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Slagerij met net dat beetje meer
De slagerij aan de Baronie 92 is niet zomaar een slagerij. De 120 

m² winkeloppervlakte wordt ingericht volgens de laatste ‘Gel-

derblom-look’: het krijgt een prettige sfeer dankzij de moderne 

en vooral warme uitstraling. In de winkel staat een touchscreen 

waar u heerlijke gerechten op zult vinden. De koelcel is voorzien 

van een groot raam waarachter mooie stukken vlees hangen, 

daarmee creëert de slager als het ware een ‘levend schilderij’. 

Gelderblom excelleert in kwaliteit: zo verkopen ze enkel verant-

woord vlees dat ze inkopen bij veetelers die liefde voor het vak 

hebben en aantoonbaar maatschappelijk verantwoord onderne-

men. U leest daar alles over in dit magazine. En niet onbelang-

rijk: Gelderblom let op de kleintjes, want u vindt er aantrekkelij-

ke aanbiedingen. Marco, Evelien en hun team van acht parttimers 

staan te popelen om voor u aan de slag te gaan.

De 45-jarige Marco heeft een schat aan ervaring opgedaan in de 

dertig jaar dat hij in de slagersbusiness zit. Ooit begon hij er als 

schoonmaker, doorliep de slagersvakschool en leerde er op am-

bachtelijke wijze het worst maken en uitbenen. Hij bleek een 

briljante leerling, want op zijn achttiende was hij al filiaalchef 

van een de slagersafdeling in een supermarkt te Rotterdam, 

maar daarnaast bleef Marco vooral leergierig: “Ik wilde me 

steeds weer verder specialiseren, werd leermeester, had jaren-

lang mijn eigen slagerij in Oud-Beijerland waar wij wonen, maar 

verkocht het om een andere uitdaging aan te gaan en voltooide 

  

Marco van der 
Wielen & 
Evelien Commijs 

De lekkerste 

vleesspecialiteiten 

nu in De Baronie!

Goed nieuws: 
Winkelcentrum De Baronie miste nog 
een goede slagerij maar die ‘vacatu-
re’ wordt binnenkort ingevuld. Vanaf 
1 oktober a.s. kunt u er terecht voor 
de lekkerste vleesspecialiteiten van 
Gelderblom Slagerij & Partyservice. 
Marco van der Wielen en Evelien Com-
mijs openen die dag namelijk het 18e 
filiaal van deze zeer succesvolle sla-
gersketen. 



 

diverse (management)opleidingen. Vervolgens bezocht ik zo 

ongeveer alle fabrieken in het buitenland waar delicatessen 

worden gemaakt, zoals de befaamde Italiaanse hammen.” Uit-

eindelijk werd Marco accountmanager bij een leverancier in 

kruiden en specerijen waarbij hij de slagerijen van Gelder-

blom bezocht. Maar zodra Marco een slagerij inliep, vroeg hij 

om een slagersjas en hielp hij mee achter de toonbank. “Dan 

was ik helemaal in mijn element.” 

Topkwaliteit op een fantastische locatie
Toen franchisegever Jan Gelderblom Marco benaderde om 

een zaak te beginnen in Alphen a/d Rijn, hoefde hij daar niet 

lang over na te denken. “In het verleden deed ik alles zelf in 

de slagerij: worst maken, de zouterij, uitbenen, etc. Bij Gelder-

blom is dat beter geregeld: wij hebben een centrale worstma-

kerij waar ze op ambachtelijke wijze o.a. worsten van topkwa-

liteit maken. Bovendien kan ik die naar eigen receptuur laten 

bereiden en kan ik me daardoor volledig wijden aan mijn sla-

gerij en het bedienen van de klanten. En de locatie is natuur-

lijk fantastisch! Evelien en ik werden er meteen verliefd op. 

Naast onze slagerij is Visspecialist Sluizeman gevestigd en we 

hopen binnenkort aan de andere kant een chocolaterie te 

verwelkomen.” Het versplein van winkelcentrum De Baronie is 

dan eindelijk compleet. “Het reizen vanuit onze woonplaats 

hebben we er graag voor over. Want, wat is nu 35 minuten 

met de auto? We hebben er enorm veel zin in.” 

Slager met passie voor zijn vak
“Ik ben graag met verse producten bezig, sta met veel plezier 

achter het hakblok en vind het fijn als ik klanten met een te-

vreden glimlach de winkel de deur uit zie gaan. Het slagers-

vak is mijn leven, zeg ik weleens. We zullen er ook altijd voor 

zorgen dat de klant tevreden blijft. Het woordje ‘nee’ kennen 

we niet. Maar mochten we onverhoopt iets niet in huis hebben, 

dan zorgen we ervoor dat het er komt, of bieden we een passend 

alternatief aan. We verkopen enkel ‘eerlijk vlees’, het is absoluut 

de moeite waard om ons volledige assortiment uit te proberen. 

Bij ons vindt men geen ‘plofkip’, al ons vlees is verantwoord en 

lekker! Daarnaast proberen we onze producten marktconform te 

prijzen, zodat we niet het etiket krijgen dat we te duur zijn.”  

Verse maaltijden en heerlijke grillworsten
“Onze klanten kunnen overigens ook bij ons terecht voor berei-

dingsadviezen of recepten, ik zit boordevol ideeën, want koken 

is mijn tweede passie. Persoonlijk houd ik erg van het malse 

rundvlees dat we verkopen. We hebben heerlijke sucade- en rib-

lappen! Je moet er wel even tijd voor uittrekken om het lang-

zaam te laten garen, maar als je het met een spatel uit de pan 

moet halen, dan weet je dat je een fantastisch stuk vlees op tafel 

zet. Voor de klanten die weinig tijd hebben (of geen zin hebben 

om lang achter het fornuis te staan, dat kan natuurlijk ook), prut-

telt er de hele dag een pannetje met rundvlees op het kooktoe-

stel in onze slagerij. We verkopen een groot assortiment aan 

maaltijden die Evelien en ik dagelijks vers bereiden en die kant- 

en klaar meegenomen kunnen worden. Komend najaar en in het 

winterseizoen hebben we bijvoorbeeld heerlijke stamppotten 

met spek en kip-, kalfs-, of runderrookworsten, verder o.a. Boeuf 

Bourguignon en hachee. Tegenwoordig barbecuet men het hele 

jaar door, dus daar spelen we ook op in”, verzekert Marco. “Daar-

naast verkopen we goedbelegde broodjes voor de snelle trek en 

diverse soorten onweerstaanbaar lekkere grillworsten.” Tip van 

de redactie: menigeen komt zonder grillworst thuis omdat die 

onderweg naar huis al werd opgegeten, koop er daarom eentje 

extra… Vanaf donderdag 1 oktober a.s. bent u welkom om ze te 

komen proeven.

Marco van der 
Wielen & 
Evelien Commijs 



Uit eigen worstmakerij

Kent u de heerlijke grillworsten van 
Gelderblom al? Die worden gemaakt in 
de eigen worstmakerij te Driebruggen. 
Het is een mooie moderne werkplaats, 
waar alles nog echt ambachtelijk wordt 
bereid. 

Driebruggen: hier gebeurt het allemaal op 180 m2 vloeropper-

vlakte: de worstmakerij is het kloppend hart van de Gelderblom-

slagerijen, waar Hans van Leeuwen de scepter over zwaait. Alle 

100(!) worstsoorten, vleeswaren en patévarianten worden hier 

door een zestal vakmensen ambachtelijk bereid, waarvan de 

rookworst en sambal-kaas grillworst toch wel de speerpunten 

van het bedrijf zijn. Sinds kort bereidt de worstmakerij een be-

perkt assortiment zónder E-nummers, bovendien realiseert Gel-

derblom alle producten met een zoutreductie van minimaal 30% 

ten opzichte van de branche.

Grillspecialist 
In de worstmakerij staan combikasten die kunnen braden, ko-

ken, rijpen, roken, drogen en grillen. Om zo efficiënt mogelijk te 

werken heeft iedere werkdag z’n vaste procedure. De ene dag 

worden er kookworsten gekookt, de andere dag hangen de wor-

sten en hammen te roken, drogen of rijpen. Er zijn dagen waarop 

wordt gegrild, erwtensoep wordt gekookt en dagen waarop 

men leverworsten, patésoorten en balkenbrij bereidt.  

Bekroond met de hoogste waardering
Bijna alle producten die u in de winkel koopt, bereidt Gelder-

blom in eigen beheer; authentieke worsten en hammen als de 

befaamde parma- en Ibéricoham, importeren zij. Het grote voor-

deel van een worstmakerij in eigen beheer is dat Gelderblom op 

die manier een constante topkwaliteit levert, hetgeen niet on-

De worsten worden ambachtelijk 

ger ookt in Driebruggen

opgemerkt is gebleven: ieder jaar wint de worstmakerij prijzen 

voor diverse vleesspecialiteiten. Tijdens de nationale vakwed-

strijden in 2013 verdienden de beenham, de sambal-kaas grill-

worst,  roompaté, fijne rookworst, snijworst en boerenleverworst 

van Gelderblom de hoogste waardering: goud met ster. 

Alleen 1e klas vlees!
Iedere morgen om 04.00 uur zet Jan Gelderblom, franchisegever 

van de Gelderblomgroep en van oorsprong slager, de bestellin-

gen vleeswaren en worsten voor alle slagerijen klaar in kratten. 

Het 1e klas, diervriendelijke vlees komt rechtstreeks van de 

slachterij binnen en wordt persoonlijk door Jan gekeurd en ge-

registreerd. Het komt van dezelfde vaste, vertrouwde leveran-

ciers en heeft dezelfde kwaliteit als het vlees dat in de winkels 

wordt verkocht. Toch blijft Gelderblom kritisch: als het niet de 

gewenste kwaliteit heeft, dan gaat het meteen terug. 

Puur
Sommige producten uit de worstmakerij worden niet alleen ver-

kocht in eigen slagerijen; steeds meer delicatessenzaken ont-

dekken de diverse heerlijke patésoorten van Gelderblom. Niet 

zo verwonderlijk als je bedenkt dat onder andere de veenbes-, 

wild-, pistache-, en herfstpatés hier nog ambachtelijk én vers op 

bestelling worden bereid. Zónder onnodige extra toevoegingen. 

Ze zijn excellent van smaak en met veel liefde voor het vak ge-

maakt. De producten zijn puur, en dat proef je!

De worsten worden ambachtelijk 

ger ookt in Driebruggen



De worsten worden ambachtelijk 

ger ookt in Driebruggen

AANBIEDINGENAANBIEDINGEN

Varkenshaas 
500 gram

 

Met GRATIS bospaddenstoelensaus

Magere 
runder stooflappen 
500 gram

 

Met GRATIS 
rundvleeskruiden

Kogelbiefstuk
300 gram

 

Met GRATIS 
kruidenboter en biefstukkruiden

Pollo di Parma 
100 gram
 

Kipfiletje gevuld 
met parmaham en 
parmesan, 4 stuks 
met gratis doos scharreleieren

De aanbiedingen zijn geldig van 1 oktober - 10 oktober 2015

Uniek spaarsysteem
Wij willen oprecht iedere klant bedanken voor zijn of haar bezoeken 

aan onze winkel, daarom hebben wij zelf een uniek spaarsysteem ont-

wikkeld. Dit is geheel kosteloos voor u. Bij elke aankoop, groot of klein, 

spaart u al mee. Iedere euro die u bij ons aan boodschappen besteedt, 

krijgt u van uw Gelderblomslager gratis een punt bijgeschreven op uw 

Gelderblom-klantenkaart. Deze punten kunt u ook weer geheel koste-

loos inwisselen tegen fantastische cadeaus, waardecheques en de lek-

kerste vleesproducten.

Het enige wat wij van u vragen is € 5,= borg voor de pas. Mocht u be-

sluiten te stoppen met sparen, of te verhuizen, dan krijgt u van ons de 

borg weer terug.  

MAGER OPENINGS PRIJSJE!

4.95

4.95 5.99 1.39

De worsten worden ambachtelijk 

ger ookt in Driebruggen



AANBIEDINGENAANBIEDINGEN

Grillworst 
hele
 

Met GRATIS grillsaus

Gebraden 
kippenpoten 
5 stuks

 

Met GRATIS 
bakje piripiri-saus

Diverse 
stamppotten 
400 gram

 

Met GRATIS 
gehaktbal

Filet americain 
200 gram

 

Met GRATIS 
bakje vleessalade 

SUPER VOORDELIG!

Gebraden gehakt  100 gram 
Boterhamworst  100 gram 
Beenham   100 gram

Alle 3 samen 
voor slechts

Met GRATIS bakje eiersalade 

2.99

2.992.994.99

3.99

De aanbiedingen zijn geldig van 1 oktober - 10 oktober 2015

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ



IEDERE DINSDAG
COMBI DAG
Varkensfilet 
lapjes
4 stuks 
Hamburgers 
4 stuks     

IEDERE WOENSDAG
GEHAKTDAG
Mager rundergehakt
500 gram 3.50

Half om half
500 gram 2.75

IEDERE DONDERDAG
Varkens schnitzel
naturel, 
gepaneerd of
zigeuner
4 stuks

5.997.49

AANBIEDINGENAANBIEDINGEN

REGULIERE DAGAANBIEDINGEN

Iedere klantkaarthouder
ontvangt dubbele punten 

op bestelling
Bij een besteding boven de €25,-   

gratis stuk paté uit eigen 
patébakkerij.

ALLEEN GELDIG OP 
DONDERDAG 1, VRIJDAG 2 EN ZATERDAG 3 OKTOBER 2015

De aanbiedingen zijn geldig van 1 oktober - 10 oktober 2015

IEDERE MAANDAG

Alle vlugklaar artikelen 
Alle burgers, vinken en saucijsjes 
per soort, 4 halen 3 betalen... 4=3

samen



Catering- & Partyservice 
Heeft u binnenkort iets te vieren? 
Laat ons de catering verzorgen. 
Wij maken van uw feest echt iets 
bijzonders en beloven u dat u zult 
genieten van tongstrelende gerechten!  

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Kijk dan 

eens op onze website www.slagerijgelderblom.nl en klik onze 

party- en cateringfolder aan. U doet daar ongetwijfeld veel idee-

ën op. Heeft u echter andere culinaire wensen die u niet in de 

folder terug vindt? Bespreekt u uw wensen dan alstublieft met 

slagerij Gelderblom, want wij vinden het belangrijk dat u krijgt 

wat u wilt. Wij kunnen in principe alles voor u maken want alle 

producten worden dagvers in onze eigen keuken bereid. Dat 

doen wij met heel veel plezier en met liefde voor het vak.

Verhuurservice en bediening
Wilt u voor, tijdens - en na - uw feest er geen omkijken naar heb-

ben? Als u de locatie regelt, dan organiseren wij de rest: wij rich-

ten uw locatie in met (sta)tafels en stoelen, zorgen voor het glas- 

en servieswerk, het bestek en de koeling. Na afloop van het feest 

ruimen wij alles netjes voor u op. Bekijk of download onze ver-

huurlijst op www.slagerijgelderblom.nl en maak uw feest 

compleet!

Eerlijk zaken doen, daar staan we voor
Omdat ieder feest maatwerk is, hanteren wij geen vaste prijs per 

persoon. U ontvangt van ons een vrijblijvende offerte waarin wij 

uw wensen voor het buffet en de door u bepaalde hoeveelheden 

aanbieden. Wij adviseren u graag bij uw keuze en vanzelfspre-

kend bezorgen wij de buffetten gratis bij u thuis.

Openingstijden winkel

Maandag t/m vrijdag:  08.00 – 18.00 uur 

Zaterdag:  08.00 - 17.00 uur

Zon- en feestdagen:  altijd gesloten

Gelderblom Slagerij & Partyservice Alphen a/d Rijn
De Baronie 92
2404 XH Alphen aan den Rijn
Tel.:  0172-748 256
alphen@slagerijgelderblom.nl
www.slagerijgelderblom.nl



Als geboren en getogen Rotter-
dammer heeft Dominique Melis 
– commercieel manager bij de 
Gelderblomgroep, van huis uit 
meegekregen dat je ‘gewoon’ moet 
doen wat er van je gevraagd wordt, 
zonder praatjes te hebben. Die 
Rotterdamse mentaliteit komt hem 
in zijn werk goed van pas, want hij 
wil er het maximale uit halen. “Ik 
help de ondernemers binnen de 
Gelderblomgroep waar ik kan en 
ben daarom regelmatig in een van 
onze vele vestigingen te vinden”, 
verklaart Melis. “Mijn streven is 
ervoor te zorgen dat de formule 
die de Gelderblomgroep hanteert, 
de beste van Nederland wordt.” 

Melis is de rechterhand van franchisegever Jan Gelderblom. “Jan 

regelt alles achter de schermen en ik voor de schermen. Dat is 

dus alles wat er in en om de winkels gebeurt wat de klant direct 

ziet, zoals reclame en promotie. Verder, wordt er heel goed en 

dagvers voor onze ondernemers ingekocht, ontnemen wij hen 

de administratieve rompslomp, en brengen wij de slagers met 

elkaar in contact. De slager kan dan doen waar zijn passie en 

kwaliteit ligt: een slager zijn die lekkere producten maakt en 

goede contacten onderhoudt met zijn klanten. Die samenwer-

king met de slagers vind ik het leukste in onze organisatie. Wij 

betrekken de ondernemers in de voortgang: zo stellen onze 

franchiseondernemers gezamenlijk de kerst- en bbqfolder sa-

men, en wisselen zij onderling recepturen uit van nieuw ontwik-

kelde producten. Die samenwerking is een sterke schakel in ons 

bedrijf: we gaan eerder sociaal en persoonlijk met elkaar om, 

dan zakelijk.”

Aantal filialen groeit 
Terwijl het voor andere detaillisten steeds moeilijker wordt om 

het hoofd boven water te houden, groeit het aantal filialen van 

Slagerij en Partyservice Gelderblom. Hoe doen ze dat toch? Daar 

is Melis stellig in: “Wij zijn onszelf en trekken ons eigen plan. 

Daarbij hebben onze slagers de vrijheid om de winkel geheel te 

runnen naar vraag en aanbod van de klanten. We proberen ver-

nieuwend te zijn en voor te lopen op anderen. Wij kijken niet 

naar wat andere slagers doen, maar willen dat anderen naar ons 

kijken. Het belangrijkst is echter dat de klanten zich prettig voe-

len in onze winkels. De slagerij moet een winkel zijn waar de 

klanten graag naar toe gaan. We willen de verwachtingen van de 

klanten overtreffen door lekkere en kwalitatief goede producten 

te verkopen. We luisteren daarom goed naar hun wensen en 

doen er dan nog een schepje bovenop.”

Dominique Melis

Commercieel manager Gelderblom

“De Gelderblomformule moet 
de beste van Nederland worden.”

Vanzelfsprekend gezond vlees 
Melis pleit voor het eten van gezond vlees. “Er zijn in Nederland vleesaanbieders 

die goedkopere waren aanbieden. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van het 

vlees. Het prijsverschil heeft altijd een reden en iedereen die daar nieuwsgierig 

naar is, moet dat maar eens navragen bij onze slagers. In de slagerijen van Gelder-

blom verkoopt men vanzelfsprekend puur vlees, zonder onnodige extra ingredi-

ënten. Wij doen geen concessies aan kwaliteit.”



De koeien van Van der Brink hebben een heel prettig leven. In de 

wintermaanden staan de dieren in een warme, ruime stal waar ze op-

perbest verzorgd worden. Ze krijgen goed te eten - niet te overdadig, 

want dat is niet gezond voor de dieren. Ze worden op een natuurlijke 

manier afgemest. Daarom zien ze er ook zo blakend uit en dat komt 

het vlees ten goede. Geen massaproductie dus bij Van der Brink, of 

teveel mesten. Van der Brink is nog zo’n ouderwetse veeteler die 

liefde heeft voor het vak en voor zijn dieren! 

Alles dagvers! 
De runderen die Gelderblom selecteert, gaan naar de slachterij en 

worden dezelfde dag nog afgeleverd in de centrale worstmakerij te 

Driebruggen. Al het vlees is dus dagvers! Vanuit Driebruggen zorgt 

Gelderblom ervoor dat de halfproducten verspreid worden over de 

filialen in den lande.  Naast het rundvlees, heeft Gelderblom vanzelf-

sprekend ook 1e klas varkensvlees, vers Hollands lamsvlees, rosé 

kalfsvlees en vrije uitloopkip in het assortiment.

Genieten van zeer gezonde ham
Ibérico varkensvlees is subliem van smaak. Dat komt omdat het var-

ken zich voedt met gras, bessen en eikeltjes. Ze worden diervriende-

lijk gemest en zijn vrij van antibiotica en hormonen. Ibérico Pata  

Negra wordt maandenlang gerijpt, hetgeen de smaak duidelijk beïn-

vloedt. De ham is laagcalorisch en bevat onverzadigde vetzuren. Om 

die redenen adviseren Spaanse diëtisten Ibérico Pata Negra in hun 

dieetprogramma’s.

Milieukeur varkensvlees
Gelderblom hecht veel waarde aan dierenwelzijn en duurzaamheid. 

Daarom komt ons varkensvlees van Milieukeur varkenshouderijen, 

waar het welzijn van de dieren op een hoger niveau ligt dan bij ge-

wone varkenshouderijen. De stallen voldoen aan de strenge eisen 

die Milieukeur stelt op het gebied van energieverbruik en uitstoot 

van milieubelastende stoffen. Milieukeur varkenshouderijen zorgen 

voor een gezonde, veilige en hygiënische leefomgeving voor de var-

kens. De dieren hebben voldoende bewegingsruimte en een natuur-

lijk dag- en nachtritme, waardoor ze minder stress hebben. Het ge-

bruik van toegevoegde mineralen in het voer is sterk geminimaliseerd. 

De varkens krijgen uitgekiende voeding te eten en hebben onbe-

perkt vers water tot hun beschikking. Ook kunnen ze gebruik maken 

van speelmateriaal en schuurborstels. Dit alles zorgt ervoor dat de 

dieren een goed leven hebben. U kunt erop vertrouwen dat ons var-

kensvlees duurzaam, milieu- en diervriendelijk is geproduceerd. 

                  
Iedere maandag toert Jan Gelder-
blom, vakslager en franchisegever, 
naar boer Evert-Jan van der Brink in 
Wekerom om zelf de ‘dikbillen’ te 
selecteren die uiteindelijk bij u op 
het bord belanden. Van der Brink 
staat sinds jaar en dag bekend als 
leverancier van vertrouwd, luxe 
rundvlees. Hij levert een constante 
kwaliteit vlees en is daarom de ver-
trouwde, vaste leverancier van de 
Gelderblomgroep. 

Al jarenlang eigen inkoop
met uitsluitend 1e klas vlees



Verantwoord en lekker!
Fijn om te weten is dat Gelderblom slagerijen enkel werken met ba-

sisgrondstoffen en zo min mogelijk met E-toevoegingen; kruidenfa-

brikant Verstegen levert namelijk MSG-vrije producten als kruiden en 

marinades. In de worstmakerij te Driebruggen maakt Gelderblom 

veel producten waarin gluten en lactose tot een minimum zijn             

beperkt. Verstegen  wil echter nog een stapje verder gaan voor de 

bewuste consument, want door toename van voedselallergieën en 

glutenintolerantie besloot de fabrikant als reactie daarop de Pure-lijn 

te ontwikkelen. Dit kruiden- en marinadeassortiment met een unieke 

smaak bevat natuurlijke smaakversterkers en een minimale hoeveel-

heid zout, maar is vrij van MSG, fosfaten en declarabele allergenen. 

De specialiteiten die Gelderblom daarmee kruidt of marineert zijn in 

de toonbank herkenbaar aan  het Pure-label. Dankzij dit label koopt 

u bij Gelderblom verantwoord en lekker vlees. Op zoek naar een bij-

zonder of glutenvrij recept? In onze winkel staat een touchscreen 

computer ter beschikking met een receptenarchief dat u kunt raad-

plegen. U ontvangt er meteen een lijstje bij met de ingrediënten die 

u nodig heeft. 

Wilt u meer weten over het eerste keus vlees en het Pure-label 

dat uw slagerij biedt? Vraag uw slager dan om informatie. Hij 

vertelt u er graag meer over.

Kakelverse kip!
Wist u trouwens dat er veel verschil van smaak bestaat in kippen-

vlees? Naast onze Hollandse AA-kwaliteit slachtkuikens,  levert Gel-

derblom ook een blauwpootkip, polderhoen, kipfilet “Les Landes” en 

Poulet d’Yvonne. 

De blauwpootkip is een vrije-uitloopkip, die niet wordt volgestopt 

met antibiotica maar geniet van een lekker rustig leven met ruimte, 

buitenlucht en goed voer. Deze kippen krijgen een langere tijd om 

op een natuurlijke manier te groeien dan reguliere kippen. Zoekt u 

de ouderwetse smaak van kip met lekker stevig vlees, probeert u dan 

de biologische polderhoen uit de Flevopolder eens. 

De “Les Landes” is afkomstig van de Franse merkkip Label Rouge. Het 

vlees van deze kippen bevat meer eiwitten en vitamines, een goed 

evenwicht aan vetzuren en minder water. Label Rouge stelt aan het 

fokken echter nog hogere eisen dan de Europese wetgeving, en dat 

komt de smaak van het filet zeker ten goede. Poulet d’Yvonne is door 

de dierenbescherming beloond met 2 sterren. Deze kippen genieten 

eveneens van het heerlijke Franse buitenleven en eten voer dat be-

staat uit granen en kruiden. Bestelt u dit dan haalt u een kakelvers 

topproduct in huis.

Exclusief rundvlees: Black Angus
En als we het dan toch over topproducten hebben: eveneens ver-

krijgbaar bij Gelderblom is het exclusieve Black Angus-beef. Dit supe-

rieure Schotse rundvlees is zeer sappig en mals, eenvoudig te berei-

den en een enorme verrassing voor uw smaakpapillen. 
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MAGAZINE
Wilt u een verrukkelijk gerecht serveren zonder daar lang voor in de keuken te staan? Probeert u dan eens de Alphense Rib, een nieuw product dat Marco van der Wielen ambachtelijk maakt en kant-en-klaar voor u in de slagerij heeft liggen. U hoeft het alleen maar op te warmen en u zet, in een handom-draai, een overheerlijke maaltijd op tafel. 

De Alphense Rib is een heerlijke gemarineerde rib met been, 

waarvan de wervels en het zwoerd zijn verwijderd. Het spek 

wat op de rib ligt, laat Marco drie dagen lang intrekken in een 

marinade van Indische Ketjap, sambal en bruine suiker. Daar-

na worden de rib en marinade vacuüm getrokken, zodat de 

smaak tot diep in de kern van het vlees komt. Na drie dagen 

smeert Marco de spekkant van de rib in met bruine suiker, tij-

dens het afbraden op 135°C krijgt de Alphense Rib daardoor 

een heerlijke krokante korst en een intense smaak. 

De Alphense Rib wordt aan één stuk of in plakken verkocht en 

combineert uitstekend met een rodewijn-kaneelsaus of cum-

berlandsaus. Thuis hoeft u de rib alleen maar op te warmen. U 

doet er een lekkere frisse salade en wat gebakken aardappel-

schijfjes bij, en u serveert gegarandeerd een geweldig ge-

recht. Wij voorspellen alvast dat u uw vingers er bij aflikt!

Nouveauté: 
Alphense Rib


