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✓   Natuurlijk Duurzaam 

✓   100% echt wild   

✓   Uit de Hollandse polders 

  

Hollands Wild biedt de consument een geselecteerd assortiment duurzame producten uit de vrije 

natuur. Met Hollands Wild kiest u voor het beste van twee werelden. Natuurlijk lekkere en duurzame 

producten uit de Hollandse polders met een écht verhaal en een ambachtelijke uitstraling.  

Geen kweekwild maar echt Hollands Wild  

Wist u dat 95% van het wild dat in Nederland verkocht wordt 

is geïmporteerd of uit kweekfarms komt? Dat vinden wij 

geen echt wild. Hollands Wild heeft zich gespecialiseerd in 

producten uit de Nederlandse natuur. Hollands Wild heeft 

daarom een eigen netwerk opgebouwd van jagers die jagen 

om de biodiversiteit in balans te houden en wildschade 

voorkomen. Het wild heeft dus altijd een prachtige vrij 

leven gehad en dat levert smaakvol en mooi mager vlees 

op.  

 

 

Echt wild, het meest duurzame vlees 

Consumenten, die bewust en duurzaam leven, zien wild steeds 

meer als waardevolle bron van natuurlijke eiwitten. Uit onderzoek 

door verschillende natuur en milieu organisaties blijkt ook dat echt 

wild de minste milieu-impact heeft. Het voedingscentrum heeft in recent onderzoek de Hollandse 

maaltijd zelfs al duurzaam en gezond aangemerkt.    

Jaarrond beschikbaar; gans 

Hollands Wild heeft een bijzonder assortiment op basis van 

wilde gans ontwikkeld. Wilde gans is een bekende in de 

Nederlandse samenleving maar nog relatief onbekend in de 

Nederlandse keuken. Er wordt jaarrond op wilde gans 

gejaagd met een piek tussen juni en oktober. Vlees van 

wilde gans is van nature mager en smaakvol en heeft een 

mild en toegankelijk karakter.  Daarmee is het vlees zeer 

geschikt voor de keuken het hele jaar door.  
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GansFilet 

(biefstuk) 

geportioneerd 

• Magere wilde 

ganzenfilet 

• kort om en om bakken, 

5 minuut in oven op 

160°C.  

• Let Op! Kan hagel 

bevatten 

Ingrediënten 

Borstfilet van wilde gans 

 

GansBout 

(met vel) 

• Magere wilde 

ganzenbout  

• Langzaam braden in 

braadpan of oven 

• Let Op! Kan hagel 

bevatten 

Ingrediënten 

ganzenbout van wilde 

gans 

 

Koud-gerookte 

GansFilet 

*Gluten vrij 

• Magere koud gerookte 

gansfilet 

• Vleeswaar, Ready to Eat  

• In salade, op brood en 

borrelplankje 

• Combineert lekker met 

conference peer 

• Let Op! Kan hagel 

bevatten 

Ingrediënten 

Borstfilet van wilde 

gans, colorozozout 

(E250), rooksmaak 

verkregen door het 

roken op beukenhout 

 

GansSaté 

Aio e Lemone 

• Saté van magere 

gansfilet, Gemarineerd 

met Olijfolie, verse 

kruiden en knoflook 

• Grillen als biefstuk 

• Let Op! Kan hagel 

bevatten 

Ingrediënten 

Ganzenvlees (86%), 

marinade: (knoflook, 

zonnebloem olie, 

olijfolie, zout, 

rozemarijn, Limon schil, 

Salie, zwarte peper, 

kurkuma, Voedingszuur 

(melkzuur)) 
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Gekonfijte 

GansBout 

(Slow cooked)  

*glutenvrij 

• Gegaard product  

• Ontdooien in gesloten 

verpakking ca.20 minuten 

opwarmen in warm water 

• bij warme maaltijd of als 

‘pulled geese’ in salade 

• Let Op! Kan hagel 

bevatten 

Ingrediënten: 

ganzenvlees 

colorozozout (E250), 

specerijen:  anijs, 

kaneel, kruidnagel, 

peper, koriander 

 

Gebraden  

WildBal 

  

 

• Gebraden product 

• Mager Half-om gehakt   

• Ontdooien en in 

gesloten verpakking ca. 

20 minuten opwarmen 

in warm water 

• Let Op! Kan hagel 

bevatten 

Ingrediënten: vlees 

(wilde gansfilet,  rund 

(schotsehooglander),  

nootsmuskaat, 

wittepeper, ui, gember, 

piment, kruidnagel, 

koriander, Keltisch 

Zeezout, glutenvrij 

paneermeel 
 

Magere 

WildBurger 

 

• Smaakvol,  

• Favoriet bij kinderen 

• Rauw product 

• Ook lekker voor de 

kinderen 

• Let Op! Kan hagel 

bevatten 

*biologische ingrediënten 

Ingrediënten*: Wilde 
ganzenvlees, wild-
rundvlees (Schotse 
Hooglander), paneermeel  
bevat: GLUTEN,   zout, 
aardappel, ui, wortel, 
paprikapoeder, prei, 
bonen, paprika, 
cayennepeper, natuurlijk 
kruidnagel, sandelhout, 
nootmuskaat, gember, 
peterselie, foelie, peper   

 

Mager 

WildGehakt 

 (glutenvrij en 

Clean label ) 

• Half-om-half 

• Niet gekruid  

• Let Op! Kan hagel 

bevatten 

Ingrediënten  

50% wilde ganzenvlees 

50% WildRund 

(SchotseHooglander) 

 

NIEUW 

Hollandse  

Wildham  

(rauw) 

 

• rauwe ham van wilde 

gansfilet 

• heerlijke smaak 

• lekker bij de borrel of 

in salade 

• Let Op! Kan hagel 

bevatten 

Ingrediënten  
Ganzenvlees, anijs, 
venkel, lavas, zwarte 
peper, knoflook, E250 

 

*biologische 

ingrediënten 
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Duin Damhert 

biefstuk 

geportioneerd 

• Lekker natuurlijk 

• Mager vlees 

• geportioneerd  

Ingrediënten 

Biefstuk van damhert 

 

Duin Damhert 

poulet  

Hertenstoofvlee

s 

• gesneden panklaar 

• lekker natuurlijk 

• mager vlees 

Ingrediënten 

Borst en boutvlees van 

damhert 

 

WildSaucijs 

• Lekker natuurlijk 

• Favoriet bij kinderen 

• Ca 100 g /st 

• Let Op! Kan hagel 

bevatten 

*biologische ingrediënten 

Ingrediënten*: Wilde 
ganzenvlees, wild-
rundvlees (Schotse 
Hooglander), paneermeel  
bevat: GLUTEN,   zout, 
aardappel, ui, wortel, 
paprikapoeder, prei, 
bonen, paprika, 
cayennepeper, natuurlijk 
kruidnagel, sandelhout, 
nootmuskaat, gember, 
peterselie, foelie, peper   

 

 WildStoof 

Gans/Wild-rund 

(NIEUW) 

 

Ook per kg rol 

(horeca) 

 

• Ambachtelijke smaak 

• Clean label 

• Biologische 

ingrediënten  

• Lekker natuurlijk 

• Let Op! Kan hagel 

bevatten 

*biologische ingrediënten 

ingrediënten: 

Ganzenvlees 22% 

Wildrundvlees (schotse 

hooglander) 21%, 

WORTEL, Ui, prei, 

champignon, rodewijn, 

Runderboulion. zeezout, 

Specerijen (tijm, 

jenerverbes,laurier, peper, 

gember, koriander, 

kruidnagel, pastinaak, 

peterselie, SELDERIJ) 

MAISzetmeel, 

TARWEzetmeel.  
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Droge 

WildWorst 

 

Wildzwijn/wilde

gans 

• Lekker natuurlijk 

• Gerookt  

• Let Op! Kan hagel 

bevatten 

ingrediënten:  wilde 

gans19%, wild rund 

(Schotse Hooglander) 

49%, zout, dextrose, 

natriumnitriet, 

varkensdarm, rook 
 

*biologische 

ingrediënten 

 

WildJerky 

45 g pakje 

(NIEUW) 

• Wild en Biologische 

ingrediënten  

• Lekker natuurlijk 

• Lang houdbaar buiten 

koeling 

• Gezonde snack 

• Let Op! Kan hagel 

bevatten 

*biologische ingrediënten 

ingredienten: 
wildegansvlees, * suiker, 
dextrose, zout, zwarte peper, 
bouillonpoeder (zout, suiker, 
aroma, 
koolzaadeiwithydrolysaat, 
aardappelzetmeel, laurier, 
maltodextrine, curcuma 
kruidnagelen) gistextract, 
rookaroma, venkelzaad , 
knoflookpoeder, karwijzaad, 
antioxidant E301, 
paprikapoeder, 
cayennepeper colorozozout . 

 

WildeGans  

Panklaar 

Ca 1,75 kg/st 

• geplukt panklaar  

• Let Op! Kan hagel 

bevatten 

• Lekker natuurlijk 

• Mager vlees 

Ingrediënten wilde gans 

panklaar geplukt 

 

Haas  

panklaar 

• panklaar  

• Let Op! Kan hagel 

bevatten 

• Lekker natuurlijk 

• Mager vlees 

Ingrediënten Boutdelen 
(voor+achter) en rug van 
haas 
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Wilde Eendfilet 

 

 

• panklaar 

• lekker natuurlijk 

• mager vlees 

• Kan hagel bevatten 

Ingrediënten borstfilet 

van wilde eend 

 

Wilde Eend 

Geplukt – 

panklaar 

Ca. 650 g /st 

• geplukt panklaar 

• lekker natuurlijk 

• mager vlees 

• Kan hagel bevatten 

Ingrediënten wilde eend 

panklaar geplukt 

 

NIEUW 

Wilde 

eendenbout 

• Ca 70 g st. per 10 

verpakt (horeca) 

• Kan hagel bevatten 

Ingrediënten wilde 

eendenbout panklaar  

 

NIEUW 

GEKONFIJTE 

Wilde 

eendenbout  

• Ca 70 g st. per 2 verpakt  

• Gegaard product 

• Kan hagel bevatten 

Ingrediënten wilde 

eendenbout, zout, 

specerijen 

 

Wild konijn 

gevild – panklaar 

• panklaar  

• Let Op! Kan hagel 

bevatten 

• Lekker natuurlijk 

• Mager vlees 

Ingrediënten wild konijn  

panklaar gevild 

 

HoutDuif 

Geplukt – 

panklaar 

Ca. 230 g /st  

• geplukt panklaar 

• lekker natuurlijk 

• mager vlees  

• Kan hagel bevatte 

Ingrediënten wilde 

houtduif panklaar 

geplukt 

   

 


