EXCLUSIVE QUALITY

Kwaliteit, van Nederlandse bodem
Natuurlijke smaakontwikkeling
Wagyu Experience met Meatstreet

Wagyu van
Nederlandse
bodem

100% Wagyu genen

EXCLUSIVE QUALITY

De Wagyu runderen van het Koeienhuis van
Klaas en Wendy Vlaar in Benningbroek worden
gehouden als een kudde zoogkoeien. ‘s Zomers
lopen de Wagyu’s buiten in het weiland, deels
op een stuk aardkundig monument.
De moederdieren kalveren voornamelijk
zelfstandig in het weiland. De kalveren lopen en
drinken direct bij hun moeder.
De Koeientuin
Na de zomer gaat de gehele kudde lopend over
de openbare weg naar de Koeientuin; een door
Klaas en Wendy ontwikkelde vrijloopstal met
daarin rijen hoogstam fruitbomen. De koeien
lopen op 50 cm snoeihout waardoor deze bodem
wordt bemest. Door toedoen van Klaas en
Wendy wordt zuurstof ingebracht zodat een
composteringsproces op gang komt. Hierdoor
ontstaat een bijzonder voedzame compostsoort
die verrijkt is met koemest als restproduct.
Natuurlijke smaakontwikkeling
Wagyu stieren worden op jonge leeftijd
gecastreerd, zodat ze langzamer groeien en de
geprezen marmering van het vlees zich
langzaam maar zeker ontwikkelt. Na zo’n 2,5
jaar worden ze op een afmest rantsoen geplaatst
met structuurrijk hooi van zogenaamd
‘vogeltjesland’. Daarnaast krijgen ze een speciaal
samengesteld krachtvoermix om de bijzondere
smaak en de onverzadigde vetten in het vlees te
versterken.

MARMERING
De wijze waarop Klaas en Wendy de Wagyu
runderen laten opgroeien, wat al begint bij de
geboorte van de kalveren, het vrije leven in de
wei en in de stal, en de zorgvuldige
voederbegeleiding in de afmestperiode, leidt tot
de ontwikkeling van de gekende marmering in
het vlees. En in die marmering herbergt zich de
fantastische smaak en de onmiskenbare
malsheid.
Wagyu EXPERIENCE met Meatstreet
Meatstreet biedt haar relaties aan om samen met
de slager van Meatstreet het bestelde vlees van
het Wagyu rund uit te benen, na een gezamenlijk
bezoek aan de Koeientuin. Een transparante kijk
in de keten en tevens een bijzondere ervaring!
Vraag naar de mogelijkheden bij uw Meatstreet
adviseur.

Duurzame benadering
in de Koeientuin

Mooie marmering
voor een malse bite

Samen met Meatstreet
Farm bezoeken en
Wagyu uitbenen
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