
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Met een mooie, natuurlijke marmering 

en een hele fijne structuur
 

 
. 

 

IERS   

Iers rundvlees van Slagerijen Kaldenberg  

staat voor exclusief, speciaal 

geselecteerd rund- en lamsvlees uit 

Ierland. De kwaliteit is van het Ierse 

rundvlees is van een uitzonderlijke 

klasse. Dit komt door de  natuurlijke 

omstandigheden  waarin de dieren leven. 

Het verse gras, de  zeelucht, de  ruimte en  

voldoende lichaamsbeweging geven het  

Ierse vlees een typische, zacht zilte 

smaak. Extra  mals, sappig en smaakvol. 

En dat proeft u terug in de producten van 

Ierse afkomst. 

 

            
PRIME BEEF 

 
Ierland is het  land bij uitstek als  het  gaat om  kwalitatief 

rundvlees. Duizenden kleinschalige boerderijen fokken de 

runderen generatie op  generatie op  een traditionele en 

natuurlijke manier. Het Ierse  rundvlees is een selectie van  het  

beste rundvlees dat  er in Ierland te vinden is. Het stevige rode 

vlees heeft een mooie lichte natuurlijke vetdooradering en  

een hele fijne  structuur. Deze  Ierse runderen, uitsluitend 

vaarzen en  ossen, staan het  grootste deel van  het jaar  in de  

wei.  Hier grazen ze op  uitgestrekte landerijen met heerlijk 

sappig en  voedzaam gras. Het geheim achter deze verfijnde 

smaak schuilt zich in de  natuurlijke omstandigheden waarin 

de  vaarzen en  jonge ossen opgroeien. De ‘Taste of Ireland’ 

staat voor de  combinatie van  Atlantische regens, de 

smaakvolle kruiden, de  grote ruimte en  de  beweging.



CERTIFIED ANGUS BEEF GRAINFED RUNDVLEES

 

 
 
 
 

DRY AGED 
 

Het Dry Aged rundvlees ondergaat een zeer  strenge 

selectie op  onder andere bevleesdheid, marmering

gewicht en  het  toegelaten

Circa  5 tot  10% de  in aanmerkin

voor dit . In de  

speciale dit vlees onder een 

nauwkeurig klimaat op  het  bot  gerijpt 

voor een periode van  tenminste 21 dagen. Door  de  

werking van o.a.  de  enzymen op  het  vlees tijdens dit 

proces wordt het s botermals en  droogt het  vlees 

gemiddeld 18% in. Het vlees heeft hierdoor een hele 

intense smaak en er is minder vochtverlies tijdens het  

bakken. Het klimaat is de  perfecte omgeving voor 

grasgevoerd en vrij grazend rundvee. En dat  proeft u. 

Het vlees wordt gebruikt door vele  sterrenchefs in de  

hele wereld. 

 

Grainfed komt van  de Aberdeen Angus en  Hereford runderen. 

runderen. Dit uitgekiende voedingsproces 

zorgt voor een unieke smaak en  prachtige onderscheidende 

structuur. Wij hebben grainfed rundvlees uit Zuid Amerika, 

Australië en  Noord Amerika (US beef) Het laatste US Beef 

behoort werkelijk tot  de  top. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De smaak van  dit  100% 
grasgebonden,  gezonde 
rundvlees   is authentiek, 
onderscheidend en mals.

Van oudsher is het  Angus ras  één van  de  beste vleessoorten die  er op  de  wereld te 

koop zijn. Het Ierse  Angus is een selectie van  de  speciale Black Angus runderen. Het 

malse vlees heeft een mooie dieprode kleur,  lichte natuurlijke vetdooradering en  een 

losse hele fijne  structuur. De runderen van  het  vroegrijpe vleestype Aberdeen Angus 

staan het  grootste deel van  het  jaar  in de  wei.  Hier grazen ze op  uitgestrekte landerijen 

met heerlijk sappig gras. Door  die  bewegingsvrijheid verdeelt het  vet  zich mooi door 

het  vlees. Deze  natuurlijke marmering zorgt voor veel sap en  smaak. Iers rundvlees is 

vlees met volop karakter en  onderscheidend lekker. 

 

Deze  runderen grazen op  uitgestrekte weides pampa’s en  prairies 

van  vers gras en  kruiden. De laatste 100 dagen van  hun leven 

worden ze gecontroleerd in feed locks bijgevoerd met een zeer 

uitgebalanceerd mengvoer van  granen, maïs, alfalfa en  hooi. 

Hierdoor bouwt vet  zich op  tussen de  spieren en  dat  zorgt voor 

een fijne  marmering van  het  vlees. Het rundvlees wordt daardoor 

malser, sappiger en  smaakvoller dan bij gras gevoerde Europese 

en  Zuid-Amerikaanse 



 

D ie  grazen  op verspreid  liggende 
weilanden in heuvelachtige gebieden 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

De pure smaak van  dit 
unieke rundvlees  staat 
hoog  aangeschreven.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lakenvelder 

Een oud Hollands dubbeldoel ras  uit de streek. De Lakenvelder 

heeft een opvallende witte band over rug  en buik.  Ze lopen een 

groot deel van  het  jaar  in de wei. Als oorspronkelijk trekdier 

hebben de Lakenvelders de eigenschap om  suikers op te slaan 

in hun spieren. Dit geeft het  vlees een karakteristieke smaak. 

Het vet smelt bij een lage temperatuur, waardoor het  op een 

lage temperatuur gegaard kan worden. De structuur en de 

smaak blijft zo behouden. 

 
Natuurvlees 

Ecologisch en duurzaam rundvlees uit de Nederlandse 

natuurgebieden. Mals,  rijk van  smaak en veilig. Natuurvlees is 

afkomstig van  dieren die zijn ingezet voor het  beheer van  de 

natuur in Nederland. De runderen zijn geboren en opgegroeid in 

Nederland en hebben altijd  buiten gelopen. Een schoolvoorbeeld 

van  duurzaamheid. En dat  proef je.

Wij horen steeds vaker de  vraag naar bijzondere vleesrassen. 

Hierdoor beschikken wij over een steeds uitgebreider 

assortiment. Van duurzame streekrunderen tot  specifiek rassen 

uit andere landen. Gelukkig hebben  wij in de  afgelopen 60 jaar 

een breed netwerk opgebouwd van  leveranciers en  boeren. 

Hierdoor kunnen wij mooi tegemoetkomen aan de  speciale 

wensen van  onze klanten. Hieronder een kleine greep uit  

een aantal bijzondere rassen uit ons assortiment. Stuk  voor 

stuk  mooie verhalen die  wij graag met u (en  met uw  klant) 

willen delen. 



 

Limousin 

De Limousin runderen grazen o.a.  op  verspreid liggende 

weilanden in heuvelachtig gebied met een vaak  arme, 

schrale grond. Door  de  vele  bergwandelingen is dit vrij 

magere rundvlees toch smaakvol, super mals en  heeft 

het een unieke en  fijne  structuur. Het vlees heeft slechts 

een klein  randje vet  en  een zeer  lichte dooradering. De 

uitgebalanceerde, ouderwetse en  pure vleessmaak van  dit 

unieke rundvlees staat hoog aangeschreven. 

 
Wagyu 

Het Wagyu rundvlees wordt gezien als  het  meest malse, 

sappige en  lekkerste rundvlees. Dit van  oorsprong Japans 

speciale vroegrijpe runderras met veel  intramusculair vet 

krijgt  een unieke traditionele behandeling, bestaande uit 

een menu van  gras, granen, bierbostel en  een dagelijkse 

massage. Het ras,  de  manier van  mesten en  de  voeding 

Hierdoor krijgt  zorgen ervoor dat  het  vlees een prachtige 

forse marmering van  onverzadigd vet  krijgt  en  dat  zorgt 

voor een exquise en  onvergelijkbare smaak van  de 

allerhoogste  kwaliteit. Het superieure Wagyu rundvlees 

staat bekend als  een echte delicatesse. Wij hebben Wagyu 

vlees in verschillende gradaties tot  het  unieke Kobe  vlees. 

 
Rubia 

Het Spaanse rundvlees Rubia Gallega is bijzonder mals vlees 

met een fijne,  boterachtige smaak. Het vlees is donkerrood 

en  sterk gemarmerd. Het vlees staat door de  kruidige en 

iets  ziltige  smaak al jarenlang prominent op  de  kaart bij vele 

Spaanse sterrenkoks. De unieke smaakbeleving ontstaat 

 
door de  natuurlijke en  vrije  levenswijze van  deze mooie 

runderen. Daarnaast worden ze pas na  drie  tot  zeven jaar 

geslacht. 

 
Simmentaler 

De Simmentaler runderen  worden hoofdzakelijk gehouden 

in de  Duitse en  Oostenrijkse Alpen. De runderen kenmerken 

zich  door een geelachtige tot  roodbonte vacht en  een witte 

kop.  Het vlees kenmerkt zich  door een mooie vetbedekking, 

de  fijne  structuur en  een goede marmering. De koeien 

zijn minimaal 3 jaar  oud en  hebben 2x gekalfd. Door  deze 

combinatie ontstaat karaktervol vlees dat  zich  kenmerkt door 

een dieprode kleur  en  de  sappige smaak. 

 
 
 
 
 

   Het vlees is 
donkerrood en sterk 
        gemarmerd 

 

 

 
De kwaliteitsburgers van The 

Frozen Butcher zijn verkrijgbaar in 7 

verschillende soorten: Angus burger, 

Wagyu burger, US beef burger, Lams 

burger, Iberico burger, Biologische 

burger en  een beef burger gemaakt van 

100%  Rainforest Alliance gecertificeerd 

rundvlees. Daarnaast is er een ‘Limited 

Edition’ burger van  kalfsvlees. The  Frozen 

Butcher staat voor kwaliteitsburgers, 

gemaakt van  100%  kwaliteitsvlees met 

een garantie van  het  ras  en  origine 

van  het  vlees. De hamburgers worden 

direct na  productie ingevroren met 

behulp van  een speciale invriestechniek. 

Hierdoor wordt de  echte slagerskwaliteit 

gegarandeerd en  zijn kunstmatige 

conserveermiddelen, kleurstoffen of 

andere toevoegingen geheel overbodig. 

Een  puur product, een pure smaak, 

bestaande uit puur kwaliteitsvlees met

De rassen hierboven zijn een kleine greep uit de  vele  bijzondere vleesrassen in ons assortiment. Deze  speciale rassen 

verkopen wij hoofdzakelijk in technische delen op  bestelling. Op verzoek kunnen wij deze voor u naar eigen wens 

portioneren. Onze  vleesspecialisten adviseren u graag bij het  maken van  de  juiste keuzes. 

enkel toevoegingen, zoals wat  zout  en/of 

kruiden. Burgers zijn hot!



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KDV 

 
Livar 

Het varkensvlees van  de  bontgekleurde Livar varkens is lekker 

mals, sappig en  vol van  smaak. De oorsprong van  de  deze 

varkens ligt bij de  eeuwenoude Abdij  Lilbosch in het  Limburgse 

Echt.  De Livar varkens worden op  een diervriendelijke manier 

gehouden. Ze hebben vrije  uitloop naar buiten, liggen in de 

stal  ruim in het  stro en  krijgen rustig de  tijd om  op  gewicht te 

komen. Bovendien krijgen ze een uitgekiend dieet van  vers 

geteelde granen. Door  hun bijzondere leefwijze hebben deze 

varkens extra vet  tussen de  spieren. Dat zorgt voor meer smaak 

en  malsheid van  het  varkensvlees. De balans tussen sterk ras, 

leefwijze en  voeding van  granen resulteert in puur ambachtelijk 

vlees. Het Livar varken is een kruising tussen het  Limburgs 

landvarken, de  Engelse Duroc en  het  Zweedse New  Hampshire 

 
Ibérico 

Het Ibérico-varkensvlees heeft een unieke kwaliteit dankzij het 

klimaat, de  voeding en  de  vrijheid dat  het  raszuivere varkentje 

 

heeft. Deze  aspecten zorgen ervoor dat  het  vlees een mooie 

vetdooradering heeft en  veel  onverzadigde vetzuren bevat. Het 

vet  smelt al op  kamertemperatuur en  dat  geeft het  vlees een 

sublieme, nootachtige en  volle  smaak. Het Ibérico-varken (ook 

wel  bekend als  Pata Negra-varken) komt uit Spanje en  Portugal. 

Op de  bergweilanden voeden ze zich met eiwitrijke Bellota- 

eikels, aromatisch gras, kruiden en  boomgewassen. Dit varken 

wordt ook  wel  ‘de olijfolie op  vier  poten’ genoemd 

 
 

De varkens  leven  in  de 
tuinen  van de eeuwenoude 

Abdij Lilbosch.

 

KDV garandeert een verantwoorde productie van  kwalitatief 

hoogwaardig varkensvlees met respect voor dierenwelzijn 

en  milieu. Oftewel: vlees zoals vlees is bedoeld. Daarom 

werkt Slagerijen Kaldenberg voor het  grootste deel van 

ons varkensvleesassortiment alleen samen met bedrijven die 

zijn aangesloten bij de  Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV). 

Stichting KDV is een samenwerkingsverband tussen 

Nederlandse varkensboeren, een slachterij, grossiers, slagers, 

vleeswarenproducenten, Retail  bedrijven en  cateraars. In totaal 

gaat het  om  zo’n 500 450 partijen. Samen zetten ze zich in 

voor een verantwoorde productie van  kwalitatief hoogwaardig 

varkensvlees, met respect voor dierenwelzijn en  milieu. KDV 

wil dat  de  varkens gezonder zijn en  een goed leven hebben. 

Daarnaast gaan alle  aangesloten partijen slim  om  met energie 

en  wekken die  waar mogelijk ook  zelf op. 



Blank kalfsvlees  

De Meierij staat van  oudsher bekend om  haar kalveren en  de 

kennis en  het  gevoel voor kalverenhandel. Deze  roem is nu 

ingezet voor een prachtig assortiment kalfsvlees. Het Malse 

kalfsvlees is voorzien van  het  Beter Leven kenmerk. Het Beter 

Leven kenmerk van  de  dierenbescherming is een 

sterrensysteem, waarbij geldt: hoe meer sterren, hoe 

diervriendelijker. Het Beter Leven kenmerk met één ster staat 

voor belangrijke verbetering ten  opzichte van  gangbaar vlees. 

Bij Meierijsche Roem hebben de  kalveren meer ruimte, meer 

afleiding en  betere voeding gekregen. Dit komt uiteindelijk ten 

goede aan de  kwaliteit, smaak en  malsheid van  het  kalfsvlees. 

Dit assortiment valt  onder de  pijler  duurzaam van  Eerlijk & 

Heerlijk.

Peter’s Farm 

Het kalfsvlees van  Peter’s Farm is mals, smaakvol en heeft een 

fijne  structuur. Hierdoor heeft het  vlees een hoog 

smaakgehalte. Dat heeft allemaal te maken met het 

dierenwelzijn, de  rust in de  stal  en  de  vrijheid van  de  kalveren. 

In kleine kuddes bepalen de  kalveren helemaal zelf wanneer 

en  hoeveel ze willen eten en  of ze willen lopen, staan, 

liggen, spelen of slapen. De kalveren kunnen zelfs  spelen 

met skippyballen of autobanden. Het malse kalfsvlees is 

voorzien van  het  Beter Leven kenmerk (1 ster). De prikkelende 

leefomgeving wordt gecombineerd met maximale aandacht en 

zorg  voor het  kalf. 

 

 

mals, smaakvol en  met een  fijne  structuur 
 
 
 
 

 

 

Rosé kalfsvlees  is  een  klasse 
apart  en  afkomstig van speciaal 

geselecteerde  kalveren 
 

  Rosé kalfsvlees 

Rosé kalfsvlees is een klasse apart en  afkomstig van  speciaal 

geselecteerde kalveren. De specifieke voeding, huisvesting en 

verzorging van  de  dieren zorgen ervoor dat  het  vlees een fijne 

structuur en  een heerlijke zachte bite  krijgt.  Dit zorgt voor een 

betere smaakervaring. 

 
 



 

 
 
 
 
 

Zacht, smakelijk en met een legendarische 

finesse 
 
 
 

Lamsvlees Nieuw Zeeland 

Nieuw Zeeland staat bekend om  hun goede kwaliteit 

lamsvlees. Het gras in Nieuw Zeeland krijgt,  omdat het 

een eiland is, continu lucht van  de  oceanen. Het gras is 

daardoor van  uitstekende kwaliteit en  dat  proef je terug in 

het  lamsvlees. Doordat de  lammeren uitsluitend buiten in 

alle  vrijheid en  rust opgroeien is het  vlees van  uitzonderlijke 

kwaliteit. Het vlees is zacht en  heeft een bijzondere subtiele 

smaak en  constante  kwaliteit. Al jarenlang is Nieuw-Zeeland 

dé standaard voor het  lamsvlees in de  horeca. De specifieke 

kenmerken van  Nieuw Zeelands lamvlees is dat  het  vlees zeer 

constant is qua snit  en  smaak. Prijstechnisch is het  Nieuw 

Zeelands lam  gunstig, het  heeft een constante kwaliteit en  is 

altijd  leverbaar. 

 
Pyrenees melklam 

Dit onderscheidende lamsvlees met Label  Rouge is een 

uitzonderlijk stukje vlees: zacht, smakelijk en  met een 

legendarische finesse. Het lamsvlees komt uit het  midden van 

het  Baskenland en  wordt vertegenwoordigd door 350 kwekers 

in Baskenland en  de  Pyreneeën. Vooral hun passie maakt dit 

vlees uitzonderlijk. De lammetjes worden gefokt bij de  moeder, 

zonder inbreng van  buitenaf, zijn jonger dan 45 dagen en 

wegen geslacht zonder kop  en  afvallen 7 à 8 kg. Dit lamsvlees 

is beschikbaar van  november tot  eind juni. Verkrijgbaar in 

geheel of versneden in delen. 

 
Hollands lamsvlees 

De Hollandse lammeren komen zo van  de  weides uit onze eigen 

polders van  geselecteerde boeren die  volop bezig zijn met het 

dierenwelzijn. Dit resulteert in uitloop in de  ruime weilanden. 

Inclusief het  rijke gras, de  frisse lucht en  weinig foodmiles. 

Daarnaast hebben de  dieren een maximale weidegang. Al deze 

invloeden bij elkaar geeft het  Hollandse lam  een unieke, malse 

smaak van  een puur product. 

 

 
 

Iers lamsvlees 

Het Ierse  lamsvlees staat bekend om  de  malsheid en  de  

heerlijke pure en  zilte smaak. De lammeren zijn wat 

zwaarder bevleesd en  het  vlees is wat  voller van  smaak. 

De kwaliteit is van  een uitzonderlijke klasse. Het verse gras, 

de  zeelucht, de  ongerepte natuur, de  ruimte en  volop 

lichaamsbeweging geven het lamsvlees een typische, zacht 

zilte en  delicate smaak. Extra  mals, sappig en smaakvol. Het 

lamsvlees komt van Watergrasshill. Dit Free  Range Ierse lam  

is een veelzijdig stukje lamsvlees met een delicate smaak. Het 

vlees is extra sappig van  smaak. Het lam  assortiment bestaat 

uit een ruime selectie van  verse (vacuüm verpakt) kant  en  

klare  producten van  de  hoogste kwaliteit . De 

lamsvleesproducten van Watergrasshill zijn 

het  hele jaar  beschikbaar en  worden geproduceerd onder de 

strengste eisen in overeenstemming met de  EU-eisen en  de 

Bord  Bia Lam  Quality Assurance Scheme. 

 
Iers zuiglamsvlees 

Ieder jaar  in de  periode april  tot  eind juni  hebben wij speciaal 

voor u het  Ierse zuiglam geselecteerd. Dit malse lamsvlees is 

afkomstig van  lammeren van  circa  3 maanden met een gewicht 

van  10 tot  14 kg. Het vlees kenmerkt zich door zijn lichte kleur, 

zachte nootachtige smaak en  sublieme malsheid. Zuiglamsvlees 

is verkrijgbaar in vele  manieren van  uitsnijden, van  rack  tot  

bout en  is dan ook  een ware delicatesse.



VEGETARISCH                                                                      UW ZORG?
 

Kies je vlees, kies  dan bewust voor goed vlees. Ons  boek 

bied je daarvoor alle  keuze. Daarbij geldt: alles met mate. 

Kies af en  toe  eens voor wat  minder vlees. Dat is beter 

voor je gezondheid, het  milieu en  voor de  dieren. Als 

alternatief hebben wij vegetarische producten, dat past 

perfect bij een gezonde en  bewuste levensstijl. Ons  

assortiment biedt volop variatie. Voor  elk moment van  de  

dag en  steeds verrassend. Een  dag zonder vlees? Kies 

dan voor vegetarisch. Dat is zorgeloos genieten 

voor vandaag en  morgen. 

WIJ ZORGEN ERVOOR. 
 
Retailverpakkingen 

Slagerijen Kaldenberg heeft zich al jaren gespecialiseerd in het 

produceren van  klein  verpakkingen voor o.a.  wederverkopers 

zoals kampwinkels, shop in shop en  kleinschalige distributie. 

Door  onze hygiënische manier van  werken, ons specialistische 

machinepark en  onze jarenlange ervaring, produceren wij vele 

soorten verpakkingen onder een veilige beschermende atmosfeer.

 

LEKKER VLEES 
VOOR IEDEREEN 
Outdoor cooking & grill 

Buiten koken wordt steeds populairder. In de  tuin, op  het 

terras en  op  het  strand. Hier draait het  om  sfeer, beleving, 

goede verhalen en  mooie producten. Het bakken en  grillen 

van  bijzondere vleessoorten met een verhaal is gewoon hot. 

Of het  nu  gaat om  een speciale Iberico burger of een prachtige 

Dry Aged Picanha: wij hebben het  allemaal in huis. Onze 

vleesspecialisten adviseren u graag.  

HET SMAKELIJKE 
BUITENLEVEN 
Care & cure 

Ook beschikken wij over een toonaangevend breed 

assortiment voor de  zorg  en  institutionele markt. Van vers en 

diepvries vlees in allerlei vormen, afleidingen en  gewichten 

tot het  complete convenience assortiment. Of het  nu  gaat om 

dieetafleidingen, speciale vetpercentages, kleinschalig wonen 

of speciale klant  specifieke wensen: wij kunnen het  compleet 

met productspecificaties voor u produceren. 

 
 
 
 
 
 

INGEPAKT 
SMAAKT LEKKER 
 

HORIZON 

Onder dit private label verkopen wij een groot 

aantal diepvries vlees & vleesproducten van 

een uitstekende ho


