S M A A K T E S T

Vet is smaak, als je dat eraf wilt snijden,
dan niet eerder dan op het bord

Oud-Hollandse dubbeldoelrassen plussen in
smaak mede door type afmestrantsoen

Blij van rundvlees
Welke boeren maken het rundvlees waar Nederland blij van
wordt? Deze vraag lanceerde NieuwVers op zijn website. Na varkensvlees, tomaat en aardbei werd ook rundvlees onderworpen
aan een smaakpanel én een vakjury. Eenentwintig bedrijven – met
vijftien verschillende vleesrassen – meldden hun vlees aan.
tekst Alice Booij

maakt werden door chef-kok Pepijn
Schmeink van restaurant De Eendracht
in Rotterdam.
‘De entrecote is smaakvol, omdat het
geen beweegvlees is. Je proeft de smaak
en de structuur het best’, aldus Van
Uden over de specifieke keuze voor dit
stukje rundvlees. ‘En er zit een vetrandje
aan’, aldus Boucher, die de slager er altijd van weerhoudt om het vet eraf te
snijden. ‘Vet is smaak, Als je dat eraf wilt
snijden, dan niet eerder dan op het
bord.’
De (dure) ossenhaas werd door jury en
publiek afgedaan als een overschat stukje rundvlees. ‘Het is vlees voor bejaarden, zieken en kleine kinderen. Je hoeft
het niet te kauwen en dan zit er ook
geen smaak aan’, gaf de in het publiek
aanwezige slager Gertjan Kiers aan.

Lakenvelder top

V

an lakenvelder tot wagyu, van limousin tot angus, van jersey tot aan
Belgisch blauw. Maar liefst vijftien verschillende vleesveerassen kwamen voorbij tijdens een proeverij op woensdag
9 oktober in restaurant Gerecht en Land
(onderdeel van horecaopleiding Landstede) in Zwolle. De proeverij was georgani-

seerd door NieuwVers, een beweging van
consumenten en producenten.
Een smaakjury bestaande uit Felix Wilbrink van De Telegraaf, Jeroen Thijssen
van Trouw, de ‘Beste Slager van Nederland’ Johan van Uden en culinair schrijfster Florine Boucher beoordeelden de
verschillende entrecotes die klaarge-

Nooit eerder werd het vlees van zoveel
verschillende rassen op eenzelfde wijze
klaargemaakt en beoordeeld door een
smaakjury. Aan het einde van de dag
waren de deskundigen het er unaniem
over eens welk ras het lekkerste vlees
had geleverd: de lakenvelder van de
Stichting Lakenvelder Vlees. ‘Al het vlees

Jos Huygense: ‘Opschalen tot economisch alternatief’
Niet alleen de smakelijkheid, maar ook
de duurzaamheid van de verschillende
vleesveeconcepten werd tegen het licht
gehouden tijdens de smaaktest van
NieuwVers. De oud-Hollandse runderrassen van de Natuurboeren uit de Buurt
kregen de eerste plaats, gevolgd door de
herefords van de Stichting Natuurbeheer Limburg, de limousins van de Stichting Limousin Regionaal, de blonde
d’Aquitaines van Den Houdijker en de

34

V E E T E E L T V lee s

VV11_Vleesproeverij.indd 34

NOVEMBER

sweachster angus van Focko Zwanenburg.
‘U heeft projecten die zich onderscheiden, dat biedt perspectief voor de toekomst’, stelde juryvoorzitter Jos Huygense, ondernemer bij Meatless, een
bedrijf dat vleesvervangers maakt. ‘De
winnende concepten hebben de potentie
om op te schalen en zijn zo een economisch alternatief voor de reguliere veehouderij.’
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dat we geproefd hebben, was van super
kwaliteit,’ lichtte Wilbrink toe, ‘maar
de lakenvelder sprong er echt uit. Zo
zacht, met zo’n lekker vetje, het smelt
op je tong.’ ‘Dit vlees kun je blijven dooreten’, voegt Van Uden eraan toe.
Met zo’n 3000 dieren in Nederland worden de lakenvelders meestal hobbymatig
gehouden. ‘Maar wij proberen het uit de
hobbysfeer te halen’, geeft Ad van der
Salm van de Stichting Lakenvelder Vlees
aan. ‘We proberen de dieren uniform af
te mesten bij drie verschillende boeren
en slachten ze op eenjarige leeftijd. Dan
bieden we het vlees aan als een seizoensproduct.’

Natuurbegrazers
De entrecotes van mrij (van Stichting Natuurboeren uit de buurt), van galloway
(van Free Nature) en van wagyu (van Het
Koeienhuis) werden in deze volgorde
achter de lakenvelder geplaatst. ‘Het is
bijzonder dat het juist de oud-Hollandse
rassen zijn die goed scoren’, merkte Wilbrink op. ‘Hoe kan het dat deze uitgekauwde runderrassen het zo goed doen?’
Mrij-houder Wilfried Siemes probeert
het antwoord te geven. ‘Ze hebben ge-

marmerd vlees en smakelijk vet. Daarbij
mesten we ze af op granen en gras, weinig krachtvoer en zeker geen mais.’
‘Hier was vandaag alleen lekker vlees’,
aldus de smaakjury. Echter, vlees van
blondes, witblauwen, charolais of limousins kwam niet voor in het rijtje uitblinkers. ‘Die échte vleesveerassen missen de beadering in het vlees.’
Wel een overeenkomst tussen verschillende deelnemers is de keuze voor natuurbegrazing. Is dat toeval? ‘Gras zorgt
ervoor dat het vlees een lekker frisse
kant krijgt die rundvlees weer bijzonder
maakt’, was de ervaring van Thijssen.
‘Bij het proeven speelt zich veel in ons
hoofd af’, noemde Wilbrink nog. ‘Je
proeft het vlees en ziet de koeien wandelen in de natuur, dan smaakt het zeker
beter.’
De beleving bij het vee en het vlees is de
gemeenschappelijke deler bij de inzenders. Het verhaal achter het vlees verkoopt en de herkomst is een steeds belangrijker argument voor consumenten
om te kopen. ‘Drie jaar geleden was het
te veel om te vertellen dat de koe Bella
heette en een foto van haar te plaatsen
naast het vlees,’ vertelt Cynthia Brui-

ning van de Vrije Koe, ‘maar ik denk dat
de consument hier nu wel aan toe is.’

Seurop geen kwaliteit
De inzenders van het vlees discussieerden tijdens de proeverij flink over rundvlees en de vermarkting, maar niet over
de keuze van het ras. ‘Het ras is vooral
een persoonlijke en emotionele keuze,
daar brengt niemand je vanaf’, verwoordde een vleesveehouder. ‘Je wordt
er verliefd op.’
Wat wel aanpassing verdient, is het
Seurop-systeem. ‘Het is geen goede maat
voor kwaliteit’, werd er gezegd. ‘De hoogst
geclassificeerde dieren hebben de dikste
billen en het minste vet, maar het zijn
niet de lekkerste dieren.’
Ook de vierkantsverwaarding werd onder de aandacht gebracht. De afzet
voor de luxere delen verloopt veelal vanzelf. ‘Wij verplichten afnemers ook vlees
van de voorvoet af te nemen’, vertelde vleesveehouder Rutger Woolderink,
die aberdeen-angusdieren houdt. ‘Het
hoort bij duurzaam consumeren om
het hele dier te benutten’, voegde Bruining, die dezelfde strategie hanteert, eraan toe. l

Een smaakpanel van culinaire journalisten en een slager onderwierp vlees van vijftien verschillende rassen aan een proeverij
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