
Herontdek de 
kwaliteit van  
varkensvlees 
met BRASVAR

zie ook op www.brasvarinspirations.be

met 2 nieuwe 
recepten binnenin





Toen we het bedrijf in 1995 van Kristofs ouders overnamen, 
hebben we keuzes gemaakt. De focus kwam steeds meer 
op de varkensteelt te liggen. Meer zelfs! De wil om ons te 

gaan onderscheiden leidde uiteindelijk tot het BRASVAR’ken, dat al 
het beste van de varkensteelt in zich draagt. Een uitgekiende voeding 
en de combinatie van juiste raseigenschappen levert vlees van de 
bovenste plank op. De gemarmerde structuur en de kwaliteitsvolle 
smaak is het uiteindelijke resultaat van veel geduld, vakmanschap, 
ambacht en een duurzame aanpak. Een brasvarken was het varken 
zoals onze grootouders het kweekten naast de woning, met restjes 
van tafel en gekookte aardappelen. BRASVAR is al het goede van 
toen, gecombineerd met de innovatie en kunde van vandaag. Omdat 
alleen het beste goed genoeg is. 

Kristof en Angelique. 



DE GEMARMERDE STRUCTUUR EN 
HET MALS EN SAPPIG VLEES ZIJN DE 
MEEST TASTBARE GEVOLGEN VAN 
EEN DUURZAME, WELOVERWOGEN 
EN GEPASSIONEERDE KWEEK. 

“



De authentieke 
smaak van vroeger

Mooi gemarmerd vlees 
Een BRASVAR’ken is het resultaat van een Danbredzeug en een Durocbeer.  
De combinatie levert mooi gemarmerd vlees op, met voldoende intramusculair vet  
om smaken uit zijn voeding goed op te nemen. Dergelijk vlees bakt mooi bruin in de  
pan en behoudt zijn vocht. Heerlijk is dat!  

Vakmanschap 
Het resultaat van zoveel passie en vakmanschap is een stukje varkensvlees van 
topkwaliteit dat zich met verve onderscheidt van elk ander. Een stukje vlees waarbij de 
smaak primeert en waarvan de mogelijkheden divers zijn. Zo smaakt ‘vroeger’. 

Duurzaam werken en kweken
Kiezen voor een lokale aanvoer van voedselbronnen, het opwaarderen van diverse 
nevenstromen en het zelf kweken van de mais is kiezen voor duurzaamheid. Als je 
dan ook nog weet dat de geproduceerde mest in de eerste plaats op de eigen akkers 
terechtkomt, en het mestoverschot wordt verwerkt tot groene stroom, dan weet je dat 
kiezen voor BRASVAR meteen ook kiezen is voor een kleine ecologische voetafdruk. 
Naast kwaliteit en smaak. 



authentieke

voeding

Mijn 
menu

Gestoomde

aardappelpuree

Gestoomde 
aardappelschillen 
vormen een ‘puree’ die 
als zetmeelbron voor het 
varkensvoeder dient. 

De ambachtelijke jenever wordt 
op een boogscheut van Nevele 
gestookt. Het productieproces 
levert een restfractie op – de draf – 
die de voedzame bestanddelen 
van mout, tarwe en rogge bevat. 

Van alle eiwitten bevat 
kaaswei de meeste 
vitamines, wei-eiwitten, 
melksuikers en mineralen. 
De gezondheid van de 
varkens vaart er wel bij. 

Enkel de maïskorrels worden 
aangewend. Deze worden op 
het bedrijf zelf vermalen en 
ingekuild  om het ganse jaar 
te kunnen voederen.

Zelfgekweekte maïs

Kaaswei

‘Draf’ of
graanspoeling

Filliers



Graanmengsel

Olijfolie is een plantaardig 
vet en is bovendien 
erg gezond door zijn 
onverzadigde vetzuren en 
antioxidanten.

Een gezonde en 
evenwichtige mix 
van granen, extra 
vitaminen en 
mineralen maakt de 
voeding compleet. 

AUTHENTIEK EN DUURZAAM,
NATUURLIJK EN 
GEVARIEERD, 
DAT IS DE VOEDING VAN  
HET BRASVAR VARKEN.

“

Olijfolie



Brasvar-spiering, 
Cross & Blackwell,  
augurk, bloemkool

EEN BRASVAR ONDERSCHEIDT ZICH 
DOOR SMAAK, KWALITEIT EN UITZICHT. “



Bereiding
Bloemkool in roosjes snijden en kruiden met curry, 
peper, zout en olijfolie.
De roosjes 8 min. garen in een voorverwarmde oven 
op 195°.
Krielaardappelen halveren (eventueel met de schil 
eraan) en kruiden met peper, zout en olijfolie.
Deze garen gedurende 10min in een voorverwarmde 
oven op 195°.

De Brasvar-spiering kruiden met peper en zout.  
Bak een vijftal minuten langs beide zijden in geklaar-
de boter. Haal de spiering uit de pan en laat 5 min. 
rusten onder aluminiumfolie.

Pan afblussen met de pickles, kalfsbouillon en room. 
Eventjes laten inkoken tot sausdikte.
De augurken versnijden in brunoise.

Het bord dresseren: beginnen met het vlees dat is 
versneden in plakjes. Drapeer daarover de saus.
Werk bovenop het vlees af met de krieltjes, bloemkool 
en augurken. En enkele takjes mosterdblad of kervel.

Ingrediënten  
voor 4 personen:

• 1 grote bloemkool

• 500g krielaardappelen

• 4 x 180g Brasvar-spiering

• 250g kalfsbouillon 

• 250g room

• 200g pickles

• 50g geklaarde boter

• 5g curry

• Peper en zout

• 4 grote zoete augurken

De spieringkotelet komt uit het nekstuk 
van het Brasvar-varken. De laagjes vet  
tussen de spieren maken het vlees mals en 
sappig en geven het bijzonder veel smaak.

BRASVAR, EEN VARKEN DAT VOLLEDIG  
BINNEN DE VISIE VAN ONZE ZAAK PAST: 
DUURZAAM, LOKAAL EN BOVENAL SMAAKVOL.
Matthias Van Acker, chef in ‘Bachtekerke’, Bachte-Maria-Leerne

“



BRASVAR, EEN 
SUPERIEUR LAPJE 
VLEES OP EEN BEDJE 
VAN PUUR GELUK.

“

Ovengebakken groenten van het seizoen 
Brasvar- 

gehaktballetjes
graantjesmosterd



Gehakt is wellicht de meest gebruikte 
- bereide of pure - vleesvariant. Brasvar-
gehakt is vers gemalen, heerlijk varkens-
gehakt waar ook de kinderen gek op zijn! 

Bereiding familieschotel
Ui fijnsnijden, aanstoven en laten afkoelen. 
Gehakt mengen met de gestoofde uien, eieren, panko, 
bieslook, peterselie, graanmosterd, fijngesneden look, 
klein beetje verse tijm, peper van de molen, zout.

Meng alles goed en draai balletjes. 

De groenten schoonmaken en in grove stukken 
snijden (de harde groenten iets kleiner). Vervolgens 
de groenten mengen met een goede scheut olijfolie, 
tijm, laurier,  peper, zout, curry madras, paprika-
poeder (ook andere groenten zijn hier mogelijk).

Gaar de groenten 20 min. in een voorverwarmde 
oven van 200°C.

Bak de balletjes kort aan in boter en voeg ze de 
laatste 10 min. toe aan de groenten in de oven.

Alles in een mooie grote schaal dresseren en  
gezellig samen aan tafel smullen …

Ingrediënten  
voor 4 personen:

• 1 kg Brasvar-gehakt 

• 2 eieren

• 2 eetlepels Panko (chapelure)

• Handvol bieslook

• Handvol peterselie

• 2 tenen look

• 2 stuks ui

• Tijm

• Laurier

• Peper van de molen 

• Zout

• 2 eetlepels graanmosterd

• Paprikapoeder

• Curry madras

• Olijfolie

• Boter

• Groenten : paprika, venkel, 
bloemkool, wortel, rode ui, 
sjalot, bataat (zoete  
aardappel)

BRASVAR, EEN AUTHENTIEKE VOLLE SMAAK 
MET EEN ZEER MOOIE TEXTUUR! EN DIT ALLES 
LOKAAL EN OP EEN DUURZAME MANIER 
GEKWEEKT… EETALAGISTEN ZIJN ER ZOT VAN!
jeroen poppe, chef in ‘eetalage’, aalter

“



Vind een Brasvar-slager in uw buurt op
www.brasvar.be
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VLEES MET EEN VERHAAL
VERFIJND

UNIEKE SMAAK

AUTHENTIEKDUURZAAM

natte voeding

(h)eerlijk  onderscheidend

pure kwaliteit


