
Protocollen Slow Food Presidium Het Brandrode Rund 
Het Slow Food Presidium Het Brandrode Rund is een samenwerkingsverband van houders die ervoor 
kiezen hun runderen te houden op een wijze die recht doet aan de uitgangspunten van Slow Food en 
de oorspronkelijke houderij van Brandrode Runderen. Dat wil zeggen: een extensieve, 
grondgebonden, duurzame wijze van rundveehouderij waarbij er voor de runderen voldoende ruimte is 
om zich natuurlijk te gedragen. 
In het houderijprotocol wordt onderscheid gemaakt tussen voorschriften voor vleesproducten en 
melkproducten. Vereniging het Brandrode Rund voert het beheer en toezicht over het presidium en 
ziet toe (voor zover dit binnen haar competenties ligt) op de naleving er van. 
 
Protocol voor de Houderij 

- Brandrode runderen worden op een extensieve wijze gehouden. 
- Brandrode runderen die deel  uitmaken van het presidium hebben een bloedvoering van 

minimaal 75 % BRR (brandrood) op grond van NRS/FHRS-registratie. 
- Uitgesloten van het presidium zijn dieren die door het stamboek als niet-rastypisch worden 

aangemerkt. Dit zijn onder meer runderen met een overmatige bespiering (meer bespiering 
dan passend voor een dubbeldoelkoe) of een melktypisch exterieur (bijvoorbeeld door 
Holstein-bloedvoering). 

- Runderen zijn op natuurlijke wijze of via KI gefokt (niet via embryo-transplantatie (ET)) en 
geboren (niet via een keizersnee-operatie).  

- Runderen zijn bij voorkeur niet onthoornd. 
- Buiten het stalseizoen hebben de runderen dagelijks de beschikking over weidegang 
- De runderen staan in het winterseizoen niet meer dan zes maanden op stal. Voor ieder dier is 

een droge en zachte (= geen beton) ligplaats beschikbaar.  
- Gras, grassilage of hooi vormen het hoofdbestanddeel van het voederrantsoen. 
- Het voerrantsoen bevat niet meer dan 20 procent snijmais.  
- Voedermiddelen zijn bij voorkeur in de regio (< 100 km rond boerderij) geteeld. 
- Alle voedergrondstoffen zijn GMO-vrij (geen genetische modificatie is toegepast). 
- Preventief gebruik van chemisch gesynthetiseerde diergeneesmiddelen en antibiotica is 

verboden, evenals gebruik van groei- of productiebevorderende stoffen en hormonen. 
- Per jaar zijn per dier maximaal twee behandelingen met antibiotica en chemisch 

gesynthetiseerde diergeneesmiddelen toegestaan. Bij vaker behandelen valt het betreffende 
rund buiten de orde van het presidium. 

- Deelnemers aan het presidium zijn lid van Vereniging Het Brandrode Rund. 
 
Protocol voor Vleesproducten 
- Kalveren zogen bij hun moeder tot een leeftijd van minimaal vier maanden 
- Opgroeiende runderen verblijven zo veel mogelijk buiten. 
- In de afmestfase (laatste honderd dagen voor het slachten) is het toegestaan om krachtvoer 

(met name granen) bij te voeren om te komen tot een optimale smaak, rijpheid en structuur 
van het vlees. 

- Het Slow Food Presidium Het Brandrode Rund richt zich op productie van vleesproducten  
van dieren met een minimale leeftijd van 18 maanden. 

- Gespecialiseerde afmestbedrijven die deelnemen aan het Slow Food Presidium Het 
Brandrode Rund, kunnen alleen slachtdieren onder de ‘presidium-noemer’ afleveren als deze 
Brandroden van geboorte tot slacht volgens de presidium-voorwaarden gehouden zijn, en 
afkomstig zijn van een andere presidium-deelnemer. 

- Slachten en verwerken van de ‘presidiumrunderen. 
o Transport en slachten gebeurt volgens de wettelijk regels 
o Slachterij hanteert een rijpingsperiode van minimaal 10 dagen (droog rijpen in de 

been) 
o Slachterij/slagerij verwerkt het karkas tot vlees en afgeleide producten die passen bij 

herkomstgebied, traditie en kwaliteit van het Brandrode Rund. 
o  

 
Protocol voor Melkproducten 
- Dient nog nader uitgewerkt te worden (op het moment dat melkproducenten deel willen 

nemen in het presidium) 
 


