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ATELIER 
VAN 

KLASSIEKERS



ReRececeptpt

GRONDSTOFFEN
■ 3 kilogrammm mm ager rundvlees es

■ 1 kilograraramm mager varkensnsvlevleeses

■ 3,5,55,5 kikikik logram kinnebakspespek k

■ 0,5 kilogram koud wataterer

■■■ 2 kilogram belegen kaaasbasbloklokjesesjeses 

van 0,5 cm3

HULPSTOFFEN PER KILOGRAM
■ 18 gram nnitritrieti pekelzzoutoututo

■ 5 gramm GDL

■ 3 gram witte peper

■ 3 gram paprikapoeder (zoet)

■ 0,5 gram kork iander

■ 1 gramam knk oflookgranulaat

■ 1 g1 g1 ggraramrr  fosfaat

■■■ 333 gram dextrose/ g/ gluclucose

■ 3 gram karwiijzjzaad heel

■ 1 gram gegemalmalenen lavlavaswswortortortor elelel

■ 0,5 gram m natn riuriuiumascorbaat

BEREIDING
■■■ De De gekgekoeloeleldede de grondstoftofffenfenfef , m, met et uituitzonzondede--

rinring vg vg van de kaasblokjes, maaalenlenle dodoor or dede

333 mm plaaat et en vn vermermenge en met wawawaterte enen 

hulhulpstpstoffoffen.e  

■■ KaaKaasblsblokjokjeses toevoegen en het dt deegg ste-

vig namengen tot goede binddinging. E. Eindind--

temtemperp atuur tussen de 4 - 8 °°C.

■■ Afvulll en in goeed vd oorbehbe anddelde en 

zouzoutvrtvrijeije krkromomme runderdararmen.

■ De worwo sten 24 tot 48 uurr rrijpepenn bij een 

temperatuur van 15 °C°C (l(lichichte melmele kzukzukk urur--

vorvorminming).g)  Aandrndrogeogen en hheeteet (7(70 °0 °C) C) rokrokenen en n

tot egale klkleueur en toot kt kkkernernr vaan ±n ± 50500 °C°C°CC..

■ Aansluuititend gargarrgaren en enen in iin drodroge gee luclucuccht htht (70(70 °C°C))

tottot kern 6565 °C.°C.°C.°C  

■ Aannn deded luluchtchttcht lalal tentenenn afafafkkoekoek lenlen inin wewerkrrkruimuim--

te en n gedgedededureureu ndendenden 2 2 wekweken en nadnadrogrogen en in in 

eeneene nininiet et etet te tete koukoude,de, mamaar ar welwel drdrogeogeogeoge rurururuimtiimtimte e

(15555 °C°C°C° ).).

TIPS
• Het 24 uur tot 48 rijpen is bedoeld om iets melkzuur te laten vormen. Tevens ook 

voor een heldere snitvorming en om afzetting te voorkomen.

• Na het garen in droge lucht moet er zoveel mogelijk vocht uit. Daarom aan de lucht 

afkoelen en niet in koud water.

• Broei de worsten voor de verkoop af gedurende 5 minuten in water van 5 °C om 

een mooi egaal uiterlijk te krijgen.

• Garen in water (kookketel) kan ook, maar dan moet het nadroogproces met een 

week verlengd worden.

• Het gebruik van gedroogde darmen heeft ook nog het voordeel van sneller drogen 

en het goed zichtbaar zijn van de mooie spek-kaastekening vanwege de dunne en 

transparante darmstructuur.

GESCHIEDENIS
EenEenEen prproduoductsoort die voor de Nederlandse slager minminderrrd  bekekennd id is, s is de halfdroge worst.

De worw st is ontstaan in landen enn ofofff gegegegebieb denden waar ar verve dduuduurzaamdamde we we orst zoals salami- 

soorten en drogeworsttsoosoorterten pn opuopulair zzijnijnn enenee nonononoodzodzakeea llijk waren. Ze wewererdend  gemaakt 

om omomom ‘s winters wannanneereer dede snsneeueeuee w 2w 2ww memetertererer hohohohooogogo laglagagag ddeded mmmensen toch te voorzrzienienie  van de 

eiweiwitbronnnennen (b(bouwouwwwstostoss ffeffeffefen en en en en vn vn vn vitaitaitaitaminminminminen)een) zozoalsals diidie ie ie ie in gn gnn eeddroogde worst en gedrooooogdeg  

vlevleesweswarearen an an aaanwanwanwanweziezieziezig zg zijnijn..

OmdOmdOmdOm atat a hetettt inininin gegegeg biebiedenden alals hs het et ZwaZwarterte WoWoud,ud, ZuZuid-id-PoPoPoPololleen en Tirol nogal vochtihtigg kg kan zijn , 

waswaswaswas hehehehet nt nt nt nadradradd ogeogen vn vn an an eeneen ‘g‘gegaegaardarde’ e worworstsstsooroorrt t t eet eeen garantie om schimmmmmmel en schadelij-

keke kk bacbacterteriegiegroeroei ti te ve vooroorkomkomen.en. DaDaaroarom wm werderderderd oooooooookk vaak gebruikgemamamaaakt van voorge-

drodroogdogde de darmarmen.en. DeDe veverserse dadarmermen wn wwererderderden n ooopgeblazen en op dp dde we wind gedroogd waardoor 

schhadeadededelijlijkeke bacbacterteriegiegroeroei si sterterk vk vermermminindii erdde. e. DoDoor het nadaddrrorogen ontstaat een drogeworst-

achachhhtigtigtigtige se se se smaamaamm k ek en bn biteite. G. Grotrote ve vooroorddedelen van ddeze e worwororststsoort zijn de houdbaara heid en de 

stostostostop vp vp vp van an zuuzuurvorvormermendende babaactectecteriëriëriën.n

TEKST EN PRORODUCDUCDUCDUCTIETIETIETIE: PAUL VAN TRIGT  BEELD:LD MIM CHEL ZOETTEEERER



BEELD: IRISHBEEF.NL

STOOF MET IERS 
RUNDVLEES, 
TUINERWTEN, 
CITROEN EN MUNT
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Recept

TIP
Serveer de stoof met gekookte nieuwe 

aardappelen of krieltjes.

Waarom stoven  
met Iers rundvlees?

BEREIDING

1. Snijd het vlees in stukjes van circa 1 ,5 cm. Verhit twee 

eetlepels olijfolie in de stoofpan en bak het vlees rond-

om op hoog vuur in 5 minuten goudbruin aan. Bestrooi 

met peper en zout naar smaak en neem het vlees met 

een schuimspaan uit de pan.

2. Verhit de rest van de olijfolie in de pan, doe de prei erbij 

en roerbak 2 minuten. Rasp de gele schil van de citroen 

en pers de vrucht uit. Doe het vlees weer terug in de 

pan, samen met het citroensap (bewaar het rasp voor 

later) en 500 ml kippenbouillon. Breng aan de kook.

3. Leg de deksel op de pan en stoof het vlees in circa 2 uur 

zacht en helemaal gaar (langer kan altijd). Gebruik de 

kleinste pit van het fornuis en zet er eventueel een 

vlamverdeler tussen. Schep af en toe om. Voeg indien 

nodig wat extra hete kippenbouillon toe.

4. Breng de stoof op smaak met zout en versgemalen 

zwarte peper. Snijd de blaadjes van de munt fijn. Voeg  

3 minuten voor serveren de tuinerwten toe, verkruimel 

de feta erboven en bestrooi de stoof met de munt en 

de citroenrasp. 

INGREDIËNTEN

 ■  600 gram rib- of sukadelappen (Iers rundvlees), op 

kamertemperatuur

 ■  3 el olijfolie

 ■  2 stronken prei, in ringen

 ■  1 citroen (schoongeboend)

 ■  500 ml kippenbouillon (zelfgemaakt, uit een pot of van 

een bouillonblokje) 

 ■  2 takjes verse munt

 ■  100 gram fetakaas

 ■  300 gram verse tuinerwten (of diepvries*)

 ■  zout en versgemalen zwarte peper

* Gebruik je diepvrieserwten, kook ze dan van tevoren  

2 minuten voordat je ze toevoegt aan de stoof. Dan koelt 

het vlees minder af en blijft het lekker mals.



O
Week Zonder Vlees

Column

DER GEESTJANINE VAN 

rslagerij Peter van der Geest, HeemstedeEigenaar Keur

rvandergeest.nlinfo@peter

dergeestheemstede.keurslager.nl/www.vand

erijpetervandergeest/keurslage
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D

EENVOUDIG

KEURSLAGER VAN CAULIL 

TEKST: WENDY NOORDZIJ  BEELD: HANS PRINSEN

Secret View heeft het eerste mystery shop-

ping-platform gelanceerd dat speciaal is ont-

worpen voor kleine ondernemers. Met feed-

back van echte klanten leren slagerijen om 

hun vakmanschap te gebruiken om klanterva-

ringen te verbeteren. Bianca Kalmthout van 

Keurslager Van Caulil in Etten-Leur is heel  

tevreden. ‘We gebruiken de resultaten om  

ervan te leren’, vertelt ze.

‘FRISSE KLANTENBLIK DIENT 
ALS FIGUURLIJKE SPIEGEL’

De slagerij

Met feedback van echte klanten leren slagerijen hun vakmanschap te gebruiken om 

klantervaringen te verbeteren.
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‘IK VIND DE SLAGER BIJNA 
BELANGRIJKER DAN HET DIER’
Sinds zijn eerste bezoek aan slagerij Han Janmaat is topkok Julius Jaspers er vaste klant. Hij prijst de vakkennis en 

het onderscheidend vermogen van de ambachtelijke slager uit Hilversum, die met zijn producten diverse vakwed-

strijden won. ‘Hij heeft de ouderwetse wil om hard te werken.’

TEKST: CHRISTIAAN VAN BEEMEN  BEELD: CHRISTIAAN VAN BEEMEN, JOKE CALLENBACH, ROEL DIJKSTRA FOTOGRAFIE

J ECHTE FIJNPROEVER

De slagerij
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De slagerij

SMAAKTRENDS

PERFECTE FILET AMÉRICAIN
KRAANWATER

WORSTMAKERIJ

Sinds zijn eerste bezoek aan slagerij Han Janmaat is topkok Julius Jaspers er vaste klant.
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De slagerij

OSSENHAAS EN GANZENLEVER

VAKMANSCHAP DELEN

Boven: Jaspers heeft een vleeswijzer voor de 
slagerij gemaakt. Daarop staan bereidingstijden 
en tips.
Links: Janmaat zegt dat zijn klanten de afgelo-
pen jaren meer waarde zijn gaan hechten aan 
kwalitatief vlees en vakkundig advies.
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De slagerij

‘EEN ECHTE EYECATCHER 
IN HET WINKELCENTRUM’
Slagerij Van Melik en Bufkes Brusselse Poort hebben onlangs de deuren geopend van een compleet nieuwe en ver-

nieuwende winkel. De slagerij en Bufkes zijn naar de overzijde van de passage van het winkelcentrum verhuisd en 

het aantal vierkante meters is flink uitgebreid. Het resultaat is een heel transparante zaak. ‘Door de combinatie van 

zelfbediening en bediening kunnen wij onze klanten sneller bedienen’, vertellen Jean en Roos Cox trots.

TEKST: WENDY NOORDZIJ  BEELD: EMONDT KMI

S
BUFKES

Franchise-ondernemers Jean en Roos Cox zijn heel blij met de nieuwe winkel.
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De slagerij

UITGANGSPUNTEN

TRANSPARANTIE

ROUTING

VERHUIZING

Klanten betalen bij een centraal afrekenpunt.
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OPENING

EMONDT KMI VIERT 75-JARIG JUBILEUM
De grondlegger van Emondt is Constantijn L. Emondt. Op  

15 maart 1946 startte hij een bedrijf onder de naam ‘Technisch 

Handels & Advies Bureau Actief’ in Enschede. Het bedrijf ging 

steeds meer fungeren als technische groothandel voor diverse 

koeltechnische installatiebedrijven en winkelinrichters. Daar-

om werd op 19 oktober 1955 de naam veranderd in Emondt’s 

Koeltechniek. In 1998 is Hems Roerink eigenaar geworden. ‘Op 

kleine schaal werd er geleverd aan slagerijen en bakkerijen. Ik 

ben dit verder gaan doorontwikkelen. Zowel op het gebied 

van koeltechniek als winkelinrichting’, blikt Roerink terug. ‘In 

die tijd waren er wel zeventien collega interieurbouwers  

actief in de versspecialistenbranche, maar niet één bedrijf 

maakte zelf de koeltechnische meubelen en regelde de ser-

vice. Juist op dat gebied zag ik kansen.’ In 2018 kwam KMI 

Apeldoorn op zijn pad. ‘Dit was een heel specialistisch  

bedrijf en een zeer gevestigde naam op het gebied van de 

winkelinrichting van slagerijen, viswinkels en andere versspe-

ciaalzaken. Het was voor ons dé uitgelezen kans om binnen de 

freshfoodbranche breed te opereren.’  Roerink ziet de winkel- 

inrichting veranderen. ‘Vooral de juiste combinatie tussen be-

diening en zelfbediening is essentieel voor het optimale succes 

van de winkel. Wij ontwerpen specifieke toonbanken voor  

bediening, maar ook veel productpresentaties voor zelfbedie-

ning. Dat zie je ook terug bij Van Melik in De Brusselse Poort.’ 

Samen met de ondernemer zorgt Emondt KMI ervoor dat de 

maximale omzet en rendement uit een winkel worden ge-

haald. ‘Een mooi interieur waarin niet ieder product met de 

juiste kennis en kunde optimaal gepresenteerd kan worden, is 

een gemiste kans!’

De slagerij

Alle activiteiten vinden volledig plaats in het zicht van de klant.
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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
Tot het uiterste
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LUXER EN SPECIALER

D

GEZONDE MAALTIJD

COMPLETE EN GEZONDE 
MAALTIJD VAN DE GRILL
De thuisbarbecue wordt steeds professioneler. De vraag naar grote stukken vlees is enorm toegenomen en de  

kennis over de verschillende delen ook. Naast vlees worden ook desserts, aardappelen en groenten steeds vaker op 

de barbecue bereid. Dat sluit aan bij de nieuwste trend: een gezonde maaltijd van de grill.

TEKST: WENDY NOORDZIJ  BEELD: BEN THE SPICEMAN, RAPS, VAV*GROEP, VERSALERT, VIT

Vaktechniek
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Vaktechniek

E-NUMMERVRIJ

STEEDS PROFESSIONELER

Grote foto: naast vlees worden ook 

steeds vaker desserts, aardappelen en 

groenten op de barbecue bereid. versA-

lert heeft een aantal groenterecepten 

gemaakt, die zo vanuit de toonbank ver-

kocht kunnen worden.

Boven: de wereldkeuken is volgens Tim 

Buurman van Raps populair. Denk bij-

voorbeeld eens aan Perzische geroos-

terde bloemkool.

Cirkel: grote stukken vlees op een luxe 

zwarte schaal in skinverpakking van 

Vleesvee Integratie Twente.
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Vaktechniek

OUT OF THE BOX

OERGEVOEL

ONDERSTEUNEN

ADVISEREN

Online verkoop is inmiddels een must en een uitgelezen kans voor de slager 

om op in te spelen, vindt Louisa Plucker van Ben the Spiceman.
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Vaktechniek

MEER PIT

versAlert ondersteunt slagers met speciale versboxen die geheel in het teken staan van de barbecue.

Picanha van VAV*Groep.



Strategie
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DWANGAKKOORD

VOORWAARDEN

CONCLUSIE

FAILLISSEMENT KAN SOMS 
WORDEN VERMEDEN

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

S

WAT IS DE WHOA?

Online Dossier 
Vleesmagazine.nl/dossiers/
bedrijfsvoering
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Strategie

Wagyuvlees is bezig aan een opmars. Klanten komen van heinde en ver naar Het Koeienhuis in Benningbroek. 

Daar verkopen Klaas en Wendy Vlaar hun exclusieve rundvlees. Het gemarmerde vlees is de droom van menig 

carnivoor. En niet alleen de bekende dure delen zijn de moeite waard. ‘Onze wagyuburgers zijn niet gekruid, 

wij kruiden onze koeien.’

TEKST: CHRISTIAAN VAN BEEMEN  BEELD: HET KOEIENHUIS

H
EMBRYO’S UIT AUSTRALIË

‘ALLES VOOR DE 
PERFECTE SMAAK’
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Strategie

GESCHIEDENIS WAGYU
De naam wagyu is een samentrekking van de Japanse woorden wa (wat ‘Japans’  

betekent) en gyu (‘rundvee’). In Japan is wagyu dus een algemene aanduiding voor 

Japanse runderen. Er zijn vier soorten wagyu’s in Japan, waarvan de zwarte wagyu 

de bekendste is. De oorsprong van de wagyu’s gaat terug tot in de tweede eeuw. 

Toen werden de dieren ingevoerd vanaf het Aziatische vasteland. Tot aan de 19e 

eeuw werd rundvee in Japan niet gehouden voor vlees of melk, maar alleen als trek- 

en lastdier in de landbouw en de mijn- en bosbouw. Bij het fokken werden de runde-

ren eeuwenlang geselecteerd op spierkracht en uithoudingsvermogen.

Na een langdurige isolatie werd Japan aan het eind van de 19e eeuw door keizer 

Meiji opengesteld voor invloeden vanuit het Westen. Tot die tijd was het eten van 

vlees om religieuze redenen verboden. Dit verbod werd door keizer Meiji ingetrokken. 

De overheid moedigde de import van buitenlandse veerassen aan, waarmee de op-

brengst van vlees en melk verhoogd kon worden. De kwaliteit van het vlees bleek 

echter sterk achteruit te gaan. Daarom werd het land opnieuw gesloten voor buiten-

lands vee. Na de Eerste Wereldoorlog begon Japan met het doelgericht fokken met 

inheems en gemengd vee. Hiermee moesten specifieke eigenschappen zoals de werk-

lust en vleeskwaliteit worden verbeterd. Door de mechanisatie van de landbouw 

waren de werkkwaliteiten vanaf de jaren 1950 niet meer nodig. Alle aandacht ging 

vanaf toen naar het fokken van het perfecte vleesvee. Verschillende superieure fok-

lijnen werden gecombineerd. Uiteindelijk leidde dit tot het ontstaan van de vier be-

langrijkste soorten wagyu’s.  

In 1975 kreeg de universiteit van Washington genetisch materiaal uit Japan, voor 

onderzoek naar de eigenschappen van de wagyu. Zo kwam het dier voor het eerst 

buiten Japan. Via Australië en Nieuw-Zeeland raakten ook Nederlandse fokkers, zo-

als Klaas en Wendy Vlaar, in de ban van het bijzondere dier. Vandaag de dag wordt 

het malse gemarmerde vlees wereldwijd geroemd om zijn bijzondere smaak en ge-

zonde eigenschappen.

WAGYUBURGERS

Wagyukalfje drinkend bij zijn moeder.

GIGANTISCHE RIJEN
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Strategie

ROMIGE SMAAK

MASSAGE

Om aan de wagyu’s te kunnen verdienen is het voor Wendy en Klaas noodzakelijk dat zij vrijwel het gehele dier verkopen.

 ‘Ik maak de lekkerste 
hamburgers ter wereld. En 

ze zijn nog aantrekkelijk 
geprijsd ook’, zegt Wendy 

Louter-Vlaar.

Om de smaak van de wagyu’s te optimaliseren zijn Klaas en Wendy lang bezig geweest met het  
samenstellen van het perfecte voer voor de runderen.
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Strategie

O

KANSEN IN CRISISTIJD

De coronacrisis trekt wereldwijd een spoor van vernieling door de economie. Voor de voedingsbranche heeft het 

virus echter niet alléén negatieve gevolgen. Sterker nog: retaildeskundige Paul Moers ziet vooral kansen.

TEKST: CHRISTIAAN VAN BEEMEN  BEELD: PAUL MOERS, DAAN MENS (ILLUSTRATIES) EN ARCHIEF VLEESMAGAZINE

 ‘Zorg dat je winkel er lekker uitziet’, aldus retaildeskundige Paul Moers.
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Strategie

PAUL MOERS

Paul Moers werkt als strategisch adviseur voor nationale en 

internationale ondernemingen. Nadat hij directeursfuncties 

bekleedde bij onder meer Unilever en Gall & Gall werd hij in 

2010 directeur van Paul Moers Strategic Marketing Services. 

Zijn bureau is gespecialiseerd in merk- en imagovraagstukken 

en strategie. Moers heeft veel ervaring in de wereld van retail 

en voeding. Hij was verantwoordelijk voor de strategie en 

merkprojecten van onder andere Jumbo, Ahold, Unilever, 

Nestlé en Grolsch. Moers staat al jaren in de top 100 van de 

beste marketeers van Nederland. In 2011 werd hij door Tijd-

schrift voor Marketing uitgeroepen tot een van de zes beste 

marketingadviseurs van Nederland.

Paul Moers



30 | VLEES magazine | april 2021

De twee creatieve ondernemers Luc van den Broek en Rinze Willemsen stoorden zich al heel lang aan het absor-

ber-matje in de vleesbakjes in de supermarkt. Net als consumenten, retailers, producenten en recyclebedrijven. Na 

een zoektocht van een aantal jaren naar de juiste folie en machine, is het nu zo ver. Het nieuw ontwikkelde bakje, 

getiteld GravityTray, zonder absorber en met speciaal bodemreservoir, gaat richting massaproductie.

TEKST: ERIK KRUISSELBRINK  BEELD: GRAVITYTRAY, EN ARCHIEF VLEESMAGAZINE

Industrie

DUNNER VLEESBAKJE VAN  
MONO-PET ZONDER ABSORBER

Er staan nu al 28 internationale 
distributeurs klaar om de GravityTray te 

introduceren, verklapt Van den Broek. 
Dus wellicht ligt de nieuwe verpakking 

binnenkort in het vleesschap.
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Industrie

VOETEN IN DE AARDE

W

De machine om de bodemfolie voor 
het reservoir aan te brengen, 
moest GravityTray speciaal laten 
bouwen.



PLASTICBESPAREND VERPAKKEN OP:

GEBRUIKTE, ORIGINEEL  
GEREVISEERDE MACHINES SPLINTERNIEUWE MACHINES 

www.multivac.nlwww.gebruiktemultivac.nl

AREND VERPAKKEN OP:
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Industrie

VEEL BELANGSTELLING

TOEKOMST

Het vocht uit het vlees stroomt via kanaaltjes naar het 
midden van de aflopende bodem.

De onderkant van het aangebrachte reservoir kan voor 
branding van een merk worden gebruikt.

De tray wordt zonder reservoir door een 
thermovormbedrijf geproduceerd.

BETERE RECYCLAGE
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GOED LEVEN 
GOED PRODUCT
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VLE
VOOR DE TOTALE SLAGE

PASSIE VAN 
BOER TOT BORD
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SUZ AN S TELTENPOOL ,
KEUR SL AGERIJ S TELTENPOOL
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WILLEM BOR , KEUR SL AGERIJ WILLEM BOR
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RENE ARIËNS, SL AGERIJ SANDER S
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M A AR TEN KOCKEN,  
KEUR SL AGERIJ M A AR TEN KOCKEN
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