
Na of voor alle kerstovervloed kan 
eenvoudig soms zo fijn zijn. Wat dacht 
u van onze stamppotten of soepen na 
een lekkere frisse boswandeling liefst 
met sneeuwbalgevecht. Ik noem u de 
mogelijkheden nog even (graag  
vooraf bestellen):

 
Boerenkool, zuurkool, andijvie stamppot,  
oma’s draadjesvlees, hachee, Frans  
stoofpotje, erwtensoep met spek op brood, 
plantaardige erwtensoep met gerookte  
wortel, plantaardige verwarmende Thaise 
pompoensoep, bospaddenstoelensoep, 
kippensoep, vega-tomatensoep en -groentesoep.

 

b e r i c h t e n
Genieten aan  
de kersttafel
 
Genieten in alle opzichten. Al uw kerstvoorbereidingen 
klaar. Uw gerechten voor het diner onder controle en 
weten dat ze straks fantastisch zullen smaken. Goed  
gezelschap; uw familie en vrienden om uw heen.  
Aandacht voor mooie gesprekken en elkaar.

En waar gaan deze gesprekken over? Wanneer we over 
eten praten hebben we het al snel over het milieu. Ook 
wij als slager zijn er mee bezig. Het is waar: minder vlees 
eten maakt uit en goed vlees eten helpt daarbij. Ja echt!

December is voor ons de maand waarin we onze klanten/
jullie extra ontmoeten. Wij kijken er naar uit. Het mee-
denken met uw plannen voor het kerstdiner leidt vaak tot 
leuke gesprekken waardoor we elkaar beter leren kennen. 
Het geeft ons veel plezier.

Voor nu wensen we u alvast liefdevolle feestdagen.

in dit nummer
-  Duurzame tips
- Toscaanse Lamsbout
- Boeuf Bourguignon
- Uw kerstbestelling

goed vlees 
Overstappen naar 
biologisch vlees maakt 
het makkelijker minder 
vlees te eten. Wij weten  
dat onze biologische  
producten zuiverder 
zijn; in samenstelling en 
in productie methoden. 
En dat proef je. We  
vertellen je er graag 
meer over.  
Dus als je vlees eet….

December

Bestellen:  
wat niet, wat wel?
 
Wilt u zeker zijn dat u met kerst het vlees van uw keuze 
heeft? Bestel gourmetschotels via de webshop. Niet-alledaagse 
producten zoals gepekelde beenham, rollades of haasbiefstuk 
graag voor 22 december bestellen. Kalkoen graag voor  
18 december bestellen. U kunt ook uw vleeswaren vooraf 
doorgeven. We verpakken ze dan in een zuurstofarme 
verpakking (m.u.v. rosbief, ribeye en runder rollade). Door 
deze verpakking zijn de vleeswaren 5 dagen langer houdbaar 
zolang de verpakking gesloten blijft. 

Bestellen: ga naar www.biologischeslagerij.nl of liever nog 
kom naar de winkel. We hebben dan iets speciaals voor u.
U krijgt van ons een beker zelfgemaakte snert bij het plaatsen 
van uw kerstbestelling in de winkel. Waarom? Om u te 
bedanken voor onze prettige menselijke relatie. Ouderwets 
boodschappen doen is in onze internet samenleving niet meer 
zo vanzelfsprekend. Nou hebben we niets tegen internet, 
maar uw aanwezigheid in onze winkel is juist wat ons vak zo 
leuk maakt. Elkaar tegenkomen, samen praten, elkaar even 
in de ogen kijken. Dat maakt je mens en daar koken we met 
plezier extra soep voor! 

Heeft u niet besteld? Geen probleem, laat u gerust verleiden 
door onze kerstvitrine. We bieden u dan volop inspiratie - 
ook vlak voor kerst. Zelfs het meeste groot vlees kunnen we 
ter plekke voor u verzorgen. U zet zeker wat lekkers op tafel.Tweede Kerstdag

Duurzame tips 
voor uw kerstdiner
1. Een gang zonder vlees en van uw 
Biologische Slager: in samenwerking met 
onze experts in plantaardig eten, Nienke 
en Tobias (VanDieVegans), hebben 
we kerstlekkernijen ontwikkeld. Plant 
Wellington en cranberry paté (en dan niet 
van vlees – zie hiernaast). 

2. Lekker dichtbij: weet u dat bijna al 
onze producten door Nederlandse boeren 
worden geproduceerd? Wanneer u bij de 
rest van uw inkopen let op de herkomst 
zet u gemakkelijk een compleet lokaal 
diner op tafel!
 
3. No waste tip: een 2e diner van uw 
kerstkalkoen. Verzamel alle botten van 
uw kalkoen (kan ook met kip) en trek er 
een heerlijke bouillon van. Voeg al het 
overgebleven vlees toe. Geef er een twist 
aan met groenten en u heeft een krachtige 
soep. Lekker na een frisse boswandeling.

  
Zaterdag 21 december 08.00 - 17.00 uur
Zondag 22 december gesloten
Maandag 23 december 08.00 - 21.00 uur
Dinsdag 24 december 07.00 - 14.00 uur

Dinsdag 31 december 08.00 - 16.00 uur 
Zondag 1 januari gesloten

Speciale openingstijden

een gang zonder 
vlees en van uw  
biologische slager
Naast ons biologische vegetarische  
assortiment hebben we steeds meer 
plantaardige biologische heerlijkheden. 
Speciaal voor kerst: cranberry paté in 
puur plantaardig of vlees variant.  
Waarom niet allebei als voorgerecht voor 
de gevarieerde wensen van uw gasten?

Plant Wellington; ontstaan nadat Nienke 
en onze slager John samen gingen  
koken. Een verwennerij, tongstrelend, 
oog verblindend. Gecombineerd met 
onze uienchutney, die u koud of warm 
erbij kunt serveren. Echt een heerlijke 
luie kerst.
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p u u r  v l e e s



Boeuf Bourguignon 
 
Dit recept maakte culinair schrijfster Kim Maclean  
met ons verstopt vlees. Het is een regelrechte  
klassieker en bijzonder geschikt voor kerst.  
Van tevoren bereid is het nog lekkerder. 

r e c e p t

Bereiden
Bestuif het vlees met bloem. Bak in porties snel 
bruin in olijfolie en boter. Doe het vlees in een 
ovenbestendige braadpan, bestrooi met zout en peper. 
 
Verhit de cognac, giet over het vlees en flambeer. 
Blancheer het spek, snij in blokjes en bak in boter 
goudbruin. Doe bij het vlees. Bak de knoflook, 
wortel, prei, ui met wat peterselie (circa 10 minuten). 
Doe bij het vlees. Voeg laurier en tijm toe en giet  
5 deciliter wijn over het vlees. Zet afgedekt 1,5 uur in 
een oven van 170 ºC.  
 
Verhit 15 gram boter in een koekenpan. Doe de uitjes 
of sjalotjes erin, schep er wat suiker door. Bak snel 
goudbruin. Giet de rest van de wijn erbij, dek af en 
laat 20 minuten zachtjes sudderen.  
 
Bak de champignons snel bruin in boter en olijfolie. 
Meng 15 gram zachte boter met een eetlepel bloem. 
Haal het vlees uit de oven en schep de bloempasta 
erdoor. Dek af en zet de schaal nog 2 tot 2,5 uur in  
de oven. Schep de sjalotjes en champignons erdoor  
en laat nog even doorwarmen in de oven.

t i p
Geen tijd om te koken? 
We hebben boeuf 
Bourguignon ook kant 
en klaar. Let op: vooraf 
bestellen.

Ingrediënten (6 personen)
-  1,5 kg ribstuk in blokjes  

(5 cm)
-  bloem
-  peper en zout naar smaak
-  olijfolie  en boter om  

te bakken
-  3 el cognac
-  200 g ontbijtspek 
-  1 flinke prei in ringen
-  3 tenen fijngehakte 

knoflook
-  150 g wortel in plakjes
-  3 uien, grof gehakt
-  handvol gehakte peterselie
-  3 laurierbladen
-  3 takjes verse tijm
-  1 fles rode Bourgogne  

(of andere rode wijn)
-  750 g gepelde zilveruitjes  

of sjalotjes
-  schepje suiker
-  300 g stevige champignons
-  15 g zachte boter

smakelijk  
          starten 
 
Carpaccio blijft een aller klassiekst kerstgerecht, altijd 
goed. Wilt u verrassen dan heeft onze slager Leanne 
een tip: dit jaar zorgt zij dat we carpaccio van lamsvlees 
in huis hebben; licht zilt, basilicum en knoflook. 
Serveren op een bedje van rucola of veldsla. Strooi er 
gebrande pijnboompitjes over en besprenkel met een 
dressing van balsamicoazijn en olijfolie.

alles  
   op rolletjes 

Dé kerstklassieker: rollade. 
Daarvoor worden mooie 
stukken vlees opgerold en
opgebonden. Een rollade 
blijft bij het braden lekker 
mals en is super feestelijk.

Naast de traditionele kip-, 
varkens- en runderrollades 
hebben we drie speciale 
runderrollades voor kerst: 
gevuld met pomodore en 
parmaham, met pancetta  
en spinazie of met cranber-
rypaté.

Porchetta van varkensmiddel: 
Italiaanse traditie. Wij 
kruiden en bereiden het 
voor u. Vervolgens schuift u 
het in de oven (volgens onze 
aanwijzing). 

Geef aan voor hoeveel 
personen u kookt, dan 
maken we uw rollade  
op maat. 

Met het mes  
op tafel
Vader is gek op rood vlees, moeder eet alleen  
kip, schoonzus is vegetariër. En wat willen de 
kinderen? Blijf ontspannen: kies voor gourmet  
of fondue. Zo geniet iedereen van z’n favoriete 
feestmaal. We stellen verrassend veelzijdige 
vleesschotels samen, met oog voor de wensen  
en eetgewoontes van uw gezelschap.  
 
we hebben er zelfs een  
webshop voor gemaakt
Vleesschotels te kust en te keur bijten de kop af op 
onze webshop. Hier vind u altijd een schotel naar 
uw wens. Uit te breiden met allerlei andere lekkere 
producten die u misschien nog niet bedacht had. 
Zo weet u precies wat u krijgt. 

U bereikt onze webshop via de vertrouwde web-
site. Betalen kunt u niet online, dit doet u bij 
het ophalen van de bestelling in de winkel. Wilt 
u iets bestellen wat nog niet op de webshop staat? 
Gebruikt u dan bestellen@biologischeslagerij.nl

de oven  
   aan de bak 
 
Toscaanse lamsbout
Altijd een succes en compleet stressvrij: Toscaanse 
lamsbout. Heerlijk mals lamsvlees van Hollandse 
bodem, door ons opgebonden met knoflook en 
gemarineerd met groene kruiden en olijfolie.  
Gecombineerd in een grote ovenschaal met  
aardappeltjes, paddenstoelen, venkel, sjalotjes en 
tomaat heeft u een feestelijk ovengerecht.

Gepekeld beenhammetjes
Ook dit jaar zijn er weer gepekelde beenhammen. 
Glanzend en knapperig van buiten, mals en sappig 
van binnen. We hebben ze alvast voor u gekruid, in 
drie heerlijke smaken: wilde knoflook, honing en 
grill. Serveer ze alle drie en creëer zo uw eigen 
kerstproeverij.

Kip in braadzak
Onze hele kippen zijn altijd goed voor een feeste lijk 
resultaat. In een braadzak in de oven lukt altijd. Wij 
maken hem oven klaar voor u, met verse groenten, 
kruidenboter, kruiden en zout. U legt de zak met kip 
1,5 uur in een oven van 150 graden. Echt niets meer 
aan doen, er hoeven geen gaatjes in de zak en de 
sluiting van de zak is oven bestendig.


