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ALTIJD OPeN VOOR IeTS NIeUWS
Voorwoord

Als traditioneel familiebedrijf zijn we continu in ontwikkeling en gaan
we steeds weer een stukje verder – ook op het gebied van duurzaamheid
en dierenwelzijn. De eigenaar van ons bedrijf, Bert Mutsaers, heeft als
medeoprichter van de vereniging ter bevordering van de Offenstall
varkenshouderij (Förderung der Offenstallhaltung von Schweinen e. V.)
de weg gebaand die we nu consequent volgen. Wij willen de leefomstandigheden van dieren duurzaam verbeteren en hebben ons als doel
gesteld om steeds meer producten uit de Offenstall veehouderij te
produceren en aan te bieden. Wij streven ernaar om zowel de handel
als de consument in dezelfde mate van onze doelstellingen te overtuigen
zodat we het Offenstall concept verder kunnen ontwikkelen.
Op de volgende pagina’s presenteren wij u nieuwe, innovatieve
Offenstall producten voor uw assortiment, met verse producten waarmee
ook u een bijdrage kunt leveren aan het welzijn van de dieren.
Met vriendelijk groet

Uw Bedford-Team
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Interview

het gaat om

transparantie
voor de
consument

Hoe is de connectie tussen de vereniging

zich niet aan de wet hebben gehouden, worden misbruikt

en de onderneming gegroeid?

om kritiek te leveren op de veehouderij in het algemeen.

De eigenaar van ons bedrijf, Bert Mutsaers, heeft de

Hier worden echter twee principieel verschillende dingen

vereniging al in 2016 opgericht, samen met vertegen-

door elkaar gehaald. Er zijn in elk geval binnen de veehou-

woordigers uit de productieketen zoals agrarische

derij nog voldoende zaken die verbeterd kunnen worden.

bedrijven en slachterijen en met ondersteuning van

Wanneer agrarische bedrijven, slachtbedrijven en de ver-

Thorsten Schäfer is bedrijfsleider bij Bedford. Hij legt in dit

wetenschappers. Het doel, dat ook dor Bedford wordt

werkende industrie zoals Bedford samenwerken en iets tot

interview uit hoe en waarom de onderneming gekozen heeft

ondersteund, is, om agrarische bedrijven betere moge-

stand brengen, moet de consument dit kunnen waarnemen.

voor het Offenstall project en waarom alle partijen daarvan

lijkheden te bieden om hun producten op de markt te

kunnen profiteren.

brengen wanneer ze kiezen voor de Offenstall veehou-

Hoe verhoudt het Offenstall concept zich

derij. Door te kiezen voor de verwerking van vlees uit

tot de andere methoden?

Meneer Schäfer, waarom ondersteunt

de Offenstall veehouderij, willen wij een pioniersrol ver-

Het onderwerp “verbeterde veehouderrij” heeft inmiddels

Bedford het Offenstall project?

vullen en onze leveranciers motiveren om van de traditio-

overal veel aandacht gekregen. Ook hieraan heeft de

Met het Offenstall project maakt Bedford de cirkel rond:

nele veehouderij over te stappen op de Offenstall. We

Offenstall vereniging overigens een belangrijke bijdrage

wij produceren ambachtelijke specialiteiten waarbij de

hebben sinds 2018 een product in ons assortiment dat

geleverd. Er zijn verschillende namen, merken en keurmer-

genots- en smaakervaring prioriteit hebben. Door ons

het Offenstall logo draagt: de Salgiano® is het eerste

ken ontstaan. Uiteindelijk hebben we echter een officieel

vlees in toenemende mate te betrekken van de alterna-

product waarbij we uitsluitend gebruik maken van vlees

erkend keurmerk nodig waarbij de resp. vorm van veehou-

tieve veehouderij, voldoen wij ook bij de herkomst van

uit de Offenstall veehouderij.

derij zich kan aansluiten. Het gaat tenslotte om transparantie naar de consument. Wij zijn ervan overtuigd dat

onze belangrijkste grondstof aan onze kwaliteitsnorm.
Het doel is duidelijk: wij willen het aandeel aan Offen-

Moeten we eigenlijk nog weer een extra

ons Offenstall vlees vanwege de hoge eisen in een van

stall producten in het assortiment de komende jaren

logo op levensmiddelen hebben?

de hoogste categorieën valt. En dat past perfect bij het

continu vergroten en op die manier een bijdrage leveren

Het klopt dat de kadervoorwaarden voor de veehoude-

kwaliteitsstreven van Bedford.

aan een betere veehouderij. Onze filosofie “Voor

rij als jarenlang wettelijk zijn geregeld maar er is in de

kwaliteit bestaat geen alternatief”. past uitstekend bij

afgelopen jaren ook veel kritiek op geweest. Gevallen

dit concept.

van misbruik waarbij de producent en de slachtbedrijven

05

Offenstall 2020

WILDZWIJNSALAMI
MET VARKENSVLEES
gerookt

Uit de Offenstall

Art. 685
1 pak =
ca. 20 stuks
à ca. 45 g

Producten

Gemaakt van wildzwijnvlees uit het wild en varkensvlees van Offenstall vlees, op
smaak gebracht met een eigen unieke specerijenmix, Tellicherry peper en knoflook.

Heerlijke ham, kruidige salami’s,
heerlijk braadvlees – onze Offenstall producten
met de bekende Bedford kwaliteit.

In een rustieke natuurdarm wordt hij op natuurlijke wijze gerijpt en daarna nog
even mild gerookt. Hij is middel grof van structuur.
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Met zeezout

Zonder additieven als smakversterkers

Lactosevrij

Glutenvrij

LAUCHROLLE

met prei gevulde procureur, gegaard en gefrituurd
en is gemaakt van Offenstall vlees

Uit de Offenstall

GERAUCHERTE
PROCUREUR

Art. 745
Per stuk
ca. 950 g
Magere varkensnekken van Offenstall varkens worden met een op smaak
gebrachte farce van varkensvlees en prei gevuld.
Magere varkensnekken van Offenstall varkens worden met zeezout en
eigengemaakte specerijenmix gemarineerd. Na een natuurlijke rijping worden
op beukenhout en jeneverbessen donker gerookt.

gerookte rauwe ham van procureur
en is gemaakt van Offenstall vlees

Uit de Offenstall

Art. 840
Per stuk
ca. 950 g

Offenstall 2020

METZGERSCHINKEN

Lende stuk, gegaard en gefrituurd en is gemaakt van Offenstall vlees

Uit de Offenstall

Salami met een hart van Parmigiano Reggiano BOB,
en is gemaakt van Offenstall vlees

Uit de Offenstall

Art. 686
1 Zak =
2 per stuk
ca. 330 g

Art. 872
Per stuk
ca. 1.500 g
Fijnste salami met varkensvlees uit de Offenstall die rijpt volgens een
bijzonder natuurlijk rijpingsprocedé. Met een kern van 12 maanden gerijpte
Parmigiano Reggiano wordt de Salgiano® een heel bijzondere snack.
Uit de heupstukken zonder zwoerd van Offenstall vlees, met lichte knoflooknoot,
gegaard en krachtig gefrituurd.
11

Pikante, gerookte varkenssalami, en is gemaakt van Offenstall vlees

Uit de Offenstall

Art. 661
Per stuk
ca. 1.800 g

Art. 839
Per stuk
ca. 750 g
slechts 1,5 % vet

Voor 100% van het beste Offenstall varkenvlees gemaak, met grove stukken
en magere varkensvleesdobbelsteentjes. Na een lange natuurlijke rijping in een
natuurdarm wordt hij nog mild gerookt boven beukenhout.
Van magere koteletten van Offenstall vlees gesneden en gezouten.
Bijzonder mildzoute smaak en lichte rooksmaak.

LACHSSCHINKEN

gerookt en is gemaakt van Offenstall vlees

Uit de Offenstall

Over de Offenstall

Hogere levenskwaliteit

Wat wordt er precies bedoeld met de Offenstall veehouderij? Hieronder
zijn de belangrijkster feiten en voorwaarden voor u samengevat die
zorgen voor een beter levensgevoel, robuustheid, vitaliteit en balans
bij de varkens:

Meer natuur Veel frisse lucht en natuurlijke weersomstandigheden (warm, koud, vochtig, winderig, zonnig) zorgen een
beter levensgevoel.

MEER BEWEGINGSVRIJHEID

De varkens hebben twee keer

zoveel ruimte als wettelijk voorgeschreven.

Meer daglicht Natuurlijk daglicht met dag- en nachtgevoel komt tegemoet aan de primaire behoeften van een varken.

MeeR HYGIeNe

Het

offenstall
concept

Vier functionele delen, toegesneden op de

behoeften van het dier, (liggen, eten, ontlasting en bewegen)
zorgen voor een schonere omgeving, betere lucht en een beter
gevoel.

Meer comfort Varkens kunnen tijdens het rusten kiezen
uit een warm, bestrooid liggebied (winter) of een vochtig en koel
gebied (zomer).

MeeR MILIeUBeSCHeRMING

Geringe uitstoot en aanzienlijk

lager energieverbruik voor ventilatie en verwarming.

Nieuwsgierig
geworden?
Meer Spannende
informatie
vindt u
op
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