VLEESTECHNOLOGIE DRY-AGED VLEES

Vlees droogrijpen

voor malsheid en smaak
Door droogrijpen wordt rundvlees malser en smaakvoller dan gangbaar gerijpt rundvlees. Droogrijpen
wordt toegepast bij minder gangbare, ‘vettere’ rundveerassen, maar kan ook een meerwaarde opleveren voor rundvlees van het Belgisch-witblauwras.
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ry aging of droogrijpen, een manier
om rundvlees extra mals en smakelijk te maken, is al enkele jaren aan
een opmars bezig. Bepaalde slagerijen pakken uit met dry-aged rundvlees, maar ook
de retail biedt het aan. Regelmatig staat
het ook op de menukaart van restaurants.
Het vlees is vaak van een minder voorkomend ras.
Wat maakt deze methode uniek of is het
enkel de terugkeer van een traditie? En zijn
bepaalde rassen en dieren hiervoor beter
geschikt, zoals vaak verondersteld wordt?
Is het veilig? Een en ander werd uitgezocht
in het Flanders’ Food-project Optidrybeef
(zie kader).

Wat is dry aging?
Bij dry aging of droogrijpen worden deelstukken – doorgaans het rugstuk (entrecote
en dunne lende zonder filet pure) – in hun
geheel gedurende enkele weken in een
rijpingskast bewaard bij een lage temperatuur en lage relatieve luchtvochtigheid. Een
normale frigotemperatuur wordt aangehouden voor het verzekeren van de micro-

biologische kwaliteit. De lange duur van
bewaring zorgt voor extra rijping. De lage
relatieve vochtigheid van doorgaans 70-80
procent veroorzaakt een indroging aan het
oppervlak en een zekere concentratie van
smaak- en aromacomponenten.
De bedoeling is vlees te bekomen dat malser en smaakvoller is dan klassiek gerijpt
rundvlees. Er bestaat evenwel geen eenduidige definitie van en wetgeving rond droogrijpen, zodat er veel variatie in het aanbod
van dry-aged rundvlees of gerijpt vlees is.
Na slachten dient rundvlees altijd een zekere periode te rijpen om voldoende mals
te zijn voor consumptie. Lange tijd was
‘rijpen op het karkas’ de norm om rundvlees te bewaren en te vermalsen. Karkassen worden hierbij gedurende één tot twee
weken bewaard in een frigo vooraleer versneden te worden.

Vleestechnologie evolueert
Het gangbare rijpingsproces maakte in de
jaren zeventig plaats voor ‘vacuüm rijpen’,
ook wel ‘wet aging’ of ‘natrijpen’ genaamd.
Door de uitvinding van het vacuüm verpak-

ken konden de karkassen, zodra ze uitgekoeld waren, versneden worden en de deelstukken vacuüm verpakt in een plastic zak
bewaard worden. De koeling en de versnijding kunnen hierdoor efficiënter georganiseerd worden en er treden vooral minder
gewichtsverliezen op. Bij rijpen op het
karkas en des te meer bij droogrijpen verdampt er immers behoorlijk wat vocht.
Om de verliezen te beperken wordt bij
droogrijpen meestal ‘in het been’ gewerkt,
want bij droogrijpen ontstaat een harde
korst aan het oppervlak die verwijderd
moet worden vooraleer men het vlees kan
consumeren.
De langere rijpingsduur en vooral de gewichtsverliezen zijn de belangrijkste redenen voor de doorgaans flink hogere prijs
van gedroogrijpt rundvlees.
Overigens is er nauwelijks verschil te meten in malsheid tussen vlees dat op karkas
of vacuüm gerijpt wordt bij eenzelfde rijpingsduur. Malsheid van vlees wordt evenwel door verschillende factoren bepaald,
waarvan rijping er één is. Malsheid is eveneens zeer sterk afhankelijk van spier tot
spier. Ook vermalsing tijdens de rijping is
een complex biochemisch proces, maar het
staat vast dat de duur van rijpen hierbij een
zeer voorname rol speelt.

Doet het ras of de voeding ertoe?
De jongste jaren bestaat een stijgende interesse voor kwaliteitsvol vlees. Deze trend
loopt gelijk met de opkomst van de flexitariër, die minder vlees consumeert en op de
dagen dat er wel voor vlees wordt gekozen,
vlees van een hoge kwaliteit op het menu
verkiest.

Wat is het Optidrybeef-project?
Optidrybeef was een project van Flanders’
Food (een speerpuntcluster in agrovoeding)
dat tot stand kwam met de steun van het
Vlaamse Agentschap voor Innovatie en Ondernemen (VLAIO). Het werd uitgevoerd door
het laboratorium voor diervoeding en kwaliteit
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dierlijke producten van de Universiteit Gent,
het ILVO, de KU Leuven en DIL (Duitse partner). De partners in het onderzoeksproject
onderzochten het droogrijpen van rundvlees
(dry aging). Er waren drie doelstellingen: meer
inzicht verwerven in de sensorische meer-

waarde van ‘dry-aged’ rundvlees (smaak,
geur, zicht), de microbiologische veiligheid
ervan in kaart brengen en de ideale procesomstandigheden bepalen om een kwaliteitsvol en veilig product op de markt te kunnen
brengen.
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Verschillende actoren in de rundvleessector
komen aan deze trend tegemoet door zich
te differentiëren door meerwaarde te creëren. Een van de mogelijkheden hiertoe is
het aanbieden van dry-aged rundvlees.
Van het vlees van Belgisch witblauw wordt
vaak beweerd dat het enerzijds mals is,
vooral als gevolg van het laag bindweefselgehalte, maar dat het anderzijds weinig
smaak heeft door het lage vetgehalte. Het is
bekend dat marmering van vlees bijdraagt
aan een betere smaak en aroma en ook de
malsheid ten goede komt. Een sterke vetbedekking van het karkas of het deelstuk is
ook bevorderlijk voor de bewaring en kan
de uitdroging van het vlees beperken. Dit is
wellicht ook de reden waarom vaak vettere
rassen gebruikt worden voor het droogrijpen. Een minder voorkomend, rustiek ras
gecombineerd met het ambachtelijke karakter van het rijpingsproces, laat ook toe
om een verhaal te brengen aan de klanten
en maakt de beleving voor de vleesliefhebber completer.

Optimale duur van droogrijpen
In het Optidrybeef-project onderzocht het
projectteam of dunne lende van Belgisch
witblauw ook geschikt was voor droogrijpen. Dit bleek zeker het geval te zijn. Er
werd vastgesteld dat er extra vermalsing
optrad tot drie weken droogrijpen. Langer
dan drie weken rijpen verbeterde de malsheid en de sappigheid niet, maar deed de

smaakintensiteit wel verder toenemen.
De onderzoeksgroep zag met de duur van
de rijping ook een verschuiving in het profiel van de aromaverbindingen van vooral
aldehyden en ketonen die geassocieerd
worden met de typische smaak van rundvlees, naar meer componenten die geassocieerd worden met een botersmaak. Een verschuiving in het aromaprofiel kan ook
mede verklaren waarom de hogere smaakintensiteit niet door alle consumenten even
sterk gewaardeerd wordt.
Indien langer dan zes weken werd drooggerijpt, nam de typische gewenste vleessmaak
af en gaven de panelleden aan dat er smaaken geurafwijkingen optraden. Er kon besloten worden dat langer dan drie tot vier
weken droogrijpen weinig meerwaarde
biedt. Bij een kortere periode kan anderzijds nog moeilijk van extra rijping gesproken worden ten opzichte van klassiek gerijpt rundvlees.

Goed afgemest blijft belangrijk
Eigenlijk komen alle rassen in aanmerking
voor droogrijpen. Ook zijn er in de literatuur weinig aanwijzingen dat de voeding
van de dieren invloed zou hebben op het
rijpingsproces. Vanzelfsprekend moet uitgegaan worden van vers, kwalitatief goed
vlees van dieren die goed afgemest werden.
Verder zijn er, zoals bij klassiek rijpen,
grote verschillen tussen dieren en tussen
deelstukken in kwaliteit en te verwachten

malsheid. De vakkennis van de versnijder
of slager om te bepalen welk stuk hoe lang
het best gerijpt wordt speelt dus ook bij
droogrijpen een grote rol.

Is het veilig?
Een vraag die regelmatig gesteld wordt, is
of de langere rijpingsduur geen microbiologische risico’s inhoudt. Ook dit is onderzocht binnen het Optidrybeef-project. De
vorming van een droge korst aan het oppervlak verkleint de kans op microbieel bederf.
Belangrijk hierbij is dat de infrastructuur
geschikt is om de gewenste condities (temperatuur < 4°C en relatieve luchtvochtigheid < 80%) continu te handhaven. De kans
dat eventueel aanwezige pathogenen uitgroeien, is onder die omstandigheden ook
bijzonder klein. Eventuele schimmelvorming op de korst is normaal ook geen probleem, aangezien deze toch verwijderd
wordt.
Wel werd vastgesteld dat de houdbaarheid
van het vlees na de droogrijpperiode minder lang is dan bij vers vlees. Er wordt dan
ook aangeraden om gedroogrijpt vlees snel
na aankoop te consumeren. Indien voorverpakt, laat men het voor de bereiding het
best nog even rusten op kamertemperatuur
(circa 30 minuten) nadat het uit de verpakking is genomen. Dit zal de eetkwaliteit ten
goede komen. l
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