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Eisen en herkomst Van Ommeren Vlees Scharrel Rundvlees 
 

Het Scharrel rundvlees van Van Ommeren Vlees is afkomstig van gegarandeerd raszuivere, 

ongekruiste Limousin runderen met een stamboek van meer dan een eeuw. De runderen worden 

gehouden door boeren van de gesloten coöperatie Union France Limousin. Die coöperatie geeft 

onvoorwaardelijke garanties voor afkomst, zuiverheid en kwaliteit van haar producten. Wie lid wil 

zijn moet zich houden aan vele strenge regels en voorschriften. Samen houden de leden van de 

coöperatie zo’n 45.000 moeder dieren op 78.000 hectare weidegrond. Dat komt dus neer op meer 

dan 1 hectare per rund.  

Enkele regels waaraan men moet voldoen: 

 Alleen natuurlijke voeding is toegestaan 

 Kunstmatige groeibevorderaars zijn verboden, op straffe van onmiddellijk royement 

 Elk dier heeft zijn eigen dossier 

 Teelrichtlijnen overeenkomstig het 'cahier descharges'  

 Kalveren zogen uitsluitend moedermelk en grazen op uitgestrekte heuvelachtige weiden 

 Jonge dieren eten uitsluitend gras en granen  

 Slachtdieren blijven zo lang mogelijk in de wei  

  

Voor het vee betekenen deze regels onder meer: 

 Een normale lichaamsbouw, geen topzware 

vleesfabrieken op pootjes 

 Een gezond en stressvrij leven 

 Veel lichaamsbeweging 

 Vrijwel 100% natuurlijke geboortes (tegenover bijna 

100% operatieve geboortes bij doorgefokte rassen) 
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Eisen en herkomst Van Ommeren Vlees Scharrel Varkensvlees 
Van Ommeren Vlees heeft twee soorten scharrel varkensvlees in het assortiment: Livar en het Label 
Rouge graanvarken. 

LIVAR 
LIvar (LImburgs VARken) is ontstaan vanuit de wens van vijf 

Limburgse varkenshouders om weer terug te gaan naar vroeger als 

het gaat om de smaak en beleving van varkensvlees. Het Livar 

varken wordt gehoed in samenwerking met Abdij Lilbosch in Echt. 

In de kloostertuinen van deze abdij scharrelen een deel van de 

Livarvarkens waar ze met 

veel liefde worden verzorgd door de monniken. De varkens 

eten uitsluitend voer afkomstig van de landerijen van het 

klooster. Livar varkens worden op zes verschillende locaties 

gehouden. Al deze locaties hebben gemeen dat de varkens 

van het hetzelfde authentieke ras/kruising zijn en dezelfde 

natuurlijke voeding krijgen als op de kloosterboerderij. 

Verder hebben alle varkens binnen een bed van stro en een 

uitloop naar buiten. En ze worden natuurlijk op alle locaties met evenveel zorg en aandacht 

opgevoed.  

Label Rouge Graanvarken 
Het graanvarken uit Zuidwest-Frankrijk behoort tot de allerbeste 
varkensrassen ter wereld. Vaak is het een kruising van de 'Large 
White' met een ander topras. De varkens worden gehouden volgens 
de regels van Label Rouge. Dit is een Frans keurmerk dat alleen wordt 
gegeven aan producten die aan strenge dierwelzijn- en milieu eisen 
voldoen. 
 
Behalve tijd, is het voer van grote invloed op de kwaliteit en de smaak 
van het varkensvlees. De "Porcs au Grain du Sud-Ouest", zoals deze graanvarkens officieel heten, 
worden groot gebracht met traditioneel varkensvoer. Dit bestaat voor minimaal 70% uit 
graangewassen, met tenminste 35% aan maïs. En ook voor dit voer geldt: geen onnatuurlijke 
toevoegingen. Het graanvarken leeft onder ideale omstandigheden. Met ruim voldoende 
bewegingsvrijheid en vers drinkwater zoveel als het nodig heeft. 
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Verdere regels waar het Label Rouge Graanvarken aan moet 
voldoen: 
-   Grootgebracht in de vrije natuur  
-   Natuurlijke voeding, bestaande uit 75% granen en 
natuurlijke proteïnen en mineralen  
-   Geen gebruik van diermeel en/of groeihormonen in lijn 
met geldende reglementaties Label Rouge  

 

 

Eisen en herkomst Van Ommeren Vlees Scharrel Kippenvlees 
 
Van Ommeren Vlees heeft zowel Nederlands als Frans 
scharrelkippenvlees.  
 

Kemper maïsscharrelkip 
De Nederlandse scharrelkip komt van Kemper. Deze kip wordt 
volgens de volgende principes gehouden: 
 

Groeit langzaam op en is lekkerder !  

-   groeiperiode ruim 1½ keer zo lang als een gewone kip  

-   o.a. daarom stevig, vast vlees  

-   specifiek ras met een eigen goede smaak  

 

Krijgt zuiver plantaardig voer !  

-   minimaal 70% granen, waarvan ruim tweederde deel maïs  

-   geen dierlijke producten  

-   geen antibiotica of andere groeibevorderaars  

-   bloemenextract en maïs geven aantrekkelijke natuurlijke kleur  

 

Diervriendelijk en in de buitenlucht opgegroeid !  

-   natuurlijk altijd onbeperkt voer en drinkwater  

-   binnen in het hok ligt strooisel op de grond en er is ook veel ruimte  

-   overdag loopt de kip buiten in het gras en soms onder struiken en bomen  

 

Gecontroleerde en ambachtelijke productie !  

-   groeit op bij kleinschalige kwekers en wordt semi-ambachtelijk geslacht  
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-   kwaliteitscontrole na het slachten per kip  

-   controle op Salmonella en Campylobacter  

-   lange houdbaarheid gegarandeerd 
 

Frans scharrelgevogelte 
 
Frankrijk is het gevogelte land bij uitstek. Net als ons scharrel varkensvlees 
voldoet ons Franse scharrelvlees aan de strenge eisen die worden gesteld 
om het Label Rouge keurmerk te mogen dragen. 
De Label Rouge kippen worden gehouden in lichte stallen, zonder 
kunstlicht en klein van omvang (maximaal 400 m² per stal), met een 
maximale bezettingsdichtheid in de stal van 11 kippen per m².. De 
pluimveebedrijven kunnen niet meer dan maximaal 4 stallen hebben.  
 
Na de vorming van hun verenkleed, hebben de dieren toegang tot een uitgestrekte uitloopruimte 
met gras en/of schaduw:  
- een buitenuitloop van minimaal 2 m² per dier voor de kippen gehouden in een stal met vrije 

uitloop in de open lucht (ongeveer 1 hectare per stal),  
- onbeperkt voor de kippen gehouden in de 2e categorie (élevé en liberté).  

 
 

WILD 
Wat scharrelvlees betreft gaat er niets boven wild. Deze dieren hebben hun hele leven lang een stressvrij leven. 
Ze scharrelen van geboorte tot het moment van afschot zonder enige belemmering rond. Van Ommeren Vlees 
bied in het wildseizoen een breed assortiment Nederlands en buitenlands wild 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnen: www.livar.nl, www.kemperkip.nl, www.volaillelabelrouge.com, www.francelimousin.nl 

http://www.livar.nl/
http://www.kemperkip.nl/
http://www.volaillelabelrouge.com/
http://www.francelimousin.nl/

