ADVERTENTIE

Ons verhaal over Streeckgenoten

Het slagersvak werd vader
Jack (r) en zoon Ben Keulen
met de paplepel ingegoten.

De lekkere Streeckgenoten-producten worden
lokaal ook in de eigen winkels verkocht.

84

84 lokale slagers, bakkers en kaasmakers uit heel
Nederland maken unieke lokale producten onder
de naam Streeckgenoten.

Brood, vleeswaren en kaas: voor het
Streeckgenoten-assortiment selecteert Albert
Heijn de beste streekproducten op smaak en – het
allerbelangrijkst – de eigen, specifieke receptuur.

‘We zijn trots op onze
streekproducten’
Van Limburgse achterham tot
Zuid-Hollandse geitenkaas
en Haarlemse duivenkaters.
Meer dan 80 lokale slagers,
bakkers en kaasmakers uit
heel Nederland leveren aan
Albert Heijn onder de naam
Streeckgenoten maar liefst
237 lokale specialiteiten.

N

ee, de pekelsamenstelling
waarmee Ben Keulen zijn
achterhammen die heerlijke
smaak geeft, verklapt hij
niet. Wel vertelt de slager uit
Hulsberg vol trots over zijn streekproduct
dat in Limburg al tientallen jaren geliefd is.
‘We gebruiken de 2 mooiste, meest luxe
delen van het varken: de platte bil en de
bovenbil. Gekruid met een speciale samenstelling, een recept van mijn vader, wordt
de ham 10 uur lang op lage temperatuur
gegaard.’ Het vlees voor de ham komt van
Limburgse varkensboeren, die allemaal
voldoen aan het 1 ster Beter Leven
keurmerk van de Dierenbescherming.
‘Zij hebben een even grote passie voor
het houden van varkens als wij voor het
maken van ham.’

Onder de naam Streeckgenoten
voert Albert Heijn de producten
van ruim 80 lokale slagers,
bakkers en kaasmakers

Lekker van dichtbij
Elke streek heeft zijn eigen smaken
en zijn eigen specialiteiten. Die unieke
streekproducten worden gemaakt door
ambachtsmensen met passie voor hun vak.
Met Streeckgenoten wil Albert Heijn zoveel
mogelijk Nederlanders laten kennismaken
met specialiteiten van dichtbij. Bens
vader Jack hoorde in 2017 met 10 andere
slagers bij de eerste deelnemers aan
Streeck genoten en inmiddels doen er meer
dan 80 slagers, bakkers en kaasmakers uit
heel Nederland mee. Veel van hen hebben
met hun producten vakprijzen gewonnen.
Samen maken ze voor Albert Heijn
237 verschillende specialiteiten, die ze
ook in hun eigen winkels verkopen. Die
Streeckgenoten zijn niet allemaal in elke
Albert Heijn-winkel verkrijgbaar, maar worden in de betreffende regio verkocht. De
meeste producten kun je online bestellen,
zodat je ook in Drenthe kunt genieten van
de specialiteit van een Limburgse slagerij.
Ben is trots dat zijn producten nu onder

de aandacht komen van veel meer mensen. ‘Ze zijn het dubbel en dwars waard.
Door de samenwerking met Albert Heijn
kunnen nog meer klanten van onze
lekkere vleeswaren genieten. We hebben
een grotere naamsbekendheid en het is
drukker in onze eigen winkel geworden. Alle
verkopen via Albert Heijn zijn aanvullend
op onze winkelverkoop. Het is echt een
win-winsituatie.’
Regionale trots
Hoewel er via Albert Heijn veel achterhammen
van Ben Keulen worden verkocht, krijgt
elke ham nog steeds evenveel aandacht.
‘De smaak is en blijft onze eerste prioriteit.
Elke dag blijven we bezig met de vraag: hoe
kunnen we ons product steeds nog iets beter
maken?’ Streeckgenoten staat voor regionale trots, vertelt Ben. ‘De vraag die Albert
Heijn aan ons stelt is letterlijk: “Op welk
product ben je trots en waarom?” Dat zij oog
hebben voor onze passie en voor de heerlijke smaken uit de regio, vind ik prachtig.’

‘Ons vlees komt van Limburgse
varkensboeren die voldoen aan
het 1 ster Beter Leven Keurmerk
van de Dierenbescherming’

Limburgse achterham, extra belegen 50+kaas
van Terschelling, zoete wafels uit Gouda: een
kleine greep uit het Streeckgenoten-assortiment,
dat Albert Heijn dit jaar uitbreidt naar ruim
300 producten.

Meer weten over Streeckgenoten?
Of online regionale specialiteiten
bestellen? Scan dan de QR-code.

Volgende week in onze
verhalenserie over beter eten:
onze kippenketen.

