
De Baets 
Ambachtelijke kwaliteit 

Vleeswaren De Beets in 

Sleidinge is een klein 

familiaal bedrijf dat 

gespecialiseerd is in de 

productie van verschil

lende salamisoorten 

en kookworsten. 

Constante kwaliteit, 

een vlotte service en 

democratische prijzen 

zijn de voornaamste 

troeven. 

niets aan het toeval overgelaten: de grond
stoffen worden bij ontvangst nauwgezet 
gecontroleerd op PH en temperatuur en 
het productieproces verloopt volledig con
form de HACCP-reglementering. .,Wij 

De Baets verdeelt naast zeer courante 
salamisoorten als de Westfalie 
Fijnkost, Hongrois, Boerenringworst: 
Boulognes, Ardeense en Kopenhager Vleeswaren De Baets is gespecialiseerd in de productie 

salami ook een assortiment kookwor- van verschillende salamisoorten en hoohworsten. 

sten. Alle vleeswaren worden ambachtelijk gaan prat op een constante kwaliteit" zegt 

bereid met grondstoffen van de beste kwa- Geert De Baets, .,onze producten hebben 

liteit en volgens authentieke recepten. Op gegarandeerd altijd dezelfde smaak en 

het vlak van kwaliteit en hygiëne wordt structuur. Daarover waken wij · heel 

streng." 

Kapenhager 
Het paradepaardje van De Baets is de sala

mi Kopenhager, een typisch 
ambachtelijk product dat met veel 
vakkennis gemaakt wordt. De 
natuurdarm en het natuurlijke rij
pingsproces zorgen voor een uitge
sproken en onvergelijkbaar aroma. 

Geert De Baets runt het bedrijf 
samen met zijn ouders, die gestart 
zijn in 1960. Begin jaren 90 volgde 
een uitbreiding en werd de produc
tieruimte aangepast aan de EG-nor
men. Naast de drie zaakvoerders zijn 
er nog drie werknemers actief. De 
kleinschaligheid staat borg voor 
flexibiliteit. ,,Wij staan heel dicht bij 

onze klanten" besluit Geert De Baets. 
"Minimumhoeveelheden kennen wij niet 
en we garanderen snelle levering over het 
hele land." 
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