan net even anders!

VOORJAAR 2018. 
Een	heerlijk	idee!

VOORJAARS
SALADE

Frisse	salade	met	
kiprollade	en	

zongedroogde	tomaatjes

Dikke plak kiprollade zontomaat

Zongedroogde tomaatjes in olie

Gemengde sla 

(Red Chard, veldsla, rucola)

Komkommer

Avocado

Witte zoete ui

Olijfolie en witte balsamico

Snij de plak kiprollade in kleine blokjes. Pel de avocado 

en snij in plakjes. Besprenkel met wat citroensap. Snij de 

komkommer in plakken van ongeveer een centimeter en 

snij die in vieren. Meng de sla, de tomaatjes, kappertjes, 

komkommer, avocado en de kip in een grote slakom. 

Maak een dressing van de olijfolie, de witte balsamico 

en wat peper en zout. Snij de ui in hele dunne ringen en 

garneer de sla met uiringen, nog wat grote kappertjes 

en eventueel met viooltjes of andere eetbare bloeme-

tjes. Besprenkel met de dressing.

KIPROLLADE ZONTOMAAT 

Het voorjaar, dus ook de lente dient zich weer aan. Tijd voor 
een heerlijke frisse, wat lichtere vleeswaar. Kiprollade voor-
zien van zongedroogde tomaat. Een product dat zeker niet 
misstaat op elke brunch en/of lunch tafel.

Artikelnummer: 1910 Gewicht circa 2.000 gram
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DE TIJD VAN ASPERGES, PASEN EN
DE VOORZICHTIGE EERSTE BBQ

GEBRADEN KERRIE BACON

Een varkens rib die gekruid is met fijne kerrie krui-
den. Door het gebruik van deze kruiden onstaat er 
een prachtig frisse uitstraling op de rib. Deze rib is 
na het zouten en kruiden rustig gebraden waardoor 
de specifieke smaakeigenschappen optimaal  
behouden blijven. 

Artikelnummer: nvt Gewicht circa 2.000 gram

JAMBON DE ASPERGE

Gekookte beenham met een decoratie van groene 
aspergepuntjes, de specifieke smaak verkrijgt dit 
product doordat het wordt gekookt in een krachtige 
asperge bouillon.

Artikelnummer: 1013 Gewicht circa 2.500 gram

ASPERGE GEBRAAD

Deze opgerolde varkensmiddels worden op hoge 
temperatuur gebakken. Hierdoor ontstaat een 
heerlijk product. Deze varkensmiddel is gekruid 
met groene asperges en verrijkt met een asperge 
bouillon.

Artikelnummer: 4505 Gewicht circa 2.000 gram

GEROOSTERDE ASPERGE ROLLADE 

Op ambachtelijke wijze geroosterde rollade gevuld 
met een kruiding van malse groene aspergepuntjes. 
De asperges zorgen voor een heerlijke frisse smaak.

Artikelnummer: 3017 Gewicht circa 2.000 gram

KALKOENGEBRAAD ASPERGE 

Dit ambachtelijke kalkoengebraad wordt geprodu-
ceerd van de kalkoenborst en vooraf voorzien van 
heerlijke groene aspergepuntjes. De magere 
kalkoenborst wordt vervolgens gekookt in een 
bouillon van asperge. 

Artikelnummer: 9028 Gewicht circa 3.000 gram

KIPROLLADE ASPERGE 

Deze vleeswaar biedt een mogelijkheid om een 
verrassende vleeswaar te voeren passend bij het 
asperge thema. Door de toevoeging van 
asperge puntjes aan onze kipfilet rollade ontstaat 
een smaakvol product dat voor een grote doelgroep 
toegankelijk is.

Artikelnummer: 818 Gewicht circa 2.000 gram

KALKOENGEBRAAD HONING 

Kalkoengebraad is een heerlijke vleeswaar van 
kalkoen. Door de specifieke bereiding zijn wij in 
staat een heerlijk mals en sappig kalkoen product te 
maken. De extra toevoeging van honing zorgt ervoor 
dat het product prima geschikt is om als specialiteit 
in het voorjaar te worden gepresenteerd.

Artikelnummer: 313 Gewicht circa 3.000 gram

KALKOENPASTRAMI 

In tegenstelling tot het kalkoengebraad is dit pro-
duct na het koken gerookt op beukenhout. Het is een 
kalkoenborst met vel gegaard in bouillon en voor-
zien van heerlijke pastrami kruiden. Een vleeswaar 
welke op verschillende manieren te gebruiken is. 

Artikelnummer: 1099 Gewicht circa 3.000 gram

WAAN-
ZINNIG
LEKKER!



FRISSE LENTE 
SMAKEN

Hartige	taart	met
Knapperbraten	
en	lentegroenten

Knapperbraten

Bladerdeeg

Diverse voorjaarsgroenten

(Dunne prei, courgette, lente-ui, 

worteltjes, verse doperwten)

Eieren

Kookroom

Cherry trostomaatjes

Bladpeterselie

Tijm

Rozemarijn

Bekleed de springvorm met bladerdeeg, met ongeveer 

4 cm. hoge rand. Verwarm de oven voor op 200°C. Snij 

de Knapperbraten en de groenten (behalve de lente-ui) 

in kleine blokjes en de prei in dunne ringen. Bak deze in 

een beetje olijfolie lichtjes aan. Voeg de groene kruiden  

en de klein gesneden lente-ui toe. Laat vervolgens de 

groente en blokjes vlees afkoelen. Verdeel de groente/

vlees mengsel in de springvorm. Klop de eieren los en 

roer de kookroom erdoor samen met wat peper en zout. 

Schenk dit over de groenten. Bak de groentetaart in  

25-30 minuten goudbruin en gaar. Leg de laatste 10  

minuten nog wat halve tomaatjes op de taart en bak ze 

nog even mee.

KNAPPERBRATEN 

Knapperbraten behoort tot één van de onbekendste soorten 
binnen de gegrilde vleeswaren. De eenvoud is hier het ge-
heim. Een stevig deel van de achterham, genaamd platte bil, 
volledig met zijn eigen spek en zwoerd, wordt gepekeld met 
een bouillon van water, zout en een mooi kruidenpakket. Hij 
wordt in deze bouillon onder vacuüm langzaam exact tot in 
de kern gegaard. De finishing touch krijgt de Knapperbraten 
door de zwoerdrand diep in te kerven en vervolgens krokant 
af te bakken in de oven tot er een prachtige bruin gebraden 
kleur opzit.

Artikelnummer: nvt Gewicht circa 3.000 gram



MINI BEENHAM MET BEENTJE 

Prachtig stuk vleeswaar met een echte moderne 
BBQ uitstraling. Grote stukken vlees voor echte 
mannen!

Artikelnummer: 1065 Gewicht circa 800 gram

GEROOSTERDE LENTE ROLLADE

Krokant geroosterde rollade met een kruiding van 
heerlijk krachtige ui en gedroogde bieslook. Dit geeft 
een mooie tekening en uitstraling van de rollade.

Artikelnummer: 3023 Gewicht circa 2.000 gram

BEENHAM MET LENTE-UITJES

Heerlijk gebraden beenham met een kruiding van 
frisse, jonge lente-uitjes

Artikelnummer: 1159 Gewicht circa 5.000 gram

PIZZA ROLLADE 

Gebraden varkens rollade. De opgerolde varkens-
buik wordt voor het braden rijkelijk belegd met een 
smaakvolle grillkaas en bijhorende pizza topping 
kruiden waaronder tomaat en een vleugje knoflook. 

Artikelnummer: 3036 Gewicht circa 2.000 gram

LAMSHAM ZONDER BEEN 

Sappig gekookte en gerookte Lamsham. Ambachte-
lijk geproduceerd van jong en mals Nieuw-Zeelands 
lamsvlees. Door de speciale bereidingen en de fijne 
tuinkruiden krijgt dit product zijn specifieke smaak. 
Een product toegankelijk voor een groot publiek.

Artikelnummer: 7001 Gewicht circa 2.000 gram

GEBRADEN KATENSCHINKEN 

Gemaakt van de plaatham. Deze ham wordt vers ge-
rookt (dus voor het zouten uit!) Vervolgens gezouten 
en op lage temperatuur gaar gebraden. 

Artikelnummer: nvt Gewicht circa 3.500 gram

GEGRILDE HONING BEENHAM 

Gegrilde beenham welke voor het grillen rijk is 
ingesmeerd met een geurige marinade van echte 
bloemenhoning. Dit geeft het product een verras-
sende lichtzoete smaak

Artikelnummer: 1033 Gewicht circa 5.000 gram

GEBRADEN PAASRIB 

De gebraden Paasrib is een prachtig product om 
als visitekaartje te gebruiken binnen het vleeswa-
renassortiment. Het is niet alleen een streling voor 
de tong, maar zeker ook een lust voor het oog. De 
magere varkensbacons worden gezouten en gekruid 
om vervolgens te mogen rijpen. Na het rijpen 
worden de bacons gebakken op hoge temperatuur. 
Het resultaat is dan ook een prachtig, smaakvol én 
ambachtelijk product.

Artikelnummer: 2025 Gewicht circa 2.500 gram

WAAN-ZINNIGLEKKER!

PRACHTIGE PRODUCTEN VOOR 
    EEN PRACHTIG SEIZOEN



Als producent van vleeswaren is het nodig om in 

te spelen op diverse trends in de markt. Nieuwe 

producten ontwikkelen is een must om de consument 

te blijven verrassen. Daarom komen er regelmatig 

nieuwe producten op de markt die inspelen op diverse 

behoeftes. Vanuit het oogpunt van Zwiers Vleeswaren is 

vernieuwing ook, het op de juiste manier toepassen van 

authentieke ambachtelijke methodes om vleeswaren te 

maken.

Zo hebben wij een aantal producten ontwikkeld die 

u terug brengen naar de smaak van vroeger. Het 

enige verschil zit hem in de bereiding van deze unieke 

producten. Wij durven te beweren dat de producten 

die wij bieden uniek zijn in bereiding en authentiek in 

smaak. 

De volgende producten hebben wij opnieuw uitgevonden 

door het toepassen van deze authentieke methodes:

UNIEKE 
AUTHENTIEKE 
PRODUCTEN
Bestaande	producten
opnieuw	uitgevonden...

KATENSPEK AUTHENTIEK

De naam zegt het al. Dit product is gemaakt volgens het au-
thentieke recept van mijn opa. De varkensbuik wordt met 
zout en kruiden ingewreven. Het mengsel van kruiden en zout 
wordt volledig opgenomen in het spek. Hierna wordt het spek 
langdurig heet gerookt totdat het gaar is. Zo ontstaat de typi-
sche katenspeksmaak.

BRABANTSE BOERENHAMPUNT

Deze Brabantse boerenhampunt werd zestig jaar geleden bij 
ons in de slagerij voor het eerst gemaakt. Dit product wordt 
authentiek droog gezouten. Hierna geven wij het de tijd om te 
rijpen. Vervolgens wordt de boerenhampunt drie dagen lang-
zaam gerookt. Hierdoor heeft hij de typische rooksmaak van 
zestig jaar geleden.

ROOKVLEES AUTHENTIEK

Een runderrookvlees dat de naam rookvlees authentiek echt 
mag dragen. De beste stukken vlees zijn de basis van dit pro-
duct. Grondstoffen worden geselecteerd en vervolgens gezou-
ten in pekel. Dat maakt dit gerookt vlees uniek in zijn soort. 
De enige toevoeging die wij gebruiken is zout, geen andere 
hulp- of kleurstoffen. Na het zouten volgt het rijpen. Dit proces 
duurt minimaal vijf weken. Vervolgens wordt het vlees lang-
zaam gerookt op beukenhout.
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