Het verwerken van rundvlees zit in ons DNA
Van generatie op generatie Het verwerken van rundvlees zit in
ons DNA en gaat generaties terug. Jos Swinnen, de oprichter van
Swinnen Meat, groeide op tussen het vee en hielp als kind en tiener
dagelijks op de boerderij van zijn vader. Na de slagersvakschool
startte hij zijn eigen bedrijf en inmiddels draagt hij alle kennis en
ervaring over op zijn zonen Joost en Freek. Net als bij hun vader
zit bij de broers het werken met rundvlees in de genen.
De Selectie Van runDeren Dagelijks verwerken we bij Swinnen
Meat het vlees van koeien en stieren van diverse rassen uit
verschillende Europese landen. Bij binnenkomst wordt het vlees
gekeurd en voorgeselecteerd. Als klant kiest u zelf welke snit, van
welk rund; wij leveren een op maat gesneden product.
VleeS en Milieu Swinnen Meat is een voorloper in de branche en
maakt daarom zo min mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen.
We winnen warmte terug uit de koel- en vriesinstallaties voor
schoonmaakwater en vullen het tekort aan met een state of the
art biomassaketel.

herkomst is het sleutelwoord Swinnen Meat zet kwaliteit voorop en is dan
ook HACCP- en FSSC-gecertificeerd. Dat betekent dat wij zijn goedgekeurd op
het gebied van voedselopslag, distributie en voedselveiligheid. Traceability –
het systeem dat elk stuk vlees kan traceren naar de bron – speelt voor ons hierin
een hoofdrol. Dat wij de herkomst van alle geïmporteerde koeien en stieren
kunnen traceren, maakt ons bedrijf transparanter.
Ons hygiënesysteem Dat wij alles doen voor voedselveiligheid blijkt onder
meer uit ons strenge hygiënebeleid. Elke twee uur onderbreken wij de productie
om het materieel, zoals messen, machines en oppervlaktes, te reinigen. Om
ervoor te zorgen dat alle medewerkers de werkwijze correct uitvoeren, krijgt
iedereen voor aanvang een interne opleiding. Wij houden elkaar in de praktijk
graag scherp en bewaken zo de hygiëne en een brandschone werkvloer.

Swinnen Meat levert het hele jaar door een constante hoeveelheid. Wij
produceren betrouwbare kwaliteit en voldoende voorraad. U kunt elk onderdeel
van een koe of stier bestellen. Uiteraard verzorgen wij maatwerk; u kiest de snit
die u wilt en precies zoals u het wenst: op snit gesneden en verpakt. Zoekt u iets
speciaals? Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen.

SWINNEN HAMBURGER
EXTRA DIK EN ECHT HEEL ERG LEKKER!
Deze hamburger bestaat uit louter
rundvlees met een beetje peper en
zout. En we maakten de hamburger
net iets te dik. Want dat vinden we
gewoon lekker.
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contact
Adres

Beemdenstraat 36
6004 CT Weert

telefoon +31 (0)495 542 005
e-mail

info@swinnenmeat.com

Website

www.swinnenmeat.com

PURCHASE

purchase@swinnenmeat.com

sales

freek@swinnenmeat.com

finance

jacintha@swinnenmeat.com

quality

joost@swinnenmeat.com

Human Resources

kim@swinnenmeat.com

Some questions for the family?
freek@swinnenmeat.com
joost@swinnenmeat.com
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