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Bart

Herlinde

Klinken op  
5 jaar Glorius
LEKKER, LOKAAL EN  

MET VEEL LIEFDE 

Glorius staat voor heerlijk en duurzaam 
varkensvlees. Van zaadje tot karbonaad-
je, zoals we het zelf graag zeggen. 
Lekker en puur varkensvlees begint bij 
een kwaliteitsvolle kweek. Onze Glorius 
varkens zijn op de boerderij echt met 
hun gat in de modder gevallen. Ze krij-
gen de gezondste voeding en de beste 
zorgen. Wie liefde geeft, krijgt smaak 
terug. Daar geloven we in. 

Glorius varkensvlees herken je aan zijn 
verfijnde smaak en malsheid, het resul-
taat van onze keuze voor een karakter-
vol varkensras en het subtiel gekruide 
luxevoer dat op hun menu staat.
Met dit receptenboekje willen we jullie 
aanmoedigen om creatief aan de slag 
te gaan met Glorius varkensvlees. Onze 
neus voor smakelijke combinaties selec-
teerde speciaal voor u 11 verrassende 
en gezonde recepten. Laat je inspireren 
en vooral: Laat het smaken! 

Herlinde & Bart
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Mensen praten 
over Glorius

KRIS DERYCKER (SLAGER) 

 
“Ik wilde iets waar de smaak en het 
verhaal achter varkensvlees goed 
zit. Daardoor ben ik uiteindelijk 
terechtgekomen bij Glorius, zij besteden 
daar veel aandacht aan. Daarnaast 
geven zij zeer goede ondersteuning 
op vlak van marketing. Ik mag gerust 
zeggen dat ik iets heb dat niemand 
anders heeft!”

JOHAN VANHAUTE (HOTEL ARIANE)  

 
“Ik zit al meer dan 20 jaar in het vak en 
zag al heel wat varkensvlees passeren. 
Niks kan tippen aan Glorius. De smaak 
is perfect, de textuur ideaal. Er zijn heel 
veel redenen om voor Glorius te kiezen, 
maar de belangrijkste is ongetwijfeld 
de vele positieve reacties van onze 
klanten.”

BART:

“De eerste 5 jaren van Glorius zijn voor-
bij gevlogen en we merken dat er een 
enthousiasme leeft bij onze slagers en 
de consument. De vele complimenten 
doen heel erg deugd en dat komt vol-
gens mij omdat wij onze varkens alles 
geven wat zij nodig hebben. Het start al 
van bij de genetica van de varkens en 
vervolgens bij het voeder dat zij krijgen. 
Bij iedere stap in het proces sparen wij 
kosten noch moeite zodat we het aller-
beste kwaliteitsvarkensvlees bekomen. 
Dat is de wijze die wij de komende jaren 
willen blijven aanhouden om op die ma-
nier een begrip te worden in de sector. 
Als mensen aan kwaliteitsvarkensvlees 
denken dan zou men eerst aan Glorius 
moeten denken.”
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HET GEHEIM VAN GLORIUS

Plat du jour:  
luxe varkens- 
voer
UNIEKE KRUIDENMIX

Glorius varkens hoeven echt niet te 
knorren. Op het dagelijkse menu staat 
varkensvoer met heerlijke natuurlijke 
kruiden waaronder tijm, rozemarijn en 
kurkuma. Dat resulteerd in het Glorius 
varkensvlees dat we kennen: super 
smaakvol en tegelijk heel voedzaam en 
gezond. 
 

Salie

Rozemarijn

Tijm

Knoflook

Kurkuma

PURE SMAKEN

De unieke kruidenmix werkt op 
verschillende vlakken heilzaam. De 
kruiden zorgen voor stressbestendige 
varkens en zachter en smaakvoller 
vlees met gezonde, onverzadigde 
vetten en duurzame eiwitten. Dankzij 
de kruiden is het vlees bovendien 
opvallend malser en geven de 
sappen een vollere smaak. De 
kruiden dienen ook als natuurlijke 
antioxidanten en die zorgen voor een 
lange houdbaarheid. Geen kleur- en 
smaakstoffen dus, maar pure, eerlijke 
en authentieke smaken.  
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Koken 
met Thijs  
Gelaude 

CACHETTE CATERING 

Zwevezele

“Vlees van zo’n topkwaliteit zie je als 
chef niet elke dag passeren. En dat 
meen ik. Het is een plezier om met 

Gloriusvlees te werken.” 

Meer info: 
www.catering-cachette.be
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Tarte tatin  
van appel en  
bloedworst
INGREDIËNTEN 2 PERS.

 L Bladerdeeg 
 L Bakparels 
 L Appels 
 L Bloedworst 
 L Zure room 
 L Bruine suiker

BEREIDING

Bodem: Zet je oven op 180°C en bak het 
bladerdeeg met bakparels in een gekar-
telde vorm.

Appel: Snij de appels heel dun met een 
snijmachine. Maak laagjes appel in de af-
gebakken vorm en voeg tussen elk laagje 
wat bruine suiker toe. Herhaal dit en bak 
vervolgens nog 20 minuten af op 100°C. 

Bloedworst: verwijder het vel van de 
bloedworst en bak kort aan. Werk af met 
een scheutje zure room. 
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Krokante kroket  
van poot & kop  

INGREDIËNTEN 2 PERS.

 L Halve varkenskop
 L 2 varkenspoten
 L Vleesbouillon
 L Peper
 L Zout
 L Nootmuskaat
 L Madeira
 L Mosterd
 L Ei
 L Bloem
 L Paneermeel

BEREIDING

Kook 1 halve varkenskop en 2 varkenspoten in een krachtige 
bouillon gedurende 6 uren tot een zachte basis. Pel de 
kop en poten en kruid met peper, zout, nootmuskaat, een 
scheutje madeira en een lepel mosterd. Meng alles goed en 
verwijder eventuele kleine beentjes of harde stukjes. Doe 
de massa in een ovenschaal of plateau en laat afkoelen. Snij 
de dag erop je kroketjes op maat. Paneer met eieren, bloem 
en paneermeel en frituur tot een goudgele kroket. Garneer 
subtiel met frisse groentjes. 
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Sappige short rib met  
mousseline aardappel

INGREDIËNTEN 2 PERS.

 L 1 short rib
 L 50 gr gezouten boter 
 L 1 L bruin bier
 L 1 L bruine fond
 L 50 gr soja saus 
 L 200 gr rode wijn 
 L 10 gr zwarte peper 
 L 12 gr grof zout
 L 250 gr aardappelen 

BEREIDING

Bak de short rib kort en krachtig 
aan in een pan met boter en laat 
24u op een klein vuur garen in 
een smaakbad van bruin bier, 
soja, rode wijn en kruiden. Bereid 
een lopende aardappelpuree en 
kruid krachtig af. Als garnituur 
geven erwtjes en zure uitjes een 
frisse toets. De erwtjes kunnen 
ook vervangen worden door 
(dubbel)gedopte tuinbonen.

Verrassende  
vleessalade

INGREDIËNTEN 2 PERS.

 L 200 gr spiering 
 L 20 gr uitjes op zuur 
 L 30 gr bieslook
 L 100 gr mosterd mayonaise
 L 6 gr peper
 L 10 gr zout
 L 40 gr sjalot fijn
 L 10 gr citroensap
 L 1 ei 

BEREIDING

Kruid de spiering met peper, zout, 
mosterd en gaar dit stuk op 90°C 
en laat nog een half uurtje staan 
na het bakken. Laat een nachtje 
rusten in de koelkast. Versnijd de 
dag erop het vlees met een snij-
machine à la brunoise. Versnijd 
ook de komkommer, de zure ui-
tjes en de sjalot in fijne brunoise. 
Kook het ei zacht en maal fijn met 
een zeef. Alle Ingrediënten zijn nu 
aanwezig om het geheel tot een 
heerlijke vleessalade te mengen. 
Heerlijk op een toastje of als dip!

GLORIUS 15GLORIUS 14



Delicieus duo  
buikspek & bloemkool

INGREDIËNTEN 2 PERS.

 L 200 gr buikspek 
 L 1/4 bloemkool
 L 1 koolrabi
 L 40 gr soja
 L 1 citroengras
 L 20 bruine suiker
 L 1 koffielepel sesamolie
 L 5 gr miso 

BEREIDING: 

Buikspek: Leg het buikspek een nachtje 
in natte pekel of zoutbad*. Kruid de dag 
erop het vlees met de kruidenmix (peper, 
zout, tijm, rozemarijn, soja, olie), verpak 
het geheel in een vacuümzak en gaar 14u 
op 65°C. Wanneer afgekoeld, versnijd het 
buikspek in de gewenste porties en lak 
met soja, suiker, citroengras en het brui-
ne bakvocht tot het vlees mooi glanst. 
 
Bloemkool crème: Kook de bloemkool 
gaar, voeg zout en desgewenst wat zure 
room toe. Rond af met wat sesamolie en 
miso.  

*zoutbad = 50 gr zout/L
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Cannelloni  
van varkenswang

INGREDIËNTEN 2 PERS.

 L 1 sjalot
 L Halve courgette
 L ¼ romanesco 
 L 100 gr spinazie
 L 150 gr varkenswang
 L 150 gr room
 L Parmezaan
 L Peper
 L Zout
 L Lasagne vel 
 L Olijfolie
 L Citroen zeste

BEREIDING: 

Stoof de sjalot, courgette en spinazie 
met de romanesco. Versnijd de 
varkenswangen in reepjes. Voeg de 
reepjes vlees en de room toe aan de 
groenten en vermeng met een snuifje 
parmezaan, peper en zout. Laat 20 
minuutjes garen onder deksel. Kook 
twee vellen pasta gaar en laat schrikken 
in koud water. Leg de vellen open en 
verdeel de vulling mooi over elk vel. Rol 
op en werk af met olijfolie, peper, zout en 
citroen zeste. 

TIP:  Serveer met  een lekkere tomatensaus 
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Stoere  
spiering  
aubergine

INGREDIËNTEN 2 PERS.

 L 400 gr spiering met been 
 L Zoutwater/nitriet
 L Aubergine
 L Boter
 L Soja
 L Sesam
 L Noten
 L Bieslook 

BEREIDING: 

Pekel de spiering in zoutwater of nitriet 
gedurende 6u. Bak krokant in de pan of 
op de bbq. Gaar de aubergine zachtjes in 
boter gedurende 20 minuten. Glaceer het 
vlees met soja en bruine fond. Smaak af 
met sesam, nootjes en bieslook. 
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Taco chili  
con carne 

INGREDIËNTEN 2 PERS.

 L tex mex gehakt
 L zure room
 L room
 L maïs
 L sriracha saus
 L peper en zout
 L 4 taco’s
 L 1 ui 
 L 1 chili 
 L 1 teentje look
 L 100 gr selder
 L 1 wortel
 L 1 zoete aardappel
 L 1/4 paprika
 L kidney bonen
 L 2 sneetjes smeltkaas
 L 1 avocado

BEREIDING

Bak het varkensgehakt aan met 
een uitje, chili, look en de tex mex. 
Snij de selder, zoete aardappel, 
wortel, paprika en kidney bonen 
tot een brunoise en voeg toe aan 
het gehakt. Kruid met peper en 
zout. Voeg een scheutje room toe. 
Laat daarna een nachtje rusten. 
De chili con carne is nu klaar om 
toe te voegen aan de gevouwen 
tortilla. Leg wat smeltkaas op 
de taco en laat 5 minuten op 
160°C ovenbakken. Werk af 
met avocado, zure room, maïs, 
sriracha saus en kruiden.
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Vrolijk  
varkenshaasje

INGREDIËNTEN 2 PERS.

 L 400 gr Varkenshaasje
 L 50 gr boter 
 L 1/4 bloemkool
 L romanesco 

BEREIDING

Bak het varkenshaasje in 
bruisende boter aan elke zijde. 
Bak nog 5 minuten in een oven 
van 150°C en laat rusten met 
de ovendeur open. Versnijd 
de bloemkool in stukken, gaar 
in gezouten water en mix glad 
met een klein beetje melk. Werk 
af met verse kruiden en kort 
gegaarde romanesco.
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Vurig  
varkenshaasje

INGREDIËNTEN 2 PERS.

 L 400 gr varkenshaasje
 L 20 gr cognac 
 L 20 gr mosterd
 L 100 g room
 L 2 portobello champignons 
 L 20 gr boter 
 L 1 teentje look

BEREIDING: 

Bak het varkenshaasje in bruisende boter 
aan elke zijde. Bak nog 5 minuten in een 
oven van 150°C en laat rusten met de 
ovendeur open. Maak de saus met glacé 
van de braadpan en cognac. Blus met 
bruine fond, voeg mosterd en room toe, 
kruid af en laat inkoken. Kleur de porto-
bello aan en braad in een oven op 140°C 
met veel boter, look, tijm en rozemarijn. 

Cross &  
Blackwell

INGREDIËNTEN 2 PERS.

 L 400 gr varkenskotelet 
 L 80 gr boter 
 L 60 gr pickles
 L 40 gr eigeel

BEREIDING

Bak de varkenskotelet langs elke zijde op 
een hoog vuur in boter. Laat garen op 
een BBQ. Klop tijdens het garen de mous-
seline op, op een matig vuurtje en voeg 
de pickles toe. Versnijd de varkenskotelet 
en werk af met de saus.
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Al onze charcuterie heeft een uniek recept met aandacht voor de pure smaak van 
varkensvlees. Ontdek onze recepten uit grootmoeders tijd: lekker gekruid, puur én 
eerlijk.

1. St. Nicolas bierpaté
2. St. Nicolas rillette
3. Glorius Paté
4. Droge worst natuur
5. Glorius ring met kruiden

6. Droge worst gerookt
7. Glorius Salami
8. Gebakken spek
9. Gedroogde Glorius Ham
10. Gedroogde Glorius copa
11. 

Proef onze  
verfijnde Glorius 
charcuterie
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Meer informatie & recepten op  

www.glorius.be


