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Het beste van de Nederlandse wei
nu binnen handbereik
Landsmeer - Per 1 september is de vrijdagse markt in Landsmeer ven7jkt met de specialist op gebied van
vlees- en zuivelproducten: de Blaarkopwinkel. Het bijzondsre daarbij is dat de keuze het beste is wat de Nederlandse wei voorbrengt; alles is afkomstig van de Blaarkopkoe, de trots binnen het rundveebestand en al
in de Middeleeuwen beschreven en geroemd.

Toen het ondernemersechtpaar
Anouk en Henk van . der Aat uit
Landsmeer startten met de verkoop van vlees- en zuivelproducten
(kazen en boters) werd hier exclusief voor gekozen. De Blaarkop
wordt ook wel de 'koe in jacquet'
genoemd, doordat ze egaal zwart·of
rood is met een witte kop, met rond
de ogen specifieke zwarte of rode
vlekken(blaren), vandaar de naam
Blaarkop.
Zoals Henk verlelt: "Minimaal
twee jaar lang grazen zij op de
prachtige weilanden van onder
andere de provincie NoordHolland. Zelfs Natuurmonumenten
laat specifiek de Blaarkopkoe grazen op de vele gronden van de
stichting, dit door de diervriendelijke wijze van veehouderij. Doordat
ze bijna het hele jaar buiten in de
wéi staan, voeden ze zich met puur
natuur. Dit zorgt voor een zeer
goede kwaliteit vlees, dat ook door

topkoks hoog wordt gewaardeerd
vanwege de smaak. Het vlees is
'gemarmerd', dit maakt het vlees
ongekend mals .en smakelijk!. Wij
richten ons naast de markt ook op
verkoop en levering in heel NoordHolland met onze webwinkeI:
www.blaarkopwinkeLnl, waarop
het hele assortiment vlees- en zuivelproducten beschreven staat.
Bestellingen hierop worden gratis
bezorgd, bij besteding vanaf € 50,-.
Het vlees wordt geportioneerd en
bevroren geleverd, waardoor het
voor langere periode gebruikt kan
worden.
De zuivelproducten worden gekoeld geleverd. Nadat de keuze
gemaakt is op de website, wordt
telefonisch een afspraak gemaakt
voor de levering hiervan."
Een blik op de website zelf maakt
al snel duidelijk dat er een afgewogen keuze gemaakt kan worden:
van hambw'gers tot chateaubriand,

,
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(licht) gezouten roomboter tot belegen Leidse Sleutelkaas, gehakt en
rosbiefmuis. Allemaal met de garantie van echtheid en geweldige
kwaliteit. Zo zeker zijn Anouk en
Henk van der Aat dat er zelfs cadeaubonnen te bestellen zijn, in de
zekerheid dat degene ' die de bon
krijgt de gever daarvan niet boos
zal aankijken.
.
De marktbezoeker in Landsmeer
kan iedere vrijdag op de markt van
Landsmeer proeven van de fantastische smaak van het vlees en de
zuivelproducten en verder 24 uur
per dag de keuze maken op
www.blaarkopwinkel.nl. Voor informatie kan een mail gestuurd worden naar: info@blaarkopwinkel.nl
of telefonisch contact opgenomen
worden via 06-54382069.
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