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Receept

GRONDSTOFFEN
■■ StuStuSt kkekekk n kn innebaebak (k waangsttuk)uk zozondend r zwoerd

HULPSTOFFEN PER KG GRONDSTOF
■■ 20 graram nm nititriettpekpekkekelzeee out

■ HeHele kruiuidnadnagelllg ssss

■ GelGelGelatia nepoeder

BEREIDING
■ SnSniSniSn jd de grove klieren van de wanngen en snijd couraurantente ststukken.

■ Wrijf de stukken in met de aangeegeven hoeveelheid nn.p..p  zout en vacumeer de stukken.

■ Laat ze 10 dagen doorzouten in dede koeling 2-4 °C.

■ Vervolgens vleeskanten opruwen,, bestrooien met gelatinneepoeder en de stukken op 

elkaar leggen met de spekkant buuiten en de vleeskant bbinninnen.e  Strak en stevig opbinden 

als rollade.

■ Tussen de touwtjes door hele kruiidnagels gelijkmatig aan an de de bovb enkant in het spek 

duwen.

■ Vacumeren en vervolgens 4 uur ur garen op 78 °C en snel tl teruerugkogkoelen ± 30 minuten in koud

water.

■ Uit verpakking halen en n dodompelen met kokend water, zodzodatat heth  uitgelopen vet en gelei 

verwijderd worden.

■ Koud roken ± 25-300 °C tot licht goudgeel.

■ Doorkoelen en daaaarna vacuüm opslaan 2-4 °C.

■ Eventueel gevacummeerd napasteuriseren gedurende 3 m3 minuinuten op 95 °C.

TIPS
Controleer de kinnebak zorgvuldig op eventuele afwijkende kliervergrotingen en  

afwijkende kleur.

Kinnebakspek kan zowel koud gesneden als vleeswaar, of in plakken gebakken als 

maaltijdcomponent gegeten worden.

Dik (0,5 cm) gesneden plakjes gedurende 4 à 5 dagen in een azijnoplossing geven het 

product een extra frisse smaak.

Ook in combinatie met gekookte varkenslever als gesneden vleeswaar op een 

broodje (broodje varkens half om).

GESCHIEDENIS

Soms vragen ouderre klanten of creatieveeve totopkopkoks k om het klassiek gekookte kinnebak. Een 

product met een intentense se smaaak,a  welkeke jej niiet et verv wacht bij zo’n gewoon stuk gezouten, 

licht gerookt en gekoekoookt stuk sttevig dodoorregen spek.

Voor de sortering van het kkinnebaebakspkspekek wordt in oude vakboeken gewezen op geslacht

en gewichht van hetetee  varken. Bijij sts erkke ve voorkeur vlees van een varken dat niet zwaarder is 

dan 100 kg,g vanwege de te oongengelijlijkmkmatige verhouding vlees-spek (te vet).

Het zouteuten gn gebeurde veelelal al in n ververzadza igde legpekels gedurende 14 dagen. De producten 

waren dandan oook erg zout. t TeTegenwenwooroordigd  wordt d.m.v. het afwegen van de hoeveelheid zout 

per kg een nauwau keurigger e procesc vev rkregen en een veel minder zout product gemaakt.

In hettt veveerrrleden werd dee gezouten e kinnebak vaak in hamvorm geperst en daarna gekookt 

en somomoms ns agegeroor kt. Door tusssenn de gezouten kinnebakstukken een stuk gepekelde var-

kennnslesleslever te leggen, onton stond het zogenaamde varkens halfom. Bij rundvlees bekend door 

deee cococombinatie van pekelvlees en runderlever. Het belangrijkste productkenmerk van 

gekookte kinnebak is de enorm hoge smaakintensiteit waarmee het zich onderscheidt.

TEKST EN PRODUCTIE: PAUL VAN TRIGT  BEELD: MICHEL ZZOETER
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ReRececept

GRONDSTOFFEN
■  3,5 kilogram verse varkenslever 

■  2,5 kilogram mager varkensschouder-

vlees 

■  3,5 kilogram kinnebak (wang)

■  0,5 kilogram slagroom

HULPSTOFFEN PER KILOGRAM GROND-
STOF
■ 1888 grgrgraam am nitnitrierietpetpekelkelzouzouzouttt

■■ 3 3 gragram wm wittitte pe pepeepeeerr

■■ 11 gragram fm foeloelieie

■■ 0,0,5 g5 gramram BoBourburbon onn vanillepoeder

■■ 0,0,5 g5 gramram mamajorjoraaaaan (gebroken bbladla )

■■ 11 gragram km kruiruidnadnagegeel (gemalen)

■■■■ 2525 grgram am gefgefruiruite te ui

■ 2 2 22 gragragg m fm fosfosfaataat

■  1 gragraraam gm gemaemalenlenn lavaswororteteelel ofofof 33 gram

spijsasaaaromromr aa

■ 404 grraaam am rijrijstestebbbloem,m,, tatarwerweblobloem em of of

aardapappppelpelp zetzetmmmeel

■  1 gram m nnatratriuiuummascccorborbaataat

BEREIDING
Verwijder de galgangen van de varkensle-

ver, spoel de lever af met koud water en 

laat ze daarna goed uitlekken.

Verklein de gesorteerde grondstoffen met

de afgekoelde gefruite ui door de  8 mm-

plaat en vermeng het met de slagroom en 

alle hulpstoffen tot een zeer stevig bindend 

deeg. Eindtemperatuur ca. 12 °C.

Vul het deeg af in goed ontzouten witvellen 

Laat de worsten 12 uur doorkleuren in de 

koeling bij (2-4 °C).

Gaar de worst af in de kookketel op 75 °C

tot een kerntemperatuur van 72 °C.

Koel de worst daarna 10 minuten in koud 

water en rook aansluitend goudgeel af op 

30-35 °C.

Sla de hausmacher vervolgens op in de 

koeling (2-4 °C). Na doorkoeling eventueel 

vacumeren en 3 minuten op 90 °C napas-

teutet riseren, daarna gekoeld opslaan en/of

prepresensenentertet en  (2-4 °C).

TIPS
Deze klassieke hausmacher is vanwege de goede snijdbaarheid uitermate geschikt 

voor een hapjesschotel en als vleeswaar voor op de snijmachine.

Het is erg belangrijk om het deeg zeer goed te mengen. Het moet na het mengen 

haast stug en taai aanvoelen om geleiafzetting te voorkomen. 

Vul het deeg bij gebruik van natuurdarm niet te vast af in verband met de kans op 

springen tijdens het garen.

Indien in plaats van Bourbon vanille de vanillesuiker (vanilline) gebruikt wordt, moet 

men hiervan 4 tot 6 gram per kilogram toevoegen.

Voor 25 gram gefruite ui is 50 gram verse ui nodig.

‘THUISMAKER’
Het wooord Hausmacchhc er er betbetekeekent nt letletttert lijk:k ‘th‘th‘th‘ uisuismakmaker’er’.  En En daaar lr ligtigt ooook dk de le lijnijn memet ht het et 

verlededen. Veel, zo niett t t allalles es watwat memet vt voeooede ing tee mamam kenken heheefteft, b, begiegint nt op op de de boboeoerdeddederijrij..

Bij dede (h(h( uis)slachtingenenene vavan vn varkarkensenss oopo  de boerderij werderderder en en dede grogrote te vlevleesdesdeleelen vn verderduuruur--

zaaamd md ddoooor zouten, rororr kenken enen drdrogeogen n onn f gebraden en bewaardardardard onono derder hehet vt et.et

OOrgrganean n wwerdrde en zo snenenenel ml ml ml mogeogeo lijlijk gk gegeegegegetent  en of verwerkt vanwege dededede micmicmicmicrobrobrobbiolioliollogiogiogischschschcheee 

kwekwetsbaarheid. ZoZo ontstondedenden pn pn pn prodroductuctcten enen n alsa  rookworst, metworst, balkenbrij, zult en ook 

dede hauhausmas cher.

HetHet rerecepceppt vt van an ditdit prrododuct ct ct verschilt vaak. AfffA hanhanhanhankelkelkelijkijk vavan dn dn dn de se se se stretrtt ekgewoonte en of toe-

paspaspaspassinsinsingg kg kwamwamenn n ververvev schilllllenenen voovo r in kruiding ((bijb v. vvv krukrukrukruidnidnid ageagel el een on oof mf mf majoajoajoajoraaraararaan), snijdbaar of 

smeerberbaar, of ssnijd-smeemeerbarbaar (do(door or niet of gedeelttelielielijk jk jjk voovoovo rgergegebrobroeideide ge ggronronndstdstdstdstoffoffofo en)n)en enn 

gerookokt t of ongerookt.

Dit hahaaausmmmachherrecepptt,t, dadad t ot oook ok wwwelel lalandlndleveeverworst genoen md worwoordt,dtdt,d heheeftft zijn oorsprp ongg 

in in in MidMidMMi denden-Du-Duuuuititsitsitsi lanlandd. HeHetHet hhheeftft alals ks kenmenmerkerken en ssnijdbdbaarheid, gerookoo t, afgaf evuld zijn in wit-

vell enen dede kkrkrkruiduidddiniingngin vavan kruidnadnagelgel en mamajorjoraanaan. D. Dezeeze hahausmacher heeft als hoofdkenmerk

datdat hehet vt volgolgolgensensen dedeedee ‘F‘Franankfukfurteertermermr thodde’ is bebereireid.d. BijBij dedezeze metm hode worden alle ggrond-

stotoffeffeeen rn n n rn rn rauwauwauwaua veeerwerwerweerktrk enen ninieet voovoorgerg brobroeideid, w, waaraardoodoor er een en goegoed snijdbaar product ont-

stataat,at, oooooooook vk vvvooroor opp dede snsnijmjmmachacha ineinee..

Gerookte hausmacher in wiitvel

TEKST EN PRODUCTIE: PAUL VAN TRIGT  BEELD: MICHEL ZOETER
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Column

ENFRANNY VAN LINSCHOTE

n LinschotenEigenaar Keurslagerij van

hoten.nlfranny@hpvanlinsch

choten-3a3b1b13//in/franny-van-lins

@frannylin

schoten/keurslagerijvanlins

hpvanlinschoten

N
The great reset
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‘FIJN OM ALS FAMILIE TE 
KUNNEN OVERLEGGEN’
De broers René en Robert Dalhuisen hebben het slagersvak met de paplepel ingegoten gekregen. Zowel hun opa als 

hun vader was slager. Ze runnen beiden hun eigen slagerij. René doet dat in Deventer en Robert in Breukelen. Hun 

winkels zijn heel verschillend, maar ook zijn er overeenkomsten. En het allerbelangrijkste? Met elkaar praten over 

positieve en negatieve ervaringen en sparren over hun vrij recente verbouwingen!

TEKST: WENDY NOORDZIJ  BEELD: EMONDT KMI

De slagerij

NIEUWE INRICHTING
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De slagerij

THUIS GEZELLIG MAKEN

EIGEN UITSTRALING

OUDE RECEPTEN IN NIEUW JASJE

ZELFBEDIENING IS ANNO 2021 EEN MUST
De slagerij van de toekomst heeft volgens Egbert-Jan  

Russchen, winkeladviseur van Emondt KMI Fresh Food  

Interiors, een ambachtelijke uitstraling in combinatie met 

zelfbediening. ‘Vrijwel alle ondernemers die hun winkel laten 

verbouwen, kiezen hiervoor. Bovendien neemt het aantal 

vierkante meters zelfbediening steeds verder toe. De verhou-

ding ligt nu gemiddeld rond de 60 procent bediening en  

40 procent zelfbediening.’ Dat sluit volgens hem naadloos aan 

bij de wens van de slagers om met hetzelfde aantal vierkante 

meters meer omzet te behalen. ‘De zelfbedieningsproducten 

zijn echte impulsaankopen. Als klanten voor 12 euro aan 

boodschappen op hun lijstje hebben staan en ze nemen nog 

eens voor 7 euro impulsproducten mee, dan is dat mooi mee-

genomen. Zeker omdat deze producten al klaarliggen en je er 

als slager geen werk meer van hebt.’ Toch merkt Russchen dat 

ondernemers nog steeds twijfelen over de invoering van zelf-

bediening. ‘Dat was ook het geval bij de broers Dalhuisen. Ze 

twijfelden beiden, maar uiteindelijk zijn ze allebei blij dat ze 

hiervoor hebben gekozen.’ Vooral in deze coronatijd is duidelijk 

te merken hoe belangrijk zelfbediening is. ‘Mensen kiezen weer 

massaal voor het ambacht. De coronacrisis is nu bijna een 

jaar aan de gang en inmiddels is het voor veel consumenten 

een gewoonte geworden om naar de slager te gaan. Ik ver-

wacht dat dit ook na de heropening van de horeca zo zal blij-

ven. Veel klanten, vooral jongeren, willen snel geholpen wor-

den. En daarvoor is zelfbediening ideaal.’

In Deventer worden veel kant-en-klaarmaaltijden verkocht. Er is een groot 
kookeiland in het zicht van de klant.
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De slagerij

ZELFBEDIENING

SAMENWERKING

Robert 
Dalhuisen met 
zijn gezin in de 
slagerij in 
Breukelen. Robert heeft geprobeerd de winkel van 75 vier-

kante meter zo logisch mogelijk in te delen.



De slagerij

LOKAAL 
SUCCES 
VERHAAL
Veel dorpsslagerijen bestaan 
al heel lang en hebben 
daardoor een grote reputa-
tie opgebouwd. In deze 
rubriek wordt iedere keer 
een slager uit een andere 
provincie belicht, die uitlegt 
hoe hij zich staande weet te 
houden  in een kleine kern. 

TEKST: WENDY NOORDZIJ  BEELD: HANS PRINSEN

B

Als kleine jongen hielp Bennie Aalders uit Ulft zijn vader al in de slagerij en 

ook was hij veel bij de lokale slager te vinden. Toen hij de kans kreeg, heeft 

hij deze uiteindelijk overgenomen. Met ‘Uw Slager Aalders’ onderscheidt de 

ondernemer zich vooral met het zelf geslachte vee, de eigen worstmakerij, 

het brede assortiment en de grote klantvriendelijkheid. Met een snel groei-

ende klantenkring als resultaat.

‘OP MIJN TIENDE 
SLACHTTE IK MIJN 
EERSTE VARKEN’
SLAGER BENNIE AALDERS UIT ULFT ONLOSMAKELIJK 

VERBONDEN MET HET SLAGERSVAK
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De slagerij

VLEESINDUSTRIE

EIGEN BEDRIJF
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De slagerij

HARDLOPERS 

ELEKTRISCHE DEUR

VASTE MESTERS

OPVOLGING
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Column

RSGERTJAN KIER

n auteur van het boek VleesbijbelDemoslager en

lager@gmail.comdemosl

demoslager.nl/www.d

n.kiers/gertja

oslager@demo

I
De natuur bepaalt
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‘ BIED SPECIALE BOXEN  
AAN VOOR LUNCH  
EN BORRELMOMENT’

De verwachting is dat Pasen ook dit jaar kleinschalig wordt gevierd. Slagers kunnen daarop inspelen door speciale 

pakketten of boxen aan te bieden. Niet alleen voor de brunch/lunch, maar ook voor het borrelmoment. Gemakspro-

ducten zijn al jarenlang populair, maar júist in deze tijd mogen deze een stuk luxer zijn.

TEKST: WENDY NOORDZIJ  BEELD: EPOS, VAV*GROEP

O

Vaktechniek

COMPLETE BOXEN
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Vaktechniek

VOLOP GENIETEN

LUXER

UIT DE OVEN: PASTA  
MET KIPPENRAGOUT

Dit recept is afkomstig van Epos

Ingrediënten:
• 1000 gram gegaarde grote pasta

• 500 gram Neven Food Kippen Ragout

• 200 gram kastanjechampignons

• 150 gram spinazie

• 150 gram Parmezaanse kaas 

• Vers gesneden peterselie en basilicum 

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 200 °C. Verdeel de gegaarde pasta in een grote schaal 

die ovenbestendig is. Verdeel hier de kippenragout overheen. Snijd de champig-

nons in parten en blancheer deze. Meng dit dan licht door elkaar en meng als 

laatste de spinazie hierdoor. Bestrooi de pasta dan met de kruiden en Parme-

zaanse kaas. Zet de schaal in de voorverwarmde oven en gratineer de bovenlaag 

ongeveer 10 minuten.

Tip: 
Je zou er eventueel nog wat pijnboompitjes en kleine tomaatjes over kunnen 

doen.

SCHARRELSALADE

Dit recept is afkomstig van Epos

Ingrediënten:
• 1 kilogram aardappelblokjes of krieltjes voorgegaard

• 600 gram toktoksaus 

• 300 gram rode en groene paprika

• 150 gram augurk

• 100 gram bosui 

• 6 stuks eieren (hardgekookt)

• 1 appel 

Bereiding:
Snijd de paprika en de augurk in blokjes en de bosui in ringen. Schil de appel en 

snij deze in blokjes. Pel de eieren en snijd deze ook in blokjes. Meng de eieren met 

de aardappelblokjes en de toktoksaus. Voeg hier alle overige ingrediënten aan 

toe en meng het geheel goed. Strooi voor een mooie presentatie stukjes ei en 

paprika over de salade.

Tip: 

Meng 500 gram gaar rundvlees door de salade voor een scharrel-rundvleessalade.
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VERWENMOMENTJES

MUMBAI BRIE-HAASJE

Dit recept is afkomstig van Epos

Ingrediënten:

• 1 kilogram varkenshaas

• 80 gram Bistro-kruidenolie Mumbai 

• 8 plakjes brie

• 8 plakjes ontbijtspek 

• Lemon Twister decoratiemix 

Bereiding:
Snij elk varkenshaasje in en leg de brie 

binnenin. Vouw het geheel dicht en 

omwikkel dit met het ontbijtspek.  

Marineer het pakketje met de Bis-

tro-kruidenolie Mumbai en garneer 

het met Lemon Twister. Presenteer het 

Mumbai brie-haasje op een aluminium 

braad-sleetje of barbecuetray.

Niet alleen de brunch/lunch is belangrijk om op in te spelen, 
maar ook het borrelmoment.

Carpaccioschotel compleet is heel 
geschikt om aan te bieden als 
éénpersoons (snack)gerecht.

Batallé el Único vormt volgens VAV*groep een mooie luxe aanvulling op het varkensvleesassortiment.

In een mooie  
verpakking kun je de pro-
ducten luxer laten ogen.



Onze topchef heeft weer het beste van zichzelf laten zien om jou te helpen in 
je communicatie. Met zijn 12 originele hamburgerrecepten op basis van Duroc 
d’Olives varkensgehakt toont hij het verschil tussen ordinair fastfood en culinaire 
hoogstandjes! En toch zijn deze verrukkelijke burgers helemaal niet moeilijk 
te bereiden. Bij deze campagne horen heerlijke receptenboekjes en een leuk en  

handig gadget voor je klanten: de Duroc d’Olives hamburgerpers.
 

Vraag ernaar bij je grossist of via info@durocdolives.be!

VOOR DE TOTALE SLAGGERS--

EN VLEESSECTORR

Wekelielijksjkskse ne nnieuieuwsbbrief

Vakblad
9x per jaaar

Vleesmagazine.nl

VLEESMAGAZINE.NL/KENNISMAKEN

HET RECEPT DE SLAGERIJ VAKTECHNIEK STRATEGIE

Objectief, betrouwbaar en inspirerend

Onmisbaar bij de dagelijkse praktijk in de slagersbranche

Voordelig kennismaken? Kijk op:
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Niki Renkema (32) studeerde kunstgeschiedenis, maar gooide het roer radicaal om. Ze volgde een training 

Vleeskennis bij het SVO en neemt momenteel deel aan de Ondernemersacademie Food. In de toekomst 

wil ze zich richten op het maken van vleesproducten. Minder vlees eten, maar dan wel van topkwaliteit, 

met oog voor het milieu, biodiversiteit en dierenwelzijn.

REDACTIE: WENDY NOORDZIJ BEELD: ONDERNEMERSACADEMIE FOOD

GOEDE BASIS

BEHAPBAAR

T

KUNSTHISTORICAA
MET DE LAARZEN 
IN DE MODDER

Niki Renkema wil zich richten op het maken van vleesproducten.
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REGENBOOG 

ONDERNEMERSACADEMIE

LEF

André Menting (49) koos 
voor de Ondernemers-
academie Food om als 
ondernemer goed  
beslagen ten ijs te  
komen. 

Een van de lessen van de Ondernemersacademie Food.
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Door het coronavirus was 2020 een bewogen jaar. Volgens velen heeft het 

virus ook grote invloed op het gedrag van consumenten, wat leidt tot ver-

schillende nieuwe trends en versnelling van bestaande trends. Vleesmaga-

zine dook in de verschillende trendlijstjes en geeft een overzicht van de vijf 

trends die overal terugkomen.

TEKST: CARMEN GROENEVELD  BEELD: ANNE VAN DER WOUDE

THUISCONSUMPTIE 

A

GEZONDHEID & IMMUNITEIT

LOKAAL & TRANSPARANT

VIJF BEPALENDE 
TRENDS VOOR 2021
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ONLINE BESTELLEN

GROEI VLEESVERVANGERS

Klanten hebben kennisgemaakt met het gemak 
van online bestellen, waardoor ze minder snel 
teruggaan naar het doen van aankopen in de 
winkels zelf. Slagerij Spijkerman in Akkrum biedt 
al langere tijd de mogelijkheid om online te  
bestellen. 



28 | VLEES magazine | februari 2021

D

‘EEN ACTIEF  
VERENIGINGSLEVEN  
IS ONS UITGANGSPUNT’
De Vereniging van Keurslagers bestaat 15 juli 2021 precies 75 jaar. Hoewel het slagersvak door de jaren heen 

drastisch is veranderd, is de basis van de Keurslagers nagenoeg hetzelfde gebleven, aldus directeur Joep Klaver en 

voorzitter Roelof Mulder. Gezamenlijk optrekken richting consument binnen een actief verenigingsleven is nog 

steeds het uitgangspunt. Leden inspireren elkaar en hebben daarbij een belangrijke missie: klanten binden en 

inspireren om naar de winkel te komen.

TEKST: WENDY NOORDZIJ  BEELD: FOTO HISSINK EN VERENIGING VAN KEURSLAGERS

Strategie

Roelof Mulder is voorzitter van de 
Vereniging van Keurslagers en eigenaar van 
Keurslagerij Bergerslag in Staphorst.
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HOOGTEPUNTEN

Het logo van de Vereniging van Keurslager door de jaren heen.

1960 1967 1987 1995 2021

KEURSLAGER-SLOGANS DOOR DE JAREN HEEN

JUBILEUMACTIVITEITEN

DIEPTEPUNTEN

ACTIEF VERENIGINGSLEVEN

Gezamenlijk optrekken richting de consument binnen een actief 
verenigingsleven is nog steeds het uitgangspunt van de vereniging, 
zegt directeur Joep Klaver.
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AMBACHTONDERSTEUNING
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JAN BUITELAAR 
heeft als doel om door 

praktische adviezen 

bedrijfsresultaten van klanten 

voor wie hij werkt  

te verbeteren en hen 

persoonlijk te laten groeien. 

j.buitelaar@resultsplus.nl

resultsplus.nl

ONDERNEMER

DE FORMULE

PLEZIER + RESULTAAT (€) = 
VOLDOENING (P+R=V)

GERT JAN VAN EGMOND
Gert Jan van Egmond 

is bedrijfsjurist en 

gespecialiseerd in juridisch 

advies voor ondernemers in 

het midden- en kleinbedrijf. 

Met Juristvoordebakker.nl 

richt hij zich in het bijzonder 

op de ambachtelijke bakkerij.

Van Egmond Legal

www.juristvoor-

debakker.nl

Ondernemer word je niet met als eerste doel om veel geld te verdienen. Belangrijker 

is het om je hart te volgen en te doen wat je leuk vindt. Dat is onder de gegeven  

omstandigheden met corona vrij lastig. Wij zijn ervan overtuigd dat plezier in wat je 

doet en resultaat (€) leiden tot voldoening.

HOE DAN WEL?  

Online Dossier 
Vleesmagazine.nl/dossiers/
bedrijfsvoering




