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Reportage

“Wat doe je als je vader een slagerij heeft
en jij dat vak als kind met de paplepel
krijgt ingegoten? Dan wordt je ook sla-
ger. Was onze vader maar F-16-piloot ge-
worden.” Aan het woord is Raymond
Schuitema, samen met zijn broer Lars di-
recteur-eigenaar van Ladessa Filet Ameri-
cain BV in Oosterhout. “Allebei volgden
we dan ook een slagervakopleiding en
hoewel het ondernemersbloed toen al
kriebelde, gingen we bij verschillende
slagerijen aan de slag.”

Het bloed kroop uiteindelijk toch waar
het niet gaan kon en zodoende startten
de broers in Capelle aan de IJssel met de
handmatige productie van Likkepot, een
combinatie van romige Saksische lever-
worst met saus en een garnering van ver-
se uitjes, peterselie en rode paprika. In
eerste instantie werd aan een groothan-
del geleverd, maar al snel volgden meer
klanten. De gebroeders verdubbelden
vervolgens ook het productenpakket en
breidden uit met de productie van filet
americain.

Dagverse ingrediënten
“De basis van een goede filet americain is
mager rund- of kalfsvlees”, vervolgt Lars
Schuitema. Dat wordt dan ook iedere dag
vers aangeleverd. Bij Ladessa vermalen
ze het vlees vervolgens op traditionele
wijze tot een homogene filetmassa en
vermengen ze het in een cutter met een
zelfontwikkelde filetsaus met verfijnde
kruiden. Dit gebeurt onder een constante
temperatuur.
Het geheim van de dagverse filet zit niet

alleen in het recept, maar ook in de in-
grediënten. Raymond Schuitema: “We
verwerken uitsluitend verse ingrediënten
volgens eigen inkoopspecificaties en ver-
mijden hulpstoffen die ten koste gaan
van de smaak. Ook zijn onze filets gluten-

vrij.” Al deze ingrediënten worden aan
een uitgebreide ingangscontrole onder-
worpen volgens de laatste BRC- en
HACCP-normen.
In Capelle aan de IJssel, en na verloop
van tijd in een groter pand in Rotterdam,
werd in eerste instantie nog handmatig
geproduceerd. “In Rotterdam kochten
we onze eerste semi-automatische afvul-
lijn”, vult Raymond Schuitema aan. “Een
oude afvulmachine van J.K. Salades.
Twee jaar later verhuisde deze installatie
mee naar een nog groter pand in Dor-
drecht.”

Geautomatiseerde productie
De productie van de ambachtelijke filet
gebeurt dan ook op een moderne werk-
wijze met moderne apparatuur. In Dor-
drecht plaatste het bedrijf bijvoorbeeld
de eerste volautomatische productielijn
van het fabrikaat Bosgraaf. Hiermee kon
een productiecapaciteit van 70 verpak-
kingen per minuut worden gerealiseerd.
Zo zijn de inmiddels uitgebreide serie
filet americain-specialiteiten niet alleen
ambachtelijk maar ook constant van
samenstelling en is de dosering van de
vulling en garnituur, zoals verse uitjes,

Ladessa Filet Americain BV

Waar een klein bedrijf

Ladessa produceert weliswaar ambachtelijke filet americain, maar dit gebeurt op een moder-
ne werkwijze met moderne apparatuur.

“Als je iets doet, moet je het goed doen. Het ontwikkelen van

nieuwe producten en het groeien van de onderneming zijn geen

heilig moeten. We willen een kwalitatief goed product leveren

dat meerwaarde heeft voor iedereen”, aldus Raymond Schuite-

ma van Ladessa Filet Americain BV in Oosterhout. Een kijkje in

de keuken van het toch wel snel groeiende bedrijf.

De verpakkingen van de produc-
ten van Ladessa zijn door de
vorm en de zwarte kleur voor
het bakje met een doorzichtig
dekseltje luxer dan de standaard
plastic bakjes die andere produ-
centen gebruiken.
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pepers en sauzen, altijd gelijk.
Ook Dordrecht werd te klein. Tijdens de
zoektocht naar een nieuw onderkomen
kwamen de broers in contact met vlees-
warenproducent Vollebregt. Dit bedrijf
had in Oosterhout een vestiging waar
dagverse filet americain werd geprodu-
ceerd. “Na een goed gesprek hebben we
de vestiging in Oosterhout overgenomen,
inclusief de mensen en de apparatuur.

Vollebregt had pas nog flink geïnvesteerd
in apparatuur en het gebouw, waaronder
een complete high care-afdeling, met al-
les erop en eraan. We waren dus in een
keer klaar en voldoen nu aan de hoogste
eisen op elk gebied. Bijkomend voordeel
van de high care-afdeling is de verlen-
ging van de houdbaarheid van onze pro-
ducten. Deze zijn nu tien dagen houd-
baar vanaf het verlaten van de productie-
lijn”, verkondigt Raymond Schuitema.
Volgens cijfers van onderzoeksbureau AC
Nielsen beslaat de markt van filet ameri-
cain ongeveer ¤ 77 miljoen en groeit deze
de laatste jaren met ongeveer 20%. “Het
is dus eigenlijk nog een redelijk onont-
gonnen gebied. Zeker als je beseft dat
maar een op de twee Nederlandse huis-
houdens verse filet americain gebruikt.
De penetratiegraad ligt op 51%. Mis-
schien zit het hem toch in de diversiteit
van ons productenpakket en de kwaliteit.

Een van onze filet americains stond bij-
voorbeeld onlangs in de top drie van de
AD-test.”
Tijdens een rondleiding toont hij terecht
trots het speciale laad- en losgedeelte
voor vrachtwagens, de koel- en vriescel-
len met aan de ene kant een ingang voor
de grondstoffen en aan de andere kant
een uitgang richting productie, het apar-
te magazijn voor droge ingrediënten en
de weeg- en recepturenkamer, de high
care-productieafdeling met overdruk-
ruimte die alleen mag worden betreden
na grondig wassen en met aangepaste
kleding en schoeisel, en tenslotte het
transport- en opslagmagazijn.
De productie bestaat momenteel uit een
semi-automatische productielijn, waar
de garnering nog handmatig wordt toe-
gevoegd en twee volledig geautomati-
seerde productielijnen, met productieca-
paciteiten variërend van 40 verpakkingen
per minuut tot 70 verpakkingen per mi-
nuut.
Raymond Schuitema: “De verpakkingen
van onze producten zijn uniek. Door zijn
vorm en de zwarte kleur voor het bakje
met een doorzichtig dekseltje is hij luxer
dan de standaard plastic bakjes die onze

concurrenten gebruiken. Die keuze heb-
ben we bewust gemaakt. Een goed pro-
duct moet er ook goed uitzien.”

Vermarkting
De totale productiecapaciteit is inmiddels
gestegen tot bijna 10.000 consumenten-
verpakkingen of 600 bulkverpakkingen
per uur. Deze worden onder meer gele-
verd aan groothandels en vleeswaren-
grossiers, maar ook steeds meer recht-
streeks aan de retail. “Dit gebeurt nog
veelal per winkelvestiging en niet zo zeer
per hele winkelketen”, meldt Raymond
Schuitema. “Nu we ook ons BRC-certifi-
caat higher level hebben behaald, is de
volgende stap om via het hoofdkantoor
bij grote winkelketens binnen te komen,
maar dat is lastig.”
Mede daarom is het bedrijf ruim twee jaar

geleden in zee gegaan met een professio-
nele verkooporganisatie. In dit geval met
Bert van Ballegooijen van Dorsvlegel
Sales, een bedrijf dat onder meer voe-
dingsmiddelenconcepten ontwikkelt en
deze ook voor opdrachtgevers vermarkt.
“We kunnen en willen niet alles zelf doen,
maar juist wel de dingen waar we goed in
zijn. Dus hebben we dit onderdeel uitbe-
steed bij een bedrijf dat daarin is gespeci-
aliseerd”, aldus Raymond Schuitema.
“Zoals ik al zei, als je iets doet, moet je
het goed doen en anders moet je het aan
anderen overlaten.”

jf groot in kan zijn

Ank Louwes

‘Dagverse filet americain met een
constante kwaliteit is een vak apart’

Raymond (links) en Lars Schuitema, eigenaar-directeu-
ren van Ladessa Filet Americain BV in Oosterhout: “Als
je iets doet, moet je het goed doen en anders moet je het
aan anderen overlaten.”

Productenpakket
Ladessa produceert drie assorti-
menten. Het ‘Classic’ assortiment
omvat filet americain naturel,
filet americain met uitjes en
kalfsfilet met uitjes. Het ‘Royale’
assortiment bestaat uit peper
filet americain, knoflook filet
americain en pesto filet ameri-
cain. Verder zijn er de ‘Specialitei-
ten’, waaronder filet americain
Martino en Likkepot. Alle filet
americain van Ladessa is gluten-
vrij en wordt als zodanig ook ge-
registreerd door de Nederlandse
Coeliakie-vereniging.


