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BLONDE D’AQUITAINE VLEES VAN EIGEN BOERDERIJ

NIEUW PROEF DIT OVERHEERLIJKE VLEES
OP NATUURLIJKE WIJZE GEVOED EN ZONDER ANTIBIOTICA e.d.
Sinds 2014 zijn wij naast het Belgische witblauw ras gestart met het kweken van Blonde
d’Aquitaine dieren. Het Blonde ras kenmerkt zich door grote, lange dieren met zeer ruime bekkens.
Ze worden ingezet in de biologische landbouw aangezien ze met natuurlijke voeders toch grote
groeisnelheden halen met veel spieraanzet. Ook worden de kalveren met hun gerekte lichaam
probleemloos op natuurlijke wijze geboren. Na enkele weken begint de werkelijke spieraanzet. De
Blonde d’Aquitaine zoogt haar kalf onder natuurlijke omstandigheden tot bijna 8 maanden, dit
levert sterke en gezonde kalveren op. Ze zijn weinig gevoelig voor ziekten en goed vruchtbaar.
Door de goede gezondheid van het ras, kunnen deze koeien een hoge leeftijd bereiken.
Gemakkelijk tot 15 jaar. De dieren leveren een superieure vleeskwaliteit; fijne vleesdraad, met
malse biefstuk. Vanaf 5 à 6 jaar zijn de dieren volgroeid, de moederdieren hebben dan een gewicht
van ongeveer 1000 kg en de stieren kunnen een gewicht halen van meer dan 1500 kg.

Kalfspakket +5 kg voor 60 euro

…… st.

Kalfslapjes
5x 2 stuks
Kalfskotelet
1× 2 stuks
Kalfsstoofvlees
1x 1 kg
Kalfsgehakt gemengd 2x 0,5 kg
Kalfsworst gemengd
2x 4 stuks
Kalfschipolata gemengd 1x 4 stuks

Kalfspakket +20 kg voor 200 euro

…… st.

Kalfslapjes
20× 2 stuks
Kalfskotelet
4× 2 stuks
Kalfsstoofvlees
4x 1 kg
Kalfsgehakt gemengd 8× 0,5 kg
Kalfsworst gemengd
8x 4 stuks
Kalfschipolata gemengd 4x 4 stuks

Kalfsvlees Blonde d’Aquitaine los te bestellen:
Kalfsfilet € 30 /kg
Kalfsfilet € 30 /kg
Kalfslapjes € 25 /kg
Kalfsgebraad € 20 /kg
Kalfskotelet € 20 /kg
Kalfsribben € 10 /kg
Kalfsschenkel € 12,50 /kg
Kalfsstoofvlees € 12.50 /kg
Kalfsworst € 10 /kg
Kalfschipolata € 10 /kg
Kalfsgehakt € 10 /kg
Kalfstong € 20 /kg
Kalfslever € 20 /kg

Afgehaald

……× 1 stuk
……× ± 0.75 kg
……× 1 stuk
…... × ± 0.75 kg
…... × 2 stuks
…… × 0,75 kg
…… × ± 1 kg
……× 1 kg
…… × …..stuks
…… × …..stuks
…… × 0,5 kg
…….
…... ×…..stuk
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