
LIEFDE EN PASSIE
Marie-Anne De Nil is de vierde
generatie die met liefde en passie
het paardenvleesverwerkend
bedrijf runt. De producten
worden nog steeds op een
traditionele manier ontwikkeld
en als basis wordt steeds
teruggegrepen naar de
ambachtelijke recepten die een
jarenlange geschiedenis met zich
meedragen. Hierdoor is de
kwaliteit van de producten van
een pure klasse die vakkennis
uitademt.

TOPKWALITEIT
Paarden worden nooit gefokt
voor hun vlees en daardoor zijn
ze niet onderhevig aan de
industriële vleesrevolutie. De Nil
Vleeswaren koopt het
paardenvlees rechtstreeks aan in
de landen van oorsprong.

Gerookt paardenvlees
Nog steeds draagt De Nil
Vleeswaren dit ambachtelijk
proces hoog in het vaandel. Het
paardenvlees heeft nog altijd
dezelfde fijne structuur en rode
kleur. Het vlees wordt volledig
naar wens van de klant
geproduceerd, extra zoet, zoet of
iets pittiger. 

Boulognes
De Nil Vleeswaren brengt nog
altijd handmatig een natuurlijk
vlies rond de vleesmassa en een
puntig plastic stokje wordt
gebruikt in plaats van een clip.
Juist dit proces maakt dat de
boulognes van een uitzonderlijke
kwaliteit zijn. De boulognes
worden gerookt met eiken-
houten schilfers en krijgen op die
manier hun unieke smaak en
kleur.

Salami's
De Nil Vleeswaren vermindert het
gehalte aan varkensvlees in de
salami en voegt een weinig aan
mager paardenvlees toe.
Daardoor krijgt de salami een
meer passionele smaak. 

STREEKPRODUCTEN
De artisanale boulogne en het
ambachtelijk gerookt
paardenvlees werden in 2005
allebei erkend als Streekproduct.
Hierdoor verwierven de
producten tevens een plaatsje in
de Vlaamse Streekproductengids
alsook in de Kleine culinaire
encyclopedie van België.

INTERNATIONALE
CERTIFICATEN
Als eerste en enige in de vlees-
wereld haalde De Nil Vleeswaren
in 2007 het BRC-A label en de ISO

22000 norm. In 2008 haalde het
bedrijf eveneens het BRC-A label-
versie 5 en de ISO 22000 norm.
Deze labels belonen de perma-
nente aandacht voor kwaliteit,
efficiëntie en voedselveiligheid.

FRESH AWARD 2009
De ambachtelijke
paardenvleesquiche De Nil met
een lijntje artisanele
Boulognemosterd werd
genomineerd voor de Fresh
Awards 2009. Dit smakelijke
gerecht werd vervaardigd door
chef Peter Vlaeminck van
restaurant 't Hofstedeke in
Hamme-Zogge. De quiche is klaar
in een zestal minuten en is
verkrijgbaar in zowel grote vorm
of als aperitiefhapje naargelang
de wens van de klant. Want bij
De Nil Vleeswaren is en blijft de
klant koning...
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Marie-Anne De Nil staat reeds 38 jaar paraat voor

het bedrijf dat al sinds 1898 garant staat voor

traditie, ervaring en kwaliteit. Sinds haar 17de is ze

reeds aan de slag bij De Nil Vleeswaren. In 2000

kwam ze vanonder vaders vleugels en runt ze het

bedrijf tot op de dag van vandaag met hart en ziel.

De Nil Vleeswaren houdt vooral het traditionele

ambacht in ere en produceert door de jarenlange

vakkennis drie ongeëvenaarde klasseproducten:

gerookt paardenvlees, boulognes en salami's.

Als klap op de vuurpijl is de De Nil

paardenvleesquiche genomineerd 

voor de Fresh Awards 2009.
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