
de doksenclub
het verschil tussen

doks kwa kwa & 



doksenclub suriname

Suriname is een divers land. Dankzij onze 
diversiteit, kunnen we ook spreken van 
een breed scala van verschillende soorten 
gerechten. Wij Surinamers houden van eten, 
maar dan wel hygiënisch en hygiëne is waar 
‘De Doksenclub Suriname’ voor staat. 

De Doksenclub Suriname is een doksen 
kwekerij gevestigd in lelydorp en ook de 
enige ISO gecertificeerde farm. Dus u weet 
wat u eet. De doksen worden volgens 
hygiënische maatstaven gekweekt en 
worden met 100% kwalitatief goed voer 
gevoed. 

Het blijkt dat veel mensen ook onwetend zijn 
wat betreft het verschil tussen een Muskuseend 
(de Doks) en een Pekingeend (de Kwa Kwa). 

Middels deze folder willen wij u hierover 
informeren. 

Veel leesplezier
de doksenclub suriname 

            hele doksa         panklare doksa     halve doksa              hele doksie
    ca 4kg          ca 800 gram         ca 2kg    ca 2 kg

onze huidige producten 



de muskuseend - de doks

Een eend is een eend stellen sommigen. 
Dit is ver buiten de waarheid. 

Wij van de Doksenclub Suriname doen niet 
aan inteelt. De verschillende restaurants 
zijn daarom ook vaste klanten van ons. 
Europees gerichte restaurants maken 
veelvuldig gebruik van de doks of 
muskuseend.  

De broedtijd van de Muskuseend ligt op 35 
dagen.
De kweektijd ligt op 90 dagen.  

Wij spreken dan van een kwalitatief goede 
Muskuseend.

de pekingeend – de kwa kwa

Een pekingeend wordt in de Chinese 
restaurants gebruikt en is enorm geliefd. 
Op de menukaart van deze restaurants 
staat vaak ‘Doks’ aangegeven. Echter 
bedoelen ze hiermee de Pekingeend. 

Het verschil in smaak met een Muskuseend, 
is dat een Pekingeend veel zoeter is. Een 
goede Pekingeend heeft veel vlees. - 
Helaas zijn er veel lokale verkopers wiens 
Pekingeend nauwelijks vlees heeft.
 

De broedtijd van de Pekingeend ligt op                      
28 dagen. 
De kweektijd ligt op 42 dagen.   

Wij spreken dan van een kwalitatief goede 
Pekingeend.                



contact

De Doksenclub is gevestigd op  
landgoed van den bergh

Libanonweg 325 
Lelydorp 

+597 (0)680 85 55
+597 08 123 515

www.doksenclub.sr
info@doksenclub.sr

openingstijden

Onze farm is elke dag open van  
08:00 tot 17:00 uur, na sluitingstijd zijn 
de hekken gesloten en laten wij uit 
veiligheidsoverweging niemand meer 
binnen, uiteraard hadden wij dat graag 
anders gezien want klant is koning, 
maar helaas, de situatie is dusdanig dat 
dergelijke regels er moeten zijn. 
Houdt u er a.u.b. rekening mee. 

verkooppunten

wederverkopers

Onze wederverkopers komen in 
aanmerking voor een marge van 15% 
over de inkoopprijs. 15% lijkt misschien 
weinig, maar het is altijd meer dan de 20% 
van kip. Onze wederverkopers verdienen 
gemiddeld ca SRD 7,- per doksie.

Onze exclusieve doksenclub vriezer met  
bestickering wordt ook gratis in de winkel 
van de wederverkoper geplaatst.

Ook u kunt het doksenvlees van de 
doksenclub Suriname verkopen.

uw leverancier


