
“Een pure traditie op tafel”

Minder vlees eten en dan alleen nog maar vlees van
dieren die een goed leven hebben gehad, dat zouden
we allemaal moeten doen.

Wat kan SEKK voor u betekenen?
Vers duurzaam, niet ingevroren vlees direct van de boer
op uw bord.

Wij leveren (H)eerlijke vleespakketten met daarin op
een hygiënische manier in porties verdeeld, vacuüm
verpakt vers rundvlees, varkensvlees of kippenvlees.
Wij bezorgen door middel van koeltransport door heel
Nederland.

100% traceerbaar, antibiotica- en conserveringsmiddel-
en gluten vrij vlees van dieren die een goed leven
hebben gehad.

Speciale Introductiekorting

Maak nu gebruik van de speciale
introductiekorting door de
kortingscode te gebruiken

TM

www.sameneenkoekopen.nl
www.sameneenvarkenkopen.nl
www.sameneenkipkopen.nl

Zo werkt het

• U bestelt uw vleespakket via onze websites
• Anderen doen dat ook
• Maak uw keuze in pakketgrootte en eventuele ver-
snijding

• Wanneer de koe, het varken en/of het koppel kippen
100% zijn verkocht, gaan wij uw bestelling inplan-
nen

• Het rundvlees laten wij rijpen, levertijd 3 tot 4 weken
Het varkensvlees, levertijd 1 tot 2 weken
Het kippenvlees, levertijd 1 tot 2 weken

• Gedurende het gehele proces wordt u door middel
van mails op de hoogte gehouden van de voortgang
van uw vleespakket

• In overleg kunnen wij de afleverdatum, wanneer
wenselijk, aanpassen

• Dag voor levering ontvangt u een Track & Trace
Code zodat u precies weet wanneer u uw vleespak-
ket kunt verwachten. Veelal avondlevering.

• Via gekoeld transport wordt uw pakket in een speci-
aal ontwikkelde retour koelbox bij u thuis afgele-
verd.

• Levering door heel Nederland

Graag willen wij u bedanken voor uw interesse. Wan-
neer wij u ergens mee van dienst kunnen zijn, aarzelt u
vooral niet dit te vragen.

Wij zijn te bereiken op
Telefoonnummer: 053-4367112 of

info@sameneenkoekopen.nl
info@sameneenvarkenkopen.nl
info@sameneenkipkopen.nl

Biologisch Landhoen

Sameneenkipkopen.nl maakt het mogelijk dat u kunt
genieten van échte biologische landhoenderen die een
natuurlijk en langer leven hebben gehad. De hoenderen
scharrelen de hele dag buiten en gaan ’s avonds met
zijn allen op stok. Dat is wat deze hoenderen het liefst
doen en dat mogen ze.

Ook het vlees van de landhoen is 100% traceerbaar tot
in het hok. Het goede leven en de speciaal samenge-
stelde voeding vindt u terug in de overheerlijke smaak
van het stevige maar malse vlees.

U kunt het vlees naar wens laten versnijden, Uw eigen
poelier online. De hoenderen worden niet onnodig of
preventief behandeld met antibiotica en/of hormonen.

Medium Pakket

4 Biologische Landhoenderen
(ca. 1,8 kg per hoen)
Evt. naar wens versneden.

€ 79,60

op www.sameneenkipkopen.nl vindt u nog meer pakketten



Blonde d’Aquitaine

Koop samen met anderen uw eigen deel van een
Blonde d ‘Aquitaine

Sameneenkoekopen.nl, 100 % traceerbaar en eerlijk
rundvlees. Het oornummer zorgt ervoor dat het vlees
gedurende het gehele proces traceerbaar blijft, dus van
de wei tot in de koelkast of vriezer.

Bij ons staat dierenwelzijn bovenaan. Onze vleesras-
koeien leven in kuddes en genieten de grootst moge-
lijke vrijheid. Grazen het grootste deel van het jaar in
kruidige weides. Daarnaast worden zij goed gevoed.
Doordat wij het vlees ouderwets laten rijpen komt de
smaak van dit bijzondere vlees maximaal tot zijn recht.
De koeien worden niet onnodig of preventief behandeld
met antibiotica en/of hormonen.

Robuust buitenvarken

Koop samen met anderen uw eigen deel van een buiten-
varken

Sameneenvarkenkopen.nl, 100 % traceerbaar en eerlijk
varkensvlees. Onze buitenvarkens hebben een uniek
oornummer zodat het vlees gedurende het gehele pro-
ces traceerbaar blijft, dus van de modderpoel/wei tot in
de koelkast of vriezer.

Onze varkens leven bijna het gehele jaar buiten. Het re-
sultaat van dit goede leven en de speciaal ontwikkelde
eikeltjes voeding dat deze varkens krijgen, vindt u terug
in het bijzondere vlees, dat zich zowel in smaak, ‘bite’
en malsheid enorm weet te onderscheiden.
De varkens worden niet onnodig of preventief behan-
deld met antibiotica en/of hormonen.

Tournedos 2 stuks 1x
Biefstuk 2 stuks 1x
Entrecote 2 stuks 1x
Minute steak 4 stuks 2x
Biefpuntjes 2 porties 2x
Rosbief 1 stuk 1x
Riblap 1 stuk 1x

Stooflappen 2 stuks 2x
Hachee vlees 2 porties 2x
Hamburgers 6 stuks 3x
Rundergehakt 4 porties 4x
Runderworstjes 6 stuks 3x
Soeppakket ** 1 portie 1x
Soepvlees Poulet 2 porties 2x

Totaal 37 stuks ca.7,2kg

Vark. Medalion 2 stuks 1x
Filetlapjes 4 stuks 2x
Schouder Karbo. 4 stuks 2x
Rib Karbonade 2 stuks 1x
Rollade 600 gr 2x
Schnitzels 4 stuks 2x
Hamlappen 4 stuks 2x
Speklappen 6 stuks 3x

Nasi Bami Vlees 2 porties 2x
Saucijsjes 8 stuks 4x
Gehakt 8 porties 4x
Vet Gez. Spek 250 gr 1x
Gerookt Spek 250 gr 1x
Droge metworst 1 stuk 1x
BBQ worst 4 stuks 2x

Totaal 52 stuks ca.8kg

Vleespakket voor 2 pers. € 99,50
op www.sameneenkoekopen.nl vindt u nog meer pakketten

Vleespakket voor 2 pers. € 99,50
op www.sameneenvarkenkopen.nl vindt u nog meer pakketten

Scharrel Maiskip

Sameneenkipkopen.nl maakt het mogelijk dat u kunt
genieten van échte scharrel maiskippen die een natuur-
lijk en langer leven hebben gehad. De kippen scharre-
len de hele dag buiten en gaan ’s avonds met zijn allen
op stok. Dat is wat kippen het liefst doen en dat mogen
ze.

Ook het vlees van de kippen is 100% traceerbaar tot in
het hok. Het goede leven en de speciaal samenge-
stelde voeding vindt u terug in de overheerlijke smaak
van het stevige maar malse vlees.

U kunt het vlees naar wens laten versnijden, Uw eigen
poelier online. De kippen worden niet onnodig of pre-
ventief behandeld met antibiotica en/of hormonen.

Medium Pakket

4 Scharrel Maiskippen
(ca. 1,6 kg per kip)
Evt. naar wens versneden

€ 52,60
op www.sameneenkipkopen.nl vindt u nog meer pakketten


