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THE ONE STOP SHOP  

VOOR DE BORRELKAART 
Bij ons vindt u de lekkerste regionale borrelhappen uit binnen- en buitenland 

 

 

Local Harvest is continue op zoek naar de mooiste producten die met zorg en liefde worden 
gemaakt volgens traditionele recepten en gebruiken. Wij selecteren onze producten op smaak, 
biologisch is meegenomen. Daarom werken we nauw samen met kleinschalige producenten 
en leveranciers zodat we precies weten hoe onze producten gemaakt worden en waar ze 
vandaan komen. Wij leveren enkel aan de horeca. Natuurlijk komen we het liefst ook bij u 
langs om onze producten te laten proeven. Goede smaak staat namelijk voorop!  

 

Machiel Laumans 

06 – 14 33 72 33 
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LOCAL SLAGERS 

Voor onze Nederlandse Charcuterie werken wij samen met bijzondere slagers en traiteurs. 
 
 
Saveurs – Maastricht ‘Bourgondische lekkerwaaren!’ 
Deze bijzondere traiteurzaak uit Maastricht is 15 jaar geleden opgericht door Jean-Paul Hamaekers. Deze 
Limburgse charcutier heeft het koken geleerd in de keuken van zijn moeder en Oma Fien. Eenmaal 
volwassen mist hij de smaak van vroeger en besluit de oorspronkelijke Bourgondische recepten en 
gerechten in een eigentijds jasje te steken. Hij wil ze voor een grote groep mensen toegankelijk maken. Alle 
producten worden gemaakt zonder gebruik van toevoegingen of conserveringsmiddelen. Zo ontstaan de 
heerlijkste specialiteiten. De ballen en het gehaktbrood van Saveurs zijn inmiddels bekend door het hele 
land. Ze worden gemaakt van duurzaam varkens en rundvlees met Oa livarvlees. Local Harvest levert mooie 
producten van Saveurs voor op de borrelkaart. Probeer het mini gehaktbrood, een Livar frikandel of de 
mini Duroc Ribs.  
 
 
Slagerij De Wit - Amsterdam 
U kent ze misschien van het televisieprogramma Keuringsdienst van Waarde, maar Slagerij De Wit is al ruim 35 
jaar een begrip in Watergraafsmeer. Wat op het eerste gezicht een doodnormale buurtslagerij lijkt te zijn, is 
een parel van ambachtelijkheid en kwaliteit. Eén van de weinige zelf slachtende slagers in Amsterdam. 
Bekend om de kwaliteit en de worstmakerij. Dé Amsterdamse Slager die ook bekend staat om zijn culinaire 
expertise. Hij koopt zijn vlees direct en zelf bij de boer in, onder andere: Maas-Rijn-IJssel koeien en 
Beemsterlant’s varkens. Alles wordt door de slager uitgebeend met het motto we nemen het ′hele beest′, er 
wordt dus ook niets weggegooid. Kwaliteit staat voorop en daarom houdt Slagerij De Wit deze ouderwetse 
maar zeer duurzame manier van werken aan. 

Erik Waagmeester, de man achter Slagerij De Wit, is een bevlogen vakman. Hij oefent zijn vak op de 
ouderwetse en dus duurzame manier uit: hij verwerkt 'het hele beest', maakt worsten, patés, ham, soepen 
volgens eigen receptuur èn met eersteklas ingrediënten. Uiteraard met moderne professionele apparatuur, 
want hij heeft oog voor vernieuwing met handhaving van de kwaliteit van het oude. Zo maakt hij een 
ouderwetse Hollandse braadworst, maar dan wel met venkel en piment. En dan natuurlijk zijn ossenworst, 
gerookt of naturel. Bekend in Amsterdam en omstreken. Volgens een recept dat drie generaties teruggaat. 
Een specialiteit, zacht en puur van smaak mèt een vleugje rook.  
 
 
Slagerij De Schelfer - Geesteren 
Deze gespecialiseerde slagerij uit Gelderland maakt droge worst, rauwe ham, nekka en naegelholt. Ze staat 
bekend om haar Beantriham, Ribba, Nekka, Birgitta, Droge Worst. Zo kenmerkt de Beantriham van De 
Schelfer zich door een zachte, zoetere smaak en heeft de klasse van een Zuid-Europese ham. De Librije 
spreekt van de beste rauwe ham van Nederlandse bodem ooit geproefd. De ham wordt eerst 
′drooggezouten′ en gedroogd. Na een aantal maanden wordt ze afgesloten met smout en te rusten gelegd 
totdat ze een jaar oud is: Ambacht en vakwerk! Het streekproduct stamt van zorgvuldig geselecteerde 
varkens die op de boerderij van de Schelfer zijn gevoerd met een speciaal voermengsel waarin veel 
roggemeel is verwerkt. Dit zorgt ervoor dat de varkens niet te snel groeien, het vlees mooi dooraderd is en 
dat het spek mooi wit blijft. De varkens leven langer dan regulier waardoor het vlees een krachtige rijke 
smaak krijgt. 
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Keurslagerij Spijkerman - Akkrum 
Deze slager uit het Friese Akkrum staat bekend om haar uitgebreide droge-worst-&-rauwe-hammen-
assortiment. De ‘Fryske droege woarst’ is de specialiteit, gemaakt van 1e kwaliteit rund- en varkensvlees. Al 
diverse keren met goud bekroond. Verder maken ze nog 23 soorten andere droge worst denk hierbij aan: 
chorizo, Friberne droge worst, Juttersbitter droge worst, Tynjetaler droge worst, Bleu de Wolvega droge 
worst, Italiaanse droge worst, Eekhoorntjes droge worst met Shiitake, Mediterraanse runderfuet. Dit is 
slechts een kleine greep uit het assortiment. 

Ook is men bij Keurslagerij Spijkerman 'DE' Specialist op het gebied van rauwe hammen. Deze 
rauwe hammen worden gemaakt van het welbekende Livar varkensvlees. Gemaakt met 100% puur/grof 
zeezout. Zo wordt er ook een Coppa gemaakt, misschien klinkt de Coppa di Parma u wel bekend in de 
oren? Schrik niet, bij Keurslagerij Spijkerman wordt de enige echte Coppa di Akkrum gemaakt. Gemaakt 
van Livar varkensvlees, de nek van het varken. Ingesmeerd met zeezout en geheime ingrediënten, dit trekt in 
het vlees, laten drogen, laten rijpen, tijd, tijd en tijd geven. En u proeft een ware delicatesse. Perfect voor bij 
salades, als tapas, door gerechten of voor een lekkere Carpaccio Spijkerman. 
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NEDERLANDSE CHARCUTERIE 

 
Artikel nr.: Producent: Product: 

SAV01 Saveurs, Maastricht Mini gehaktbrood (bak van 2,5 kg 

SAV02 Saveurs, Maastricht Mini Duroc Ribs (bak 1,5 kg) 

SAV03 Saveurs, Maastricht Mini Livar Frikandel (bak van 1,5 kg) 

SAV04 Saveurs, Maastricht Mini Kip gehaktbroodjes (bak van 1,5 kg) 

SAV05 Saveurs, Maastricht Mini Chickenwings (bak van 1,5 kg) 

SAV06 Saveurs, Maastricht Roasted Chicken balletjes (bak van 1,5 kg) 

SAV07 Saveurs, Maastricht Teri Yaki balletjes (bak van 1,5 kg 

SAV08 Saveurs, Maastricht Gegrilde worstjes (bak van 1,5 kg 

SAV09 Saveurs, Maastricht Gehaktbrood (15 stuks) 

SAV10 Saveurs, Maastricht Gehaktbrood (30 stuks) 

SAV11 Saveurs, Maastricht Gehaktbrood (per stuk verpakt) 

SAV12 Saveurs, Maastricht XXL Gehaktbrood (per stuk (snijden) 1150g) 

SAV13 Saveurs, Maastricht XXL KIP Gehaktbrood (per stuk (snijden) 1250g) 

SAV14 Saveurs, Maastricht KIP Gehaktbrood (per 15 stuks 

SAV15 Saveurs, Maastricht KIP gehaktbrood (per 30 stuks 

SAV16 Saveurs, Maastricht Jambon Saveurs (per kg 

SAV17 Saveurs, Maastricht Rookvlees runderfilet Limousin (stuk ca 2 kg) 

SAV19 Saveurs, Maastricht Rookvlees runderfilet Belge blanc blue (dikbil)( 8 kg) 

SAV20 Saveurs, Maastricht Heuvelland bloedworst (per stuk) 

SAV21 Saveurs, Maastricht Kipfilet sous vide (per 10 stuks) 

SAV22 Saveurs, Maastricht Limbougois paté (1 stuks 550g) 

SAV23 Saveurs, Maastricht Hert-ree stoofvlees paté (1 stuks 550g) 

SAV24 Saveurs, Maastricht Ras el hanout balletjes (lams balletjes 1,5 kg ) 
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NEDERLANDSE CHARCUTERIE 
 

 

  

Artikel nr.: Producent: Product: 

  Vleeswaren 

dw701 Slagerij De Wit Ossenworst 

dw702 Slagerij De Wit Ossenworst gerookt (per stuk!) 

dw703 Slagerij De Wit Leverworst* 

dw704 Slagerij De Wit Hausmacher* 

dw705 Slagerij De Wit Gelders gekookte worst 

dw706 Slagerij De Wit Ontbijt Spek gesneden* 

dw707 Slagerij De Wit Achter Ham* 

dw708 Slagerij De Wit Achter Ham gesneden* 

dw709 Slagerij De Wit Pekelvlees* 

dw710 Slagerij De Wit Pastrami 

dw717 Slagerij De Wit Paté de Campagne* 

dw718 Slagerij De Wit Paté deeg* 

dw720 Slagerij De Wit Pulled Pork* 

   

  Verse worst 

dw720 Slagerij De Wit Boudin noir 

dw721 Slagerij De Wit Boudin blanc 

dw722 Slagerij De Wit Weiss worst* 

dw723 Slagerij De Wit Sesam olie, zaad en knoflook* 

dw724 Slagerij De Wit Venkelworst* 

dw725 Slagerij De Wit Gelderse rookworst geheel 

dw726 Slagerij De Wit Braadworst* 

dw727 Slagerij De Wit Bakchorizo* 

dw728 Slagerij De Wit Verse munt witte wijn lamsworst 

dw729 Slagerij De Wit Rozemarijn tijm lamsworst 

dw730 Slagerij De Wit Lams Merguez worst 

dw731 Slagerij De Wit Salie kalfsworstje 

dw732 Slagerij De Wit Boeren worst Zuid-Afrikaans* 

dw733 Slagerij De Wit Runder braadworst 

dw734 Slagerij De Wit Knakworst* 

dw735 Slagerij De Wit Hamburger 100% rund 

      dw736 Slagerij De Wit Frikandel 100% Beemsterland varken 

dw737 Slagerij De Wit Gehaktbal (Per Stuk!)* 

  * Beemsterlants varken 

  NB: vanaf 10 kg kunnen wij worst op maat leveren; 

  uw recept in verschillende maten, gewichten, etc. 
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NEDERLANDSE CHARCUTERIE 
 

Artikel nr.: Producent: Product: 

  Worst en ham 

SF503 De Schelfer, Geesteren Beantriham 

SF504 De Schelfer, Geesteren Nekka (Coppa/ procureur) 

SF505 De Schelfer, Geesteren Nägelholt (gedroogde rundermuis) 

SF506 De Schelfer, Geesteren Droge Wos met kruidnagel (ca. 90 g) 

SF507 De Schelfer, Geesteren Droge Wos Peper (ca. 90 g) 

SF508 De Schelfer, Geesteren Droge Wos Twents (ca. 90 g) 

SF509 De Schelfer, Geesteren Droge Wos Knoflook (ca. 90 g) 

SF510 De Schelfer, Geesteren Droge Wos Olle Geitenkaas (ca. 90 g) 

SF511 De Schelfer, Geesteren Droge Wos Venkel (ca. 90 g) 

SF512 De Schelfer, Geesteren Droge Wos Puur (ca. 90 g) 

SF513 De Schelfer, Geesteren Droge Wos Spaans Chorizo (ca. 90 g) 

SF514 De Schelfer, Geesteren Droge Bierworst van Brouwerij 't IJ (ca 90 g) 

   

Artikel nr.: Producent: Product: 

SPM515 Slagerij Spijkerman Coppa di Akkrum (ca. 1kg) 

SPM516 Slagerij Spijkerman Liva Plaatham (stuk of hele ham) 

SPM517 Slagerij Spijkerman Sopressa Veneta  

SPM518 Slagerij Spijkerman Coppa/Sopressa/Plaatham - tapastrio (per portie 80g) 

SPM519 Slagerij Spijkerman Coppa di Akkrum ( gesneden verpakt 80 g) 

SPM520 Slagerij Spijkerman Liva Plaat ( gesneden verpakt 80 g) 

SPM521 Slagerij Spijkerman Sopressa Veneta (gesneden verpakt 80 g) 

SPM522 Slagerij Spijkerman Droge Worst Turfgerookt (per 4 vacuüm) 

SPM523 Slagerij Spijkerman Droge Worst Turfgerookt (per 60 x 4 vacuüm) 

SPM524 Slagerij Spijkerman Italiaanse Droge Worst (per 2 stuks) 

SPM525 Slagerij Spijkerman Tynjetaler Droge Worst (per 2 stuks) 

SPM526 Slagerij Spijkerman Chorizo Droge Worst (per stuk) 

SPM527 Slagerij Spijkerman Terschellinger Jutters Worst (verpakt per stuk) 

SPM528 Slagerij Spijkerman Truffel Droge Worst (per stuk) 

SPM529 Slagerij Spijkerman Runder Fuet (per stuk) 

SPM530 Slagerij Spijkerman Wild Zwijn Droge Worst met venkel en rode wijn (per stuk) 

SPM531 Slagerij Spijkerman Shiitake eekhoorntjes worst (per 2 stuk) 

SPM532 Slagerij Spijkerman Bleu de Wolvega worst (per stuk) 

SPM533 Slagerij Spijkerman Fa-Chong madame Jeanette (per 2 stuks) 

SPM534 Slagerij Spijkerman Cacciatore (per stuk) 

SPM535 Slagerij Spijkerman Lams droge worst (per 2 stuks) 

SPM536 Slagerij Spijkerman Gerookt spek (per 300 g) 

SPM537 Slagerij Spijkerman Gerookt spek (hele buik vers ca 4kg) 

SPM538 Slagerij Spijkerman Droge worst smaak nieuw (min. Afname 300 p/w)  

SPM Slagerij Spijkerman Wild Zwijn Droge Worst met venkel en rode wijn 

SPM Slagerij Spijkerman Herten Droge Worst  

SPM Slagerij Spijkerman Eenden Droge Worst  
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LOCAL VLAAMS 

Voor onze Vlaamse delicatessen zoals een heerlijke Foie gras, rillette of terrine van eend of gans 
werken wij samen met de Vlaamse Schuur. 

 
 
De Vlaamse Schuur  
Op de grens van de Westhoek en het Houtland ligt het landelijke Handzame daar worden de ganzen 
gekweekt met het doel er culinaire specialiteiten op ambachtelijke wijze te vervaardigen zoals foie gras, 
terrines, rillettes, confits en andere mooie delicatessen. De traditionele kweek- en productie methode van de 
dieren gebeurt op een diervriendelijke manier zonder dwangvoeding (geen trechtervoeding). De ganzen 
leven in de vrije natuur. Naast de boerderij waar de ganzen leven en opgroeien staat een andere boerderij 
waar hele mooie maïs wordt geteeld.  Deze maïs dient als voeding voor de dieren. De dieren worden op het 
bedrijf verwerkt en dit alles gebeurt onder strenge Veterinaire Keuring (hygiënekwaliteit). 
 
Probeer de Mousse de Foie Gras aux Figues. Een heerlijke artisanale foie gras van eend met vijgen, uit 
Knokke Heist België. Deze foie gras wordt gemaakt van de mooiste eendenlevers. Zij bevat geen 
kleurstoffen of conserveermiddelen alleen maar pure producten worden eraan toegevoegd zoals, eendenvet, 
vijgen, melk, armagnac en natuurlijke aroma’s. De foie gras is zacht van smaak met een intens vijgen aroma. 

Ook heerlijk is de Terrine van Eend. Deze paté van eend is eveneens artisanaal bereid, uit Knokke 
Heist België. Voor deze paté worden alleen de mooiste delen van de eend gebruikt. Zij bevat geen 
kleurstoffen of conserveermiddelen alleen maar pure producten worden eraan toegevoegd zoals, 
gevogeltelever, melk, armagnac en natuurlijke aroma’s. De paté is zacht van smaak en heeft een mooie 
structuur. Deze paté laat zich goed begeleiden met de ajuinconfituur van framboos. 
 
De Vlaamse Schuur levert tevens prachtige Foie gras van Gans. Deze ganzenlever wordt artisanaal bereid, in  
Handzame België. De lever wordt niet via dwangvoeding groot gebracht maar op een diervriendelijke 
manier. De gans krijgt zijn voeding (maïs) in het open veld aangeboden. Hierdoor wordt de lever niet te vet 
en komen er geen bittere stofjes, die de gal uitscheid bij dwangvoeding, in de lever maar blijft deze mooi 
zacht van smaak.  
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VLAAMSE DELICATESSEN 

 

Artikel nr.: Producent: Product: 

   

  Eend 

VS01 de Vlaamse Schuur Foie gras van eend  90 g 

VS02 de Vlaamse Schuur Rillettes van eend met foie gras 90 g 

VS03 de Vlaamse Schuur Foie gras met vijgen 90 g 

VS04 de Vlaamse Schuur Mousse van eendenlever met armagnac 

VS05 de Vlaamse Schuur Eenden terrine 90 g 

VS06 de Vlaamse Schuur Rillette van eend bokaal 180 g 

VS07 de Vlaamse Schuur Foie gras van eend 200 g (blik) 

VS08 de Vlaamse Schuur Foie gras van eend entier 180 g 

   

  Gans 

VS09 de Vlaamse Schuur Foie gras des flandre gans 100 g (blik) 

VS10 de Vlaamse Schuur Foie gras des flandre gans 200 g (blik) 

VS11 de Vlaamse Schuur Foie gras des flandre gans bokaal 200 g 

VS12 de Vlaamse Schuur Foie gras des flandre met hele truffel 65 g (blik) 

VS13 de Vlaamse Schuur Rillette van gans bokaal 180 g 

   

  Truffelproducten 

VS14 de Vlaamse Schuur Tapenade van truffel 30 g 

VS15 de Vlaamse Schuur Zwarte truffelolie 100 ml 

VS16 de Vlaamse Schuur Witte truffelolie 100 ml 
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LOCAL SPAANS 

Voor onze Spaanse delicatessen werken wij samen met de Spaanse Schuur, 
wij zijn gek op hun geweldige ham en worst! 

 
 

De Spaanse Schuur 
De Spaanse Schuur is een typisch familiebedrijf en heeft zijn oorsprong in Noord-Spanje, waar oom Julio 
35 jaar geleden besloot zijn passie te volgen en startte met de distributie van ‘de beste ham ter wereld’. Al 
gauw liet hij zijn eigen Iberische varkens opgroeien in Guijuelo, de bergachtige streek ten zuiden van 
Salamanca. Het bijzondere zwarte varkensras, het unieke ecosysteem en de exclusieve voeding van eikels 
(bellotas) en wilde grassen maakt de smaak van Jamón Iberico (Pata Negra) kenmerkend en delicaat. De 
hammen van oom Julio hebben de hoogste kwaliteit en het is dan ook niet voor niets dat veel bekende 
en gerenommeerde restaurants die Noord-Spanje rijk is, hier hun inkopen doen.  

De Spaanse Schuur heeft de hoogste gekwalificeerde Pata Negra (Iberische ham), maar ook een 
smaakvol assortiment Iberico worsten en ambachtelijke kazen, rechtstreeks van oom Julio geïmporteerd. 
In Guijuelo genieten de varkens van een prachtig vrij leven waar ze hun voeding zelf bij elkaar 
scharrelen. Het gebied heeft de zogenaamde D.O.-status (Denominación de Origén). Het keurmerk D.O. 
mag alleen aan de hammen worden toegekend als wordt voldaan aan een aantal strenge eisen. Zo is zelfs 
in de Spaanse wet vastgelegd wat de herkomst van de varkens moet zijn, evenals de voeding, de manier 
van slachten, hoe de bereiding en het rijpingsproces moeten zijn om Jamón Iberico (Iberische ham) te 
mogen heten. De hoogste kwaliteit onder de Iberische ham is het predicaat ‘Jamón Ibérico de Bellota 
D.O.’ (Pata Negra). 
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SPAANSE DELICATESSEN 
 

Artikel nr.: Producent: Product: 

   

  Iberische ham (Pata Negra) 

  Jamon Iberico de Bellota D.O. (36-48 mnd 
gedroogd) 

SP01 de Spaanse Schuur Jamon Iberico de Bellota D.O. (zonder been) 

SP02 de Spaanse Schuur Jamon Iberico de Bellota (zonder been) 

SP03 de Spaanse Schuur Jamon Iberico de Bellota D.O. (met been) 

SP04 de Spaanse Schuur Jamon Iberico de Bellota (met been) 

SP05 de Spaanse Schuur Jamon Iberico de Bellota D.O. (handgesneden) 

   

  Jamon Iberico de Cebo D.O. (24-36 mnd 
gedroogd) 

SP06 de Spaanse Schuur Jamon Iberico de Cebo D.O. (zonder been) 

SP07 de Spaanse Schuur Jamon Iberico de Cebo D.O. (met been) 

SP08 de Spaanse Schuur Jamon Iberico de Cebo (met been) 

   

  Paleta Iberica de Bellota D.O. (24-36 mnd 
gedroogd) 

SP09 de Spaanse Schuur Paleta Iberica de Bellota D.O. (zonder been) 

SP10 de Spaanse Schuur Paleta Iberica de Bellota D.O. (met been) 

SP11 de Spaanse Schuur Paleta Iberica de Bellota (met been) 

   

  Paleta Iberica de Cebo (18-24 mnd gedroogd) 

SP12 de Spaanse Schuur Paleta Iberica de Cebo (zonder been) 

SP13 de Spaanse Schuur Paleta Iberica de Cebo (met been) 

SP14 de Spaanse Schuur Paleta Iberica de Cebo (gesneden) 

   

  Jamon Serrano (14-18 mnd gedroogd) 

SP15 de Spaanse Schuur Jamon Serrano (zonder been) Gran Reserva 24 mnd 

SP16 de Spaanse Schuur Jamon Serrano (met been) Gran Reserva 24 mnd 

SP17 de Spaanse Schuur Jamon Serrano (zonder been) Gran Reserva 18 mnd 

SP18 de Spaanse Schuur Jamon Serrano (met been) Gran Reserva 18 mnd 

SP19 de Spaanse Schuur Jamon Serrano (zonder been) Reserva 15 mnd 

SP20 de Spaanse Schuur Jamon Serrano (met been) Reserva 15 mnd 
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SPAANSE DELICATESSEN  

(vervolg) 

Artikel nr.: Producent: Product: 

   

   

  Delicatessen: 

SP41 de Spaanse Schuur Lomo Iberico de Bellota 

SP42 de Spaanse Schuur Lomo Iberico de Cebo 

SP43 de Spaanse Schuur Lomito Iberico de Bellota 

SP44 de Spaanse Schuur Chorizo Iberico de Bellota 

SP45 de Spaanse Schuur Chorizo Iberico extra cular 

SP46 de Spaanse Schuur Chorizo cular 

SP47 de Spaanse Schuur Salchichon Iberico de Bellota 

SP48 de Spaanse Schuur Salchichon Iberico extra cular 

SP49 de Spaanse Schuur Salchichon cular 

   

  Kleine worsten 

SP50 de Spaanse Schuur Chorizo Iberico Herradura Casero 

SP51 de Spaanse Schuur Chorizo Iberico Herradura Picante 

SP52 de Spaanse Schuur Chorizo Iberico Pincho 

SP53 de Spaanse Schuur Salchichon Iberico Herradura Casero 

   

SP54 de Spaanse Schuur Longanissa de pages Naturel 250 gram 

SP55 de Spaanse Schuur Longanissa de pages Fienas Hierbas 250 gram 

SP56 de Spaanse Schuur Longanissa de pages Pimienta 250 gram 

SP57 de Spaanse Schuur Fuet extra 175 gram 
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LOCAL ITALIAANS 
Onze Italiaanse charcuterie komt van slagerij Marini: hun venkelsalami moet je proeven!  

 

Slagerij Marini Marco 
In 1904 overtuigde Amos Marini, burgemeester van de gemeente Feruccia nabij Florence in Italië, zijn 
jongere broer Angelo om een licentie te kopen voor de verkoop van varkens- en rundvlees. Angelo vroeg 
de medewerking van zijn broer Joseph en zijn zoon Lido. Zo is slagerij Marini ontstaan. In 1971 besloot 
Claudio, een andere zoon van Lido, ook om de weg van zijn vader te volgen. Hij opende een slagerij in 
het dorp Olmi Quarrata. De broers Claudio en Marco hebben met hulp van hun enthousiaste en 
deskundige vader, het vakmanschap voor het varkensvlees verder ontwikkeld en verbeterd. Ook de 
kinderen van Marco en zijn vrouw Patricia, Nicholas en Manuel, besloten om met hun vader te gaan 
werken en hebben dezelfde passie en enthousiasme voor het werk. De Marini familie telt nu dus vier 
generaties slagers. Alle liefde en aandacht wordt besteed aan de verwerking van het varkensvlees. De 
passie en het enthousiasme is tot op de dag van vandaag zichtbaar. De producten zijn stuk voor stuk 
delicatessen. 

De oude slagerij, die er nog steeds uitziet zoals deze ooit was, werd gemoderniseerd in april 2007. 
De nieuwe winkel is een omgebouwd deel van de boerderij, grenzend aan het oude gebouw. In de winkel 
worden ook andere gastronomische producten zoals kaas, ham, pasta, chocolade e.d. verkocht. Een 
kleine wijnbar maakt het geheel compleet. In de nieuwe aanbouw van de slagerij wordt salami gemaakt. 
De boerderij heeft oude kelders, ideaal voor het rijpingsproces van diverse producten. Slagerij Marini 
werkt met een coöperatie van boeren uit de Valdarno Aretino regio in Toscane. Hier fokt men 
verschillende rassen varkens zoals het Landrace Duroc Large white en het Cinta Senese Ras. Deze 
varkens leven buiten vrij rond en hebben een goed leven. Ze worden gevoerd met granen en met de 
dingen uit de natuur die ze zelf bij elkaar scharrelen. Dit draagt bij aan een uitstekende en unieke smaak. 
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ITALIAANSE CHARCUTERIE 

 

Art. nr.: Producent: Product: 

   

  Diverse Italiaanse charcuterie 

   

MA201 Marini Schouder Spalla geheel met been 

MA202 Marini Schouder Spalla ontbeend 

MA203 Marini Ham Prosciutto geheel met been 

MA204 Marini Ham Prosciutto ontbeend  

   

MA207 Marini Salame Finocchiona (Venkelworst maat kg 2-4) 

MA208 Marini Salame Toscano (maat kg 1,8-3,5) 

MA224 Marini Salame Piccante 

MA209 Marini Salame Toscano ( maat kg 0,6-0,8) 

MA210 Marini Salame gentile 

MA211 Marini Salame Toscano extra al Sangiovese 

   

MA217 Marini Guanciale (wang) 

MA218 Marini Mortadella di Prato (maat kg 1,2-2,5) 

MA219 Marini Capacolla (Gedroogde procoreur) 

   

MA223 Marini Manzo marinato al Chianti (rundvlees) 
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LOCAL HOLLANDSE KAAS 
 

Nederland is een kaasland. Bij Local Harvest geloven we dus ook in de kazen van eigen bodem.  
Waarom zou je van ver kaas gaan halen als er in ons land zoveel mooie kaashuizen bestaan?  

Kijk naar onze vele opties! 
 
 
 

 
ROMIG 

 
 Messeklever (gepasteuriseerde koemelk) 

Een kleine ronde kaas, die van binnen naar buiten rijpt, zonder 
oppervlakteflora. Het is een Revival kaas, heeft eerder bestaan van +-1840 t/m 
1938. Nu sinds 6 jaar dus weer terug op de markt. Maker: Jan Uitentuis uit de 
Midden-Beemster. Oorspronkelijk gemaakt door paar boerderijen bij Edam. 
Echt een versproduct en dus beperkt houdbaar (ca. 2 weken). Tijdig bestellen 
gewenst. 

Groot ca. 1,2 kg 
Klein ca. 400 gram 

 
 

WITFLORA 
 

 Bergens Blonde BIO (gepasteuriseerde koemelk) 
De enige Nederlandse witschimmel brie-achtige kaas uit het Noord Hollandse 
Bergen. 
 

Groot ca. 0,8 kg        
Klein ca. 400 gram   

 
 Machedoux BIO (rauwe geitenmelk 

Een heerlijk romig kaasje met een donzige witschimmel. Met haar milde smaak 
en subtiele zuren is de Machedoux uitstekend te gebruiken in salades, sauzen en 
gerechten. De Machedoux is ook een uitstekende dessert kaas. 
 

100 gram 
 

 Macendré BIO (rauwe geitenmelk) 
Een romig witschimmelkaasje bedekt met houtskool as. Door de as krijgt het 
kaasje een grijze tot zwarte kleur en een heerlijke aardse smaak.  

100 gram 
 

 Machère BIO (rauwe geitenmelk) 
Een smeuïg kaasje in de vorm van een boomstammetje. Machère rijpt in de 
verpakking door. De smaak wordt, des te meer de THT nadert, pikanter van 
smaak. Goed te gebruiken in salades, sauzen en gerechten. Heerlijk op brood 
met tomaat, een zoetzuur garnituur of even onder de grill met  honing & tijm. 

140 gram 
 
 

http://machedoux.nl/wp-content/uploads/2009/07/machedoux-nieuw.jpg
http://machedoux.nl/wp-content/uploads/2010/07/macendre.jpg
http://machedoux.nl/wp-content/uploads/2009/07/machere.jpg
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 Machemat BIO (rauwe geitenmelk) 
Een heerlijke geitenbrie, vol en sterk van smaak.  

140 gram 

 Skeapsrond BIO (gepasteuriseerde schapenmelk) 
De enige zachte witschimmel uit Ransdorp (vlak bij Amsterdam). Mild van 
smaak. 
 

Groot ca. 400 gram 
Klein ca. 150 gram   

 
 

 Skeapsbloem BIO (gepasteuriseerde schapenmelk) 
Een heerlijke halfzachte schapenkaas met kruidenmelange uit Waterland. De 
kaas heeft een wat muntachtige smaak.  

Ca. 450 gram 
  

 
 Mecorino BIO naturel of fenegriek (Biologische gepasteuriseerde 

schapenmelk) 
Een heerlijk dessert kaasje uit Zwolle, unieke stevige buitenkant met halfzachte 
vulling. 
 

Ca. 250 gram 
 

 Orbobianco Buffelmozarella (rauwe buffelmelk) 
Een uniek streekproduct uit Groningen, gemaakt van buffelmelk van 
Nederlandse bodem. De mozzarella kan dus dagvers geleverd worden omdat 
het niet geïmporteerd hoeft te worden!! Tijdig bestellen gewenst.* 
 
*Zondag bestellen is dinsdag leveren. Woensdag bestellen is vrijdag leveren.  

2 x 125 gram 
250 gram 

                                                                                         2 kg Emmer   
 

BOTER 
 

 Verdegaalse boerenboter 
Heerlijke echte boter van Blaarkop koeien uit West Friesland. Een mooi oud 
huisdierras dat iets minder melk geeft dan Holstein koeien, waardoor ze van 
gras alleen kunnen leven. Dus géén maïs! Maïs zorgt ervoor dat het vet hard 
wordt, en dat wil je juist niet bij boter. Ook spat of verbrand deze boter 
nauwelijks in de pan omdat deze boter ouderwets gekarnd is in plaats van 
gecentrifugeerd.  

Kuip 500 gram 
Staaf met zeezout 250 gram 

 
 
 
 
 
 

http://machedoux.nl/wp-content/uploads/2009/07/machemat.jpg
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HARDE KAZEN 
 

 Gaasterlandse schapenkaas (gepasteuriseerde schapenmelk) 
Een Fries streekproduct uit Oudega in de buurt van Lemmer. Minimaal 6 
maanden gerijpt. Heeft een zeer eigen volle smaak! 
 

 Vinkethaler (rauwe koemelk) 
Een heerlijke boeren gatenkaas uit Vinkeveen. Door de rauwe melk iets minder 
zoet dan z’n grote broer uit Emmenthal. 

 
 

 Boeren Fenegriek kaas (rauwe koemelk) 
Een lekkere pittige boerenkaas. Fenegriek komt uit Zuid-Europa en Azië. 
Zowel de verse groene blaadjes kunnen gegeten worden, ze zijn heerlijk in 
bijvoorbeeld een curry, als ook de zaden. Dat zijn net kleine stukjes walnoot en 
smaken daar ook naar. Wij verwerken het in onze Klaver Kaas, waardoor deze 
een nootachtige smaak krijgt. 

 
 Boeren Zijper geitenkaas (rauwe geitenmelk)  

Een zachte geitenkaas met goeie nasmaak, heerlijk voor op brood of bij de 
borrel. 
 
 

 Boeren Zijper ponds geitenkaasjes, diverse smaken (rauwe geitenmelk) 
Naturel, Italiaanse kruiden, honing klaver, brandnetel, fenegriek en Mosterd-
peper. 
 
 
 

 Oude boeren Goudse opleg 2008 (rauwe koemelk) 
Enige traditioneel bereidde oude Goudse kaas, uit Zoetermeer, gerijpt op 
Eikenhout met Slow Food presidium keurmerk. 
 
 

 Brandrood Gerijpt (Biologisch Rauwmelks Brandroodkoemelk) 
Een prachtige nieuwe aanvulling op ons assortiment, een authentieke kaas van 
het landgoed Kernhem met een geheel eigen karakter, van maker Michiel 
Cassuto uit Ede. 

 
 Boeren bierkaas (rauwe koemelk) 

Een lekkere bierkaas gemaakt met Mout van diverse zelfstandige kleine 
bierbrouwers.  
 
 
 

 Terschellinger Zeekraal BIO (gepasteuriseerd Schaap) 
Biologische schapenkaas van het wonderschone Terschelling.  
Jolanda en Gerben Bakker hebben daar hun eigen boerderij in Oosterend. Ze 
plukken zelf zeekraal, die ze vervolgens blancheren en toevoegen aan de 
wrongel. De combinatie van dit frisse kruid en schapenkaas is heerlijk.  
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ROODFLORA 
 

 Hirondelle BIO (gepasteuriseerde koemelk, vegetarisch stremsel) 
Nederlandse Limmener roodkorst, tijdens de rijping gewassen met Vin 
d’Alsace wat een lekkere pittige smaak geeft. 
 
 

 Hirondelle BIO Chevre (gepasteuriseerde geitenmelk) 
Nederlandse Limmener roodkorst, tijdens de rijping gewassen met Vin 
d’Alsace wat een lekkere pittige smaak geeft.  

 

 
 

Petit Doruvael Fenegriek (rauwe koemelk)  
Opvolger van de zeer populaire Petit Doruvael. Een bekend kaasje uit 
Montfoort vlakbij Utrecht.  
 
 
 
 
Romedoux/ Remoudou (gepasteuriseerd koemelk) 
De Romedoux of Remoudou is een Limburgs stinkkaasje met zeer eigen sterk 
karakter. Het is een kaas met een rijk en complex aroma waarvan het 
rijpingsproces meerdere maanden duurt. Herkomst: Herve-streek Limburg. 

 

BLAUWFLORA 

 
 Blue de Wolvega BIO (gepasteuriseerde koemelk, vegetarisch stremsel) 

Een milde blauwader uit Friesland. Zijn speciale, romige, milde smaak maakt 
het unieke tegenhanger van de Franse Roquefort, die veel scherper is.  

 

 Pas de Bleu BIO (rauwe koemelk) uit Belgie! 
De blauwschimmel (penicillium roqueforti) ontwikkelt zich in de kaas 
gedurende twee maanden. Tijdens de affinage wordt de kaas regelmatig 
besprenkelt met whisky, port of sauternes. Deze wekenlange bewerking geeft 
de kaas een ongeëvenaarde smeuïgheid en een licht zoete toets.  

 

 

Lady Blue BIO (rauwe geitenmelk) 
Deze absolute topper wordt in Nederland gemaakt. Lady was een zeer 
karakteristieke geit en de ‘leading lady’ van de kudde, met een vacht in de 
kleuren van blauwschimmel. Reden genoeg om deze kaas naar haar te 
vernoemen. Uit Nooitgedacht bij Assen. 

 
  

 

Little blue star BIO (rauwe geitenmelk) 
Milde kleine blauwader uit de kruidenwei uit Nooitgedacht.  
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NEDERLANDSE KAAS 
 

Artikel nr.: Producent: Product: 

   

  Romig 

601 Jan Uitentuis, Middenbeemster  (NH) Messeklever Groot gepast. koemelk ca 1,2 kg 

602 Jan Uitentuis, Middenbeemster  (NH) Messeklever klein gepast. koemelk ca 0,35 kg 

632 Jan Uitenhuis, Middenbeemster (NH) Messeklever Chemster*  

  *Cheddar uit de Beemster, heerlijk voor op de hamburger! 

   

  Witflora 

603 Willbrordusstichting, Heiloo  (NH) Bergens blonde Bio Gepast. koe a 400g 

604 Willbrordusstichting, Heiloo  (NH) Bergens blonde Bio Gepast. koe a 800g 

605 De Oude Streek, Zevenhuizen  (NH) Machedoux Bio rauwe geit witschimmel a 100g 

606 De Oude Streek, Zevenhuizen  (NH) Macendre Bio rauwe geit a 100g 

607 De Oude Streek, Zevenhuizen  (NH) Machere Bio rauwe geit witschimmel a 140g 

608 De Oude Streek, Zevenhuizen  (NH) Machemat Bio rauwe geit ca 140g 

609 Dikhoeve, Ransdorp  (NH) Skeapsrond Bio gepast. schaap klein ca. 150g 

610 Dikhoeve, Ransdorp  (NH) Skeapsrond Bio gepast. schaap groot ca. 400g 

611 Dikhoeve, Ransdorp  (NH) Skeapsbloem BIO gepast. schaap ca. 450g 

612 Vreugdenhoeve, Zwolle  (NH) Mecorino Bio naturel of fenegriek ca. 250g  

   

  Mozzarella uit Groningen 

613 Grootegast, Groningen Orobianco Buffelmozarella (rauwe buffelmelk) a 2x 125g 

614 Grootegast, Groningen Orobianco Buffelmozarella (rauwe buffelmelk) a 250g  

615 Grootegast, Groningen Orobianco Buffelmozarella (rauwe buffelmelk) a 2,5 KG  

   

  Harde kazen 

616 Oudega, Friesland Gaasterlandse schapenkaas (gepast. schapenmelk) 5kg wiel 

617 Van der Arend, Vinkeveen (Ut.) Vinkethaler (rauwe koemelk) 

618 Diverse zelfstandige kaasmakers Boeren Fenegriek kaas (rauwe koemelk) 

619 Utopiahoeve, Schagerbrug  (NH) Boeren Zijper geitenkaas (rauwe geitenmelk) 

620 Slow Food Presidium, Zoetermeer (ZH) Oude boeren Goudse opleg 2008 (rauwe koemelk) 20 kg 

621 landgoed Kernhem, Ede (Ge.) Brandrood Gerijpt (Bio. Rauwmelks koemelk) 3kg wiel 

622 Diverse zelfstandige bierbrouwers Boeren bierkaas (rauwe koemelk) 5 kg Wiel 

623 De Zeekraal, Terschelling Terschellinger Zeekraal BIO ( gepast. Schaap) 4 kg Wiel 
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NEDERLANDSE KAAS 

(vervolg) 

   

  Roodflora 

624 De Zwaluw, Limmen  (NH) Hirondelle BIO (gepast. koemelk, vegetarisch stremsel) 

625 De Zwaluw, Limmen (NH) Hirondelle BIO Chevre (gepast. geitenmelk) 3,5 kg 

626 Montfoort, Utrecht Petit Doruvael Fenegriek (rauwe koemelk) 5 kg 

   

  Blauwflora 

628 Andries Andringa, Wolvega (Fr.) Bleu de Wolvega BIO (gepast. koemelk, veg. stremsel) 4 kg 

629 Hinkelspel, Gent, Belgie Pas de Bleu BIO (Rauwe koemelk) 

630 Kruidenwei, Nooitgedacht (Gr.) Lady Blue BIO (rauwe geitenmelk) 1 kg model 

631 Kruidenwei, Nooitgedacht (Gr.) Lady Blue BIO (rauwe geitenmelk) 2 kg model 

634 Kruidenwei, Nooitgedacht (Gr.) Little Blue Star BIO 

   

  Boter 

630 Gebr. Verdegaal, Oudendijk Verdegaals verse boeren boter kuip 500 gr. 

631 Gebr. Verdegaal, Oudendijk Verdegaals verse boeren boter rol 250 gr. 
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LOCAL OLIE EN OLIJVEN 

Bij de borrel mogen olie, olijven of een lekker stukje vis niet ontbreken. Hiervoor selecteren wij 
bijzondere partners.  

 
 
Santa Maria- Olijfolie 
Manuel da Silva Torrado is de oprichter van het huidige Estº. Manuel da Silva Torrado & Cª. Hij is geboren 
in Monforte, Castelo Branco, in Portugal, in 1858. In 1878 begon hij zijn eigen handel in olijfolie in 
Lissabon. Hij was zich zeer bewust van het feit van de uitstekende kwaliteit van de olijfolie die in zijn 
geboorteregio geproduceerd werd en besloot deze naar de internationale markt te brengen. Dat was een 
groot succes. Het bedrijf lanceerde twee oliën: de SANTA MARIA en de SALOIO. Beide superieur in de 
smaakbeleving. Een mooie geel gouden kleur, smaak en harmonieus aroma gefruit uit koele olijven en is laag 
zurig.  
 
Olives & More – Olijven 
Het Amsterdamse Olives & More levert heerlijke olijven. Eigenaren Brian en Ester ontdekten heerlijke 
olijven in allerlei landen, maar terug in Amsterdam konden zij ze nauwelijks vinden. Daarom importeren ze 
nu zelf.  

Het begon allemaal met zeven houten vaten vol olijven in een houten bakkersbakfiets op een 
boerenmarkt in Amsterdam.  Inmiddels verkopen ze meer dan 15 soorten olijven uit meer dan 10 landen. 
Naast olijven importeren ze ook olijfolie, azijn, artisjokharten en andere producten die ze zelf lekker vinden. 
En na jaren als chef in Michelinkeukens te hebben gewerkt, weet Brian als geen ander hoe je de lekkerste 
tapenades, pesto en antipasti van al die producten maakt. Ze leveren ook aan (top)restaurants en speciaalzaken. Zo 
laten ze voor restaurant Bord’eau (** Michelin, Amsterdam) en The Jane (* Michelin, Antwerpen) een exclusieve olijfolie 
'bottelen'.  
 
Conserveira de Lisboa – Tricana (Sardines) 
TRICANA is het merk van Conserveira de Lisboa dat bestaat sinds 1942. Het bedrijf levert een mooi 
assortiment aan grote vissen, met zijn volle rijping en bekendheid om het handmatig vullen van elk blikje. 
Met deze karakteristieken een krachtig merk dat kwaliteit levert in al hun producten. 
Local Harvest is fan van hun blikjes sardines met chili peper.  
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OLIE, OLIJVEN en VIS 
 
 
 

Artikel nr.: Producent: Product: 

   

 
Santa Maria  
Olijfolie 500 ml.  

  200 ml. 

   

 Olives & More  

 Selectie olijven – geprepareerd Per kilo 

 

 
Selectie olijven bio – 
geprepareerd Per kilo  

 

 
Gemarineerde olijven (o.a. 
tijm & knoflook) Per kilo  

   

 Conserveira de Lisboa   

 Tricana (Sardines)*   Per blikje 90g  

                              
      *Verschillende soorten. Wisselend per seizoen. 
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LOCAL BITTERGARNITUUR 

Als Hollanders zijn wij nou eenmaal gek op bitterballen. En we houden van kiezen.  
Wij bieden de bitterbal daarom aan in drie categorieën: Premium-, Biologisch- of de huismerk van 

Local Harvest- Bitterbal. 
 
 
De Premium Patisserie Holtkamp Bitterbal – authentieke smaak 
Holtkamp is een begrip in Amsterdam. Croquetten en bitterballen worden bij Holtkamp sinds 1969 gemaakt 
met aandacht en liefde voor smaak. Dagelijks wordt verse ragout gekookt, onder andere van vers rose 
kalfsvlees, vers rundvlees of Noordzee garnalen . Met toevoeging van  groenten, kruiden, specerijen, bloem 
en slagroom worden de verfijnde producten bereid. De bitterballen en croquetten hebben een flinterdun 
krokant bros korstje van broodkruim. Het interieur bestaat uit romige salpicon, is rijk gevuld met garnituur 
en heeft een goede balans tussen de overige ingrediënten. Holtkamp bereidt haar producten zonder 
toegevoegde conserveringsmiddelen, E-nummers, bindmiddelen en stabilisatoren. Deze bitterbal verdient 
een mooie plek op uw borrelkaart! 
 
Biologische Bitterbal – eerlijk  
100 % Skal gecertificeerde biologische bitterballen en kroketten en dus vrij van kunstmatige 
smaakversterkers (E621/ MSG etc.). Het rundvlees is van Bon Vivant vlees uit Elburg met 3 sterren beter-
leven kwaliteit. 
 
Local Harvest Bitterbal – goede prijs/kwaliteit 
Onze Local bitterbal kenmerkt zich door een Hollands rundvlees van de borst waar een goede jus van 
wordt getrokken. Gebruikmakend van natuurlijke smaakversterkers als bladpeterselie en lavas. En daarnaast 
kunnen wij scherpe prijzen hanteren voor onze eigen bitterbal omdat deze rechtstreeks van de producent 
komt.  
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BITTERGARNITUUR 

 

 

PREMIUM 
 

Nederland: 
Patisserie Holtkamp 

 

Art. nr.: Product: 

HK01 bitterbal kalfs 30 g/32% kalfsvlees – doos van 42 stuks 

HK02 kalfscroquetten 85 g/ 32% kalfsvlees – doos van 18 stuks 

  

HK03 
 
bitterbal garnaal 30 g/ 30% - doos van 42 stuks 

HK04 bitterbal kreeft 30 g/ 22% - doos van 42 stuks 

HK05 bitterbal oude kaas 30 g/ 20% - doos van 42 stuks 

HK06 bitterbal zwezerik truffel 30 g/ 21% - doos van 42 stuks 

HK07 bitterbal wild 30 g/26% - doos van 42 stuks 

HK08 bitterbal black angus 30 g/ 26,5% - doos van 42 stuks 

 

 
 
 

HK09 Garnalencroquetten 75 g/ 30% - doos van 21 stuks 

HK10 oude kaas croquetten 80 g/ 20% - doos van 17 stuks 

HK11 
 
Kreeftcroquetten 55 g/ 22% - doos van 21 stuks 

HK12 black angus rundcroquetten 75 g/ 26,5% - doos van 18 stuks 

 

 
 
 

HK13 mini kalfs 40 g/ 32% - doos van 28 stuks 

HK14 mini garnaal 40 g/ 30% - doos van 28 stuks 

HK15 mini iberico 40 g/ 26% - doos van 28 stuks 

HK16 mini pekingeend 40 g/ 20% - doos van 28 stuks 

HK17 mini oude kaas 40 g/ 20% - doos van 28 stuks 

HK18 mini kreeft 40 g/ 22% - doos van 28 stuks 

HK19 mini zwezerik truffel 40 g/ 21% zwezerik - doos van 28 stuks 

HK20 mini wild 40 g/ 26% hert - doos van 28 stuks 

HK21 mini black angus rund 40 g/ 26,5% rundvlees - doos van 28 stuks 
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Artikel nr.: Product: 

 
 
BIOLOGISCH 

  

SM902 * Biologische NL rundvlees bitterballen 30 g / 20%  - doos van 80 stuks 
  

SM905 * Biologische NL rundvlees kroketten 95 g / 20%  - doos van 30 stuks 
  

 *  100 % Skal gecertificeerde biologische bitterballen en kroketten en dus vrij van kunstmatige 
smaakversterkers (E621/ MSG etc.). Het rundvlees komt van Limousin koeien uit Elburg met 3 sterren 
“beter-leven” kwaliteit. 
 
 
 
GOEDE PRIJS / KWALITEIT 
 
Local Harvest 

 

 

ZR907 Rundvlees bitterballen 30 g / 20% - doos van 80 stuks 
  

ZR908 Rundvlees kroketten 95 g / 20% - doos van 30 stuks 
  

ALT01 Kaas krakertjes (rolletjes van kaas) 15 g / 35% - doos van 40 stuks 

ALT02 Lavatjes (deegrolletje met pittig gekruid kippenvlees) / doos van 42 stuks 

  
 

 
                    

 Saveurs 

SAV03 Mini Livar Frikandel (bak van 1,5 kg) 
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LOCAL VEGA BITTERGARNITUUR 
Wij geloven in de fantastische mogelijkheden van de vegetarische keuken.  

Daarom bieden we sinds kort ook de revolutionaire BIETERBAL van Jonathan Karpathios aan. 
Daarnaast werken we samen met de creatieve Chef Thor. Probeer zijn aparte en verassende 

smaakcombinaties zoals bitterballen van Thaise Cocoscurry met erwtjes of Hollandse 
blauwaderkaas met spinazie.  

 
 

 
BIETERBAL van Jonathan Karpathios 
Biet, biet en nog ‘ns biet. Een vegetarische bal die gevuld is met biet. Heel lekker met tzatziki-saus. De 
bedenker  van deze Bieterbal is Jonathan Karpathios. Een Nederlands-Griekse chef, eigenaar van 
Restaurant Vork &Mes en bekend van diverse tv-programma’s en van zijn kookboeken over Echt 
Eten. Zijn missie: ‘Echt eten voor jong en oud lekker en toegankelijk maken. Met lokale, eerlijke 
ingrediënten zonder kunstmatige ingrepen of toevoegingen. Goed voor jezelf en goed voor de wereld. 
En iets minder vlees kan ook geen kwaad.’ 

 
Chef Thor  
De bitterballen van Chef Thor hebben niet alleen het vegetarische keurmerk, maar worden ook 
gemaakt zonder kunstmatige smaakversterkers (zoals bijvoorbeeld MSG/E621). Hij gebruikt verder 
alleen natuurlijke specerijen als kleurstof (zoals paprika en kurkuma). 

Wie is Chef Thor? Onder de naam Chef Thor ontwikkelt kookkunstenaar Thorwald Voss haute 
cuisine bitterballen. Zijn inspiratie haalt hij uit zijn ervaringen opgedaan als kok in restaurants over de 
hele wereld.  

Na zijn jeugd in Engeland doorgebracht te hebben, vertrekt Thorwald op zijn 11de naar Nederland 
waar hij een opleiding volgt op de tekenacademie en de koksschool.  Na in o.a. de Kersentuin gewerkt 
te hebben, vertrekt Thor eind jaren 80 naar New York. Hier werkt hij als souschef in The Restaurant en 
later in de Greenwich Village. Na een paar jaar keert hij terug naar Amsterdam. Hierna gaat hij via 
Indonesië naar de stad waar volgens hem het Westen en het Oosten echt samenkomen: Hongkong. Hij 
wordt daar chef in restaurant Seasons. Uiteindelijk keert hij weer terug naar Nederland waar hij begin 
jaren 90 het reizende restaurant de Supperclub start. In 2010 richt hij Chef Thor BV op.  
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VEGA BITTERGARNITUUR 

 

Artikel nr.: Product: 

 

Nederland:  
 
 
Jonathan Karpathios Bieterbal 
 

JK01 Bitterbal van rode bietjes – doos van 45 stuks 

 

 
.                                                  
 
Chef Thor's  "Smallbites", 100 % vegetarische bitterballen: 

  

CT924 Chef Thor’s  “Coco Thai” - doos van 56 x 25 g 

 Bitterbal van Thaise cocoscurry, jonge erwtjes en bieslook 
  

CT925 Chef Thor’s  “Popeye” - doos van 56 x 25 g 

 Bitterbal van Hollandse blauwaderkaas en spinazie 
  

CT926 Chef Thor’s  “Torri Jappi” - doos van 56 x 25 g 

 Bitterbal van Japanse teriyaki bechamel en mango 
  

CT927 Chef Thor’s  “Baladin” - doos van 56 x 25 g 

 Bitterbal van Arabische houmous, tahini-sesam en verse munt 
  

CT928 Chef Thor’s  “Baltibal” - doos van 56 x 25 g 

 Bitterbal van Pakistaanse curry, tomaat, gember en lenteui 
  

CT929 Chef Thor’s  “Chili Mexx” - doos van 56 x 25 g 

 Bitterbal van Mexicaanse zwarte bonen en geroosterde chili pepers 
  

CT930 Chef Thor’s  “Tartufo” - doos van 56 x 25 g 

 Bitterbal van Italiaanse zwarte truffel, roerei en eekhoorntjesbrood 
  

CT931 Chef Thor’s  “Assortiment” - doos van 60 x 25 g 

 Assortiment van bovenstaande vegetarische bitterballen excl. Tartufo (60x25gr) 
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Artikel nr.: Product: 

  

  

ZR09 Kaas kroketje 50gr 

  

ZR10 Geitenkaas kroket 50gr 

  

ZR11 Mini garnalenkroketje 30g/24% 

  

ZR12 Mini saté kroketje 25g/15% 

  

ZR13 mini geitenkaas kroketje 30g 

  

ZR14 mini kazie kroketje 25g 

  

ZR15 mini kaas kroketje 25g 

  

ZR16 Pittig kaas hapje 30g 

  

ZR17 Mini serranoham kroketje 30g/24% 

  

ZR18 Mini groente kroketje 30g/22% 

  

ZR19 Goulash bitterballen 25g/15% 

  

ZR21 Mini chorizo kroketje 30gr* 

  

ZR22 mini zalm kroketje 30gr* 

  

ZR23 Zalm kroketje 50gr* 

  

ALT03 Kaas stengel 

  

  

                            * Alleen opaanvraag 
 


