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Eerlijk en echt, nuchter en puur, geen poespas, smakelijk en mals. 
Deze positieve kwalificaties gaan op voor het kwaliteitsvlees 
van het Kruiden Varken. Een varken dat zijn oorsprong vindt in 
Gaasterland, Zuidwest-Friesland. Op initiatief van een aantal 
nauw samenwerkende varkenshouders. Die veel waarde hechten 
aan gezondheid en dierenwelzijn. 

De varkenshouders voeren hun Kruiden Varkens met de hand een 
speciaal ontwikkelde mix van ruwvoer en kruiden die varkens in de 
natuur graag eten. Een geurige mix op basis van onder meer eikenbast, 
knoflook, jeneverbes, wilde tijm, oregano, vliesbessen, fenegriek en 
kastanje. Varkens houden van dit kruidige voedermengsel, dat hun 
gezondheid en de smaak en droogheid van hun vlees ten goede komt.

Het uitgebalanceerde varkensvoer bestaat voor 80% uit grondstoffen van Europese 
oorsprong. Tweederde van het voer bevat minimaal drie graansoorten. De gebruikte 
soja is ingekocht volgens het zogeheten Non-Amazonecriterium. Dat wil zeggen dat 
de soja verantwoord geteeld is, net als de overige voedergrondstoffen. De varkens 
krijgen dagelijks een portie lokaal geteeld ruwvoer, met onder andere luzerne, 
groene snijhaver en klaver. Dit voer prikkelt het maagdarmstelsel van de varkens 
en is goed voor hun spijsvertering.

Verwen uw klanten 
met een stukje heerlijkheid, 

authentieke kwaliteit van 
Hollandse bodem

Natuurlijk voer

Het vlees van Gaasterlands Kruiden Varkens komt uit een gesloten, 
diervriendelijke productieketen. Frievar varkenshouders, Westfort 
Vleesproducten, de vleesgroothandel en de slager werken hecht 
samen onder de naam Friberne. De varkenshouders zorgen ervoor 
dat de varkens niets te kort komen. Zij hanteren een unieke 
werkwijze, gericht op dierwelzijn en duurzaamheid. Zo schotelen 
ze de varkens een uitgebalanceerd voedermengsel met natuurlijke 
kruiden voor. De biggen blijven waar mogelijk als familie bij elkaar, 
zowel in de stal als tijdens het stressvrije transport.

Diervriendelijk transport
Kruiden Varken houders besteden veel aandacht aan het zorgvuldige en 
diervriendelijke transport van de varkens naar de slachterij. Dit zorgt niet 
alleen voor minder stress bij de dieren, maar levert uiteindelijk ook kwalitatief 
beter varkensvlees op. Stress heeft namelijk een negatieve invloed op de 
vleeskwaliteit. Voor het vervoer van de varkens en biggen gebruiken de 
varkenshouders geconditioneerd transport met een temperatuur die 
vergelijkbaar is met de temperatuur in de stal.
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Friberne is vlees met een verhaal. Het begon met de wens voor 
gezonde varkens en dierenwelzijn in duurzame boerderijen. 

En dat leidde tot beter vlees. Beter van kwaliteit en vooral van 
smaak. Zo zorgt een eerlijke keten voor (h)eerlijk eten. 

En snijdt ook uw mes aan 2 kanten met Friberne.


