SERIE ONDERSCHEIDENDE VLEESCONCEPTEN

De korte keten of directe verkoop van producent
naar consument heeft de wind in de zeilen. Met
welk onderscheidend verhaal of welke toegevoegde waarde verleiden vleesveehouders hun klanten?
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BEDRIJFSPROFIEL
naam
Eline Swaenepoel (36)
plaats
Lede
aantal dieren
55 wagyurunderen
merknaam	Time to Meat (website met vleespakketten à la carte vanaf 2019)
vleesomzet
dit jaar 7 dieren
prijs/kg vleespakket
40 euro (10 kg)
prijs entrecote/kg
130 euro
Lede

Eline Swaenepoel stapte in 2014 over van witblauwe naar wagyukoeien.
Nadat een bekende slager met het vlees was gaan werken, steeg de
naamsbekendheid. Sindsdien vliegt het exclusieve Japanse vlees de deur uit.
‘Mensen leven toe naar het moment van afhalen.’
TEKST JEROM ROZENDAAL

H

et Hof te Landegem in Lede is een oude Vlaamse
hoeve die tot het Vlaamse erfgoed behoort. De
dieren die de weiden eromheen begrazen, doen
dat niet. Het zijn wagyukoeien, een ras dat uit Japan
stamt. ‘Mijn schoonvader was op reis in Japan en is daar
verliefd geworden op het ras en het vlees’, verklaart
veehouder Eline Swaenepoel.
Tot 2014 deelden een aantal wagyurunderen de stal
met 350 witblauwe dieren. Omdat dit niet met een voltijdse job te combineren was, werd het witblauw dat jaar
afgestoten. Het Japanse ras, dat tot dan vooral voor persoonlijke vleesconsumptie bestemd was, werd wel aangehouden.

Opbouw van naamsbekendheid
Enkele jaren hierna volgde een uitbreiding tot het huidige aantal van 55. Slager Hendrik Dierendonck, die
bekend is als leverancier van sterrenrestaurants, klopte
bij het vleesveebedrijf aan voor wagyuvlees, dat hij als
gerijpt vlees in de markt zette.
‘Daarna stroomden aanvragen binnen van vrienden en
kennissen en zijn we begonnen met de korteketenverkoop’, herinnert Swaenepoel zich.
Het was aanleiding om met een hoevewinkel te starten
en met online verkoop. Op haar website Time to Meat
biedt ze een vijftal vleespakketten à la carte aan, waarbij
het pakket ‘Wagyu Junior’ bijvoorbeeld 1 kilo stoofvlees
bevat, 0,75 kg côte à l’os, 0,75 kg rosbief, 0,5 kg soepvlees, 0,5 kg filet americain, 0,5 kg gehakt en 4 hamburgers. Met een gemiddelde kiloprijs van 50 euro zit het
wagyuvlees in het hogere segment.

Vlees als beleving
‘Het vetmesten van een wagyu-os duurt vier jaar en van
vrouwelijke dieren acht jaar. Dat is dus dubbel zo lang
als witblauw. Ook het slachtrendement is veel lager dan
bij witblauw’, verklaart Swaenepoel de prijszetting. ‘Het
is daarbij geen vlees dat je alle dagen consumeert. Klanten gebruiken het bij speciale gelegenheden en bestellen
vaak maar één keer per jaar’, vervolgt zij.

Een deel van de klantenkring bestaat uit mensen die
bewust bezig zijn met kwalitatief, lokaal vlees van dieren die een goed leven gehad hebben.
Een andere deel bestaat uit de echte vleesliefhebbers,
de fervente barbecue’ers of de liefhebbers van het gemarmerde vlees zoals van het Japanse kobevlees. Kobe
beef is vlees dat afkomstig is van wagyurunderen die
in een bepaald gebied in Japan volgens een bepaald lastenboek zijn grootgebracht. Prijzen kunnen oplopen tot
300 euro per kilo.

Dierenwelzijn en vleesliefhebbers
De runderen masseren, zoals in Japan wel gedaan wordt
om de veradering te optimaliseren, doet Swaenepoel
niet. Wel besteedt de boerin veel aandacht aan het dierenwelzijn. Zo staan ossen in kleine groepjes in de potstal om zo de stress te verminderen.
Bovendien is zij enkele jaren geleden overgeschakeld op
het slachthuis van Ruben Vande Walle in Kluisbergen,
volgens haar het kleinste slachthuis in Vlaanderen. ‘De
dieren worden hier gelijk na binnenkomst verdoofd en
geslacht en moeten niet een halve dag buiten in een box
wachten’, vertelt de boerin. Tien dagen na de slacht, als
het karkas gerijpt is, gaat zij naar het slachthuis voor de
versnijding en het inpakken.
Via de nieuwsbrief kondigt zij de slacht van een rund
aan. Klanten bestellen vaak weken of zelfs maanden
op voorhand en leven volgens Swaenepoel toe naar het
afhaalmoment, waarbij men vaak bij de dieren gaat
kijken en een praatje maakt. Wat dat betreft sluit Time
to Meat goed aan bij het concept.
Het klantencontact is ook voor haar belangrijk en de
reden waarom ze aanvragen van horeca vaak afwijst.
‘Het is veel leuker om persoonlijk contact te hebben met
de afnemers en zo ook te weten waar het vlees naartoe
gaat’, besluit de boerin met een glimlach. l
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