Dynamisch drietal
maakt worst weer hip

Geïntrigeerd door worst

Bezorgplanning maken

08:00 uur. Jiri Brandt en Geert van Wersch vallen niet op tussen de slagers die
zij in dienst hebben en die van de Lindenhoff. De Lindenhoff-kantine ademt dat wij
‘de wereld in bruikleen hebben’. Beide mannen en ook hun partner Samuel Levie
hebben een koksachtergrond. De drie vrienden wisten al vroeg dat ze graag wilden
samenwerken, ‘in wat dan ook’. Ze ontdekten ze dat ze het liefst met héle dieren
wilden werken. Ook raakten zij geïntrigeerd door worst. Twee van hen trokken
Zuid-Europa in en leerden in een jaar tijd op Corsica en in Italië de kneepjes van
het worstmaken. Daarom benaderde het drietal de Lindenhoff, dat onder meer
Gasconne in de stal heeft en zich beroept op ‘authentieke smaak’, langzame groei
en duurzaamheid.
In de slagerij van de Lindenhoff in Baambrugge onder de rook van Amsterdam,
mochten de jongens ’s-avonds worsten maken. Inmiddels heeft Brandt en Levie
er twee dagen per week een apart hok voor de worstmakerij ter beschikking. Op
maandag en donderdag wordt het vlees gesneden. Nadat het trio lange tijd hard
werkte zonder zichzelf te betalen, kunnen ze inmiddels prima leven van de zaak.

09:30 uur. Terwijl Jiri Brandt karkassen beoordeelt en Samuel Levie vandaag
elders werkt, maakt Geert van Wersch de bezorgplanning. Woensdag is de inpakdag, elke worst ziet eruit als een cadeau. „Niet alleen particulieren, ook koks zijn
gek op een feestje”, zegt Van Wersch gedreven. De coppa’s, gezouten en tot vijf
maanden gedroogde nekken, gaan met rozemarijnworsten in doosjes de bus in.
Zo ook verse worsten met ansjovis, verse citroen, zelfgefruite knoflook en zwarte
peper uit India.
‘Of je worst lust’, staat geschreven op het busje dat donderdags ‘tout Amsterdam’
van worst voorziet. Brandt en Levie bezorgen zelf bij steeds meer horecazaken en
slagerijen. De puzzel wordt per week moeilijker, omdat ze op steeds meer adressen moeten bezorgen. De droge worst voor de rest van Nederland gaat per post,
de verse producten via de distributie van de Lindenhoff. Sinds kort maakt het bedrijf behalve droge, ook steeds meer verse worst. De mannen werkten eerst met
het Baambrugs varken, nu gebruiken ze het Helder varken en de op Engelse wijze
gehouden, Bonte Bentheimers van Sander Kerkhoffs uit het Achterhoekse Braamt.
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Werkdag
Tekst en beeld: Ruth van Schriek

Twee jaar geleden zijn ze gestart met een gedeelde passie voor
worst, nu timmeren drie oud-studenten en -koks Jiri Brandt,
Geert van Wersch en Samuel Levie flink aan de weg. Met een
combinatie van idealen, vakmanschap en een neus voor zaken,
maakt het drietal worst tot een aantrekkelijk product.
Werkgever: Brandt en Levie | Naam: Geert van Wersch | Functie: Eigenaar | Datum: 28 februari 2013 |

Vliesjes verwijderen

Nieuwe receptuur

12:00 uur. Het varken wordt aangeleverd in delen, reeds uitgebeend. Vier mannen
staan om een tafel het vlees te snijden en verwijderen natuurlijk de pezen, maar
ook praktisch alle vliesjes halen zij er vakkundig uit.
Van de per week vier in zijn geheel aangeleverde varkens van Sandershoff
gebruiken de slagers nagenoeg alles, al lukt het niet altijd om het hele dier te
verwaarden. Zo gaat een deel van het afval weg als nertsenvoer en als grondstof
voor biogas. Terwijl de slagers met hun precisieklus bezig zijn, praten zij over de
grovere maling die ze deze week nog gaan proberen en wat een dergelijke maling
van bijvoorbeeld 13 millimeter zal doen met de kruiden en met de smaak.
Dat de worst het best tot zijn recht komt als je deze flinterdun snijdt, weten deze
vakmensen al te goed; ‘Geleerd in het buitenland’. De slagers wijzen op de scherpe
mesjes die het bedrijf levert aan klanten. Iedereen lijkt overal van op de hoogte en
denkt mee over het product. Het hele reilen en zeilen wordt uitvoerig besproken.
Ook werken de drie eigenaars op alle afdelingen mee. Dus ook voor de schoonmaak roosteren ze zichzelf in.

14:30 uur. In de keuken aan de overkant van de weg, waar ook het kantoor is,
ruikt het naar bier. Het blijkt Joppenbier uit Haarlem dat kookt in een pannetje. Jiri
Brandt wikt en weegt kruidnagels en korianderzaad en voegt dit en andere specerijen toe. Hij heeft al uitgevonden dat de smaken complementair moeten zijn aan
de bitterheid van het bier. De oplossing volgens Brandt heet zwarte thee.
„We hebben nu zeven smaken worst in het assortiment en het is de hoogste tijd
voor twee nieuwe smaken”, zegt Brandt. Een opdracht om een worst te ontwerpen
bij een bepaald soort bier, brengt hen ook weer op ideeën. De ideeën van het trio
ontstaan ook in nog een ander bedrijfje dat het drietal heeft; Food Cabinet. Het
organiseert onder meer debatten over duurzaamheid en voeding.
Een biologisch keurmerk heeft Brandt en Levie niet, daar hebben ze geen behoefte
aan. „Wij vinden het belangrijk dat we zo lokaal en duurzaam mogelijk te werk
gaan.” „Het is de bedoeling dat de dynamiek blijft”, lacht Geert van Wersch, die
besloot zijn naam niet óók nog in de merknaam te laten verwerken. „Want we zijn
geen advocatenkantoor.” 
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