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MeatStories is een uitgave van Meatstreet

van bennekom vlees heet
voortaan: meatstreet
dat nodig is om het vlees in de juiste vorm
en met de juiste inhoud bij u op het bord te
krijgen. Want daar maken wij het verschil!
Wat vinden wij?
Wij vinden dat ons beroep onderhevig is
aan erosie. Onder invloed van prijs, maar
ook onder invloed van de snelheid waarin
de samenleving verandert. Vlees is welhaast een ‘massaproduct’ geworden. Het
lijkt steeds meer te gaan om de vorm, terwijl de inhoud, ons ambacht, de basis is
voor smakelijke specialiteiten van vlees. Dit
ambacht, dat van slager, is een beroep dat
wij met passie uitoefenen.
Ons bedrijf heeft een historie van al meer
dan 100 jaar. En in die reeds lange tijd zit
nou net onze ervaring en onze vakkennis
verscholen. Vlees bereiden op een traditionele wijze, zoals wij dat leerden van onze
meester en zoals wij dat overbrengen op
onze leerlingslager. We oefenen het ambacht uit met vakmanschap, met de kwaliteit van vroeger en met oog voor de moderne keuken.

Ridderkerk - Daar is-ie dan. Onze eerste Meatstories! Een nieuw blad dat hoort
bij onze nieuwe naam. Meatstories; de
drager van een nieuwe boodschap naar
onze klanten. En ieder ander die het horen wil! Vanaf nu kunt u Meatstories ieder kwartaal van ons verwachten.

Wie zijn wij?
Op 9 januari 2017 hebben wij onze naam
veranderd van ‘Van Bennekom Vlees’ naar
‘Meatstreet’. Waarom? Omdat de markt

verandert. Maar met name omdat wij zelf
willen veranderen. We vinden namelijk dat
de markt aan een nieuwe boodschap toe is.
Een boodschap vanuit vlees als kwaliteitsproduct. Vanuit respect voor het dier dat
met passie en zorgzaamheid is grootgebracht. En vanuit ambacht en vakkennis

Wat kunt u van ons verwachten?
Vlees! Dat moge duidelijk zijn. Maar wilt u
vlees op de kaart? Of ambacht op het bord?
Onze kracht zit in de benadering van vlees
als gepassioneerde vakslager. Met als resultaat een assortiment met ambachtsvolle
kwaliteitsproducten. Doordat we constant
blijven zoeken naar meer kennis, waarmee
we mooie vleesproducten maken die u het
onderscheid geven. Mooi vlees op de kaart,
maar vooral ook het echte ambacht bij u op
het bord.
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Hallo, ik ben...

Robert

is Wat ons drijft
Ridderkerk - Als je je nu afvraagt wat
ons maakt tot Meatstreet slager, dan is
dit het antwoord: “Onze basis wordt gevormd door ambacht en passie. Dat
maakt wat we zijn; slagers met ‘Heart &
Soul’. Wij gaan voor ‘back to basics’. Alles wat we maken van kwaliteitsvlees
dat we zelf uitzoeken. Daar begint onze
passie en die proef je als je bij ons op be-

zoek komt. We selecteren zelf vlees op
Smithfield in London en op Rungis in Parijs en rijpen het in onze Dry-Age Room.
Het liefst benen wij zelf uit en verwaarden
daarmee alle delen van het dier. Voor vers
geportioneerde steaks, voor handgemaakte specialiteiten, ambachtelijke vleeswaren
en toebereide traiteurgerechten.

Een Côte a l’os van Simmenthaler rund of
een Pork Roast van Hampshire varken. Een
lamszadel van heerlijk zacht lamsvlees of
een braadstuk van blanke kalfslende. We
hebben de ‘bloody guts’ om de mooiste en
lekkerste vleesspecialiteiten te maken die
er zijn. Wij leveren vlees, we dromen vlees.

Exclusief voor Nederland

Farnham Irish Hampshire Pork
hogs’ (oud-Engelse zwijnen) waarvan de historie terugvoert naar het begin van de achttiende eeuw in ‘The New Forest of Hampshire’ in Engeland. In hun boerenbedrijf,
waar meer dan 40 lokale medewerkers actief zijn, maalt de familie Bogue haar eigen
granen van de allerhoogste kwaliteit voor de
varkens om zeker te zijn over het gewenste
eindresultaat, ultiem sappig en mals varkensvlees met een volle en diepe smaak.

Ridderkerk - Met de Horecava als introductiemoment heeft Meatstreet een primeur voor de Nederlandse horecamarkt
met een nieuw en exclusief varkensvleesmerk: Farnham Irish Hampshire™Pork.
Het Hampshire ras is een van de oudste
varkensrassen dat er is, maar die door de
opkomst van allerlei nieuwerwetse fokprogramma’s in de vergetelheid is geraakt. Luke en Helen Bogue uit het landschap Drumlin in Ballineagh Co. Cavan in

Ierland zijn dit ras weer gaan houden,
waardoor het vlees vandaag de dag weer
beschikbaar is. In Nederland exclusief bij
Meatstreet!
‘Black & white’
Het Hampshire varken is gemakkelijk te herkennen aan zijn zwarte kleur met een unieke witte band over de schouder tot over de
beide voorpoten. Deze traditioneel Ierse varkens zijn afstammelingen van ‘Old English

Ultieme sappigheid
Direct na de slacht worden de Farnham Irish
Hampshire™varkens weggehangen volgens
de hip-hung methodiek die we ook wel kennen bij Ierse runderen. Dit typisch Ierse gebruik leidt ertoe dat het vocht veel beter in
de spieren verdeeld blijft dan in vergelijking
met het ophangen aan de achterpoot. Hierdoor wordt in alle onderdelen de exceptionele sappigheid en smaak behouden. Nog
zo’n goed Iers gebruik is het rijpen van het
vlees na de slacht. Door de relatief langere
bestervingsperiode ‘on the bone’ verliest het
vlees extra vocht, waardoor de perfecte
smaakeigenschappen worden versterkt.
Wanneer je Farnham Irish Hamshire™Pork
vergelijkt met regulier varkensvlees is het
verschil zo duidelijk als ‘zwart en wit’. Je ziet
direct dat het varkensvlees een rijkere rode
vleeskleur heeft en je proeft de ongekende
sappigheid en de exceptioneel volle en diepe
smaak.

Mijn naam is Robert van Vugt en ik
ben getrouwd met Lydia. Samen
hebben wij 2 kinderen. We zijn zelfs
al opa en oma van twee prachtige
kleinkinderen. Ik ben al bijna 38
jaar slager. Eerst als chef slager bij
grote supermarkten en de laatste 16
jaar bij dit bedrijf, vanaf nu dus onder de naam Meatstreet.
Uitbenen en worst maken vind ik
prachtig om te doen! Maar portioneren en het klaar maken van een mooi
stuk vlees is toch mijn specialiteit en
grootste passie, elke dag weer. Ik vind
het geweldig om mijn passie met anderen te delen. Niet alleen op mijn
werk, maar ook thuis met vrienden
lekkere dingen maken op mijn groene
eitje.
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Gansevoort market in ere hersteld en volop in gebruik

Nieuw concept van Meatstreet

Gansevoort Kitchen
Ridderkerk - Direct vanaf onze marktintroductie als nieuwe naam in kwaliteitsvlees aan foodservice specialisten
maakt Meatstreet de naam bekend van
haar nieuwe concept Gansevoort Kitchen. Deze naam behoort toe aan de afdeling binnen Meatstreet waar onze slagers
de
lekkerste
toebereide
specialiteiten maken op culinair niveau;
de afdeling heet: Gansevoort Kitchen.
Waar komt deze naam vandaan?
Het Meatpacking district in New York heeft
aan de basis gestaan van onze nieuwe
naam Meatstreet. Een deel deze wijk vormt
het beschermde stadsgezicht ‘Gansevoort
Market Historic District’, genoemd naar het
Hollandse fort Gansevoort dat zich op deze
plek bevond. Tegenwoordig is Gansevoort
market weer ‘up-and-running’, nadat ze
enkele decennia lang als ‘verloren’ werd
beschouwd. Gansevoort Market staat voor
vers, trendy, lekker en ambacht. In onze
‘Gansevoort Kitchen’ wordt alles vers gemaakt, lekkere producten en op ambachtelijke leest geschoeide gerechten.

Verwaarden van het hele dier
De contrasten in het Meatpacking District
zijn dus zeer groot. Aan de ene kant wordt
er nog vlees verhandeld en aan de andere
kant zijn er trendy winkels gevestigd die
ook door beroemdheden bezocht worden.
Wij voelen ons verbonden met deze beroemde wijk in New York. Het ambacht uit
vroegere jaren is nog steeds waarmee wij
werken met vlees. Het contrast in ons assortiment en de diversiteit daarvan is zeer
groot te noemen. Aan de ene kant benen
wij ons zelf uitgezochte vlees uit en leveren
vers geportioneerde steaks. Anderzijds verwaarden wij alle delen van ons vlees door
er heerlijke toebereide specialiteiten van te
maken, met respect voor het dier.
‘Low & slow’ of ‘cutted raw’
Toebereide specialiteiten maken bij Meatstreet onderdeel uit van ons nieuwe concept Gansevoort Kitchen. Vernoemd naar
de afdeling waar ze gemaakt worden. Toebereide producten die met zorg en liefde
gemaakt worden. Want wat we bijvoorbeeld goed kunnen is ‘low & slow’ bereiden

We Like Meat
Bloodhound Gang

Eat Steak
Reverend Horton Heat

van vleesgerechten. Zo is de langzaam gegaarde kalfssucade al geruime tijd een topper bij onze klanten. Maar ook onze ‘low &
slow’ Pork Belly, die te proeven is op de
Meatstreet stand op de Horecava. Maar in
de Gansevoort Kitchen maken we niet alleen gegaarde specialiteiten. Zo ook zijn we
ook gespecialiseerd in rauwe specialiteiten.

Cheeseburger in Paradise

Zoekt u vlees op de kaart? Of ambacht op
het bord? Informeer naar Gansevoort Kitchen bij Meatstreet. Bel ons of vraag rechtstreeks aan uw Meatstreet adviseur.

Pork and Beans

Jimmy Buffett

chicken
the cramps

Hot Dog and a Shake
David Lee Roth

weezer

Steak ‘N Shrimp
Uncle Kracker

Hot Dog
led zeppelin

The Burger Song
Skee-Lo
Heeft u interesse in ‘low & slow’ pork belly,
of andere delicatessen?
Informeer naar Gansevoort Kitchen bij
Meatstreet. Bel ons of vraag rechtstreeks

Fried Chicken and
Gasoline
Southern Culture on the Skids

aan uw Meatstreet adviseur.

Nieuwe boodschap in vlees voor de foodservice markt

Vlees op de kaart? Of ambacht op het bord?
Ridderkerk - De maatschappij verandert zichtbaar. En zo ver-

sin, om maar eens een paar rassen te noemen. Maar als wij u nu

andert de markt mee. Steeds sneller en steeds vluchtiger. Zo

eens aangeven dat wij drie kwaliteiten Black Angus in huis hebben

lijkt het tegenwoordig steeds meer te gaan om de vorm en

waarvan u met de ogen dicht de smaakverschillen zult ervaren?

steeds minder over inhoud. Zo wordt ons vaker de vraag ge-

Smaak zit ‘m niet in primair het ras. De smaak van een delicaat stuk

steld; “Heb je Angus burgers?”. “Hebben jullie Simmenthaler

vlees is een samenspel van aspecten zoals voer, mesting, geslacht,

rund?”. “Heb je 1 ster beter leven varkensvlees?”. Kunnen jullie

leeftijd, rijpheid en rijping. In onze brochure vindt u meer informa-

BIO leveren?”. Blablabla. Het is dat we in dit artikel niet zoveel

tie over onze vleessoorten en waarom wij voor deze soorten en ras-

woorden kwijt kunnen, want we kunnen zonder problemen nog

sen hebben gekozen. Omdat wij ons vlees zelf inkopen bij de slacht-

meer van dit soort vragen ophoesten. Allemaal vragen die lei-

huizen of bij andere specialisten die dezelfde passie voor vlees met

den tot de invulling van vlees op de kaart.

ons delen. Zoals we originele vleeskwaliteiten uit diverse landen
van Europa importeren. Uit Spanje, Frankrijk en Italië, maar ook

Dat laatste is natuurlijk geen probleem voor ons. Maar de vraag is;

uit Oostenrijk, Ierland en Schotland. Bij onze leveranciers op de

“Wilt u vlees op de kaart? Of ambacht op het bord?”. Gaat het om

Smithfield Market in London en op de vroegmarkt op Rungis in Pa-

het ‘label’? Of gaat het om de smaak die u uw gast gunt, als onder-

rijs. Daarnaast importeren we bijzondere vleesspecialiteiten vanuit

deel van de gastronomische beleving die u hem biedt. Want natuur-

overal ter wereld. Zoals uit Uruguay, Brazilië, Australië en Canada.

lijk zit er verschil tussen Angus, Simmenthaler, Holstein of Limou-
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Ons verhaal is jouw verhaal

Ook ambacht op het bord?

The Story of Meat
The Story of Meat, dat is onze leus. Want
er valt zo veel over vlees te vertellen!
Over de oorsprong bijvoorbeeld. Onze
naam is geïnspireerd op het Meatpacking District, een wijk die ligt in de Lower West Side van Manhattan (tussen
Ninth Avenue en de Hudson). Een deel
van deze wijk vormt het beschermde
stadsgezicht ‘Gansevoort Market Historic District’, genoemd naar het Hollandse fort Gansevoort dat zich op deze plek
bevond.
Graag vertellen we ook over ons ambacht.
Waar we nog steeds iedere dag werken volgens aloude methoden in het verwerken
van mooi vlees van het rund, het varken,

het lam en het gevogelte. Rundvlees wat we
laten rijpen tot de juiste malsheid is verkregen zodat je het ‘naar binnen zuigt’. Of juist
het afsnijden van een mooie, rijpe Côte de
Boeuf. Ook zacht, maar wel een beetje kauwen.
Over dat we trots zijn op ons vak. Het mooiste vak dat er bestaat. Dat is het gevoel dat
wij delen met elkaar. Trots op het mooie
vlees waar we mee mogen werken. Op de
lekkere producten die we ermee kunnen
maken. En trots op de klanten die we er
mee mogen bedienen.
Over prachtige gerechten die we met vlees
kunnen maken. Natuurlijk traditionele

In Meatstories, deze krant in tabloid formaat, willen we jou iedere drie maanden
meenemen in al het moois wat vlees te bieden heeft. Want over vlees valt zoveel te
vertellen!
Over oorsprong, ambacht, trots en mooie
producten. Over kwaliteit, herkomst en
passie. Over vakkennis, ervaring, transparantie en echtheid. Maar vooral dus over
vlees! The Story of Meat.
Ridderkerk - Meatstreet heeft een breed en diep vlees assortiment wat bestaat uit
rundvlees, kalfsvlees, varkensvlees, lamsvlees, kip en eendspecialiteiten. Al deze
specialiteiten hebben we in drie kwaliteitsniveaus; Exclusive Quality, Premium Quality en Select Quality.

‘KISSED-BY-AIR’
Himalaya zoutsteen
In de Dry Aged room heerst precies de juiste temperatuur en precies de juiste relatieve luchtvochtigheid.
Deze twee zeer belangrijke factoren worden zeer goed
in de gaten gehouden. Momenteel wordt onze nieuwe
Dry-Aged Room gebouwd met wanden van Himalaya
zoutsteen, wat het vlees helpt zijn bijzondere smaak te
ontwikkelen. Ook wordt er een grote glazen wand in de
rijpingskamer gebouwd zodat we onze portioneerruimte iedere dag de vorderingen van het rijpingsproces
kunnen volgen, zonder iedere keer de kamer in te hoeven. Zo blijven temperatuur en relatieve luchtvochtigheid zéér constant.

die we herkennen als een ‘lekkere vleessmaak’. Het
echte Dry-Agen gaat op dit proces verder. Door vlees
wekenlang door te laten rijpen gaat het bovengenoemde rijpingsproces door. Waarbij de vleesspier ook nog
eens tot zo’n 30-35% aan vocht verliest. De omgevingstemperatuur en met name de relatieve luchtvochtigheidsgraad in de rijpingskamer zijn daarbij van groot
belang. Het vlees verliest vocht en ontwikkelt aan de
buitenkant een donkere tot zelfs zeer donkere kleur,
een soort korst. Na de rijpingsperiode wordt het vlees
uitgebeend en wordt deze korst verwijderd. Wat dan

Exclusive Quality

overblijft is bijzonder! Prachtig rood vlees met een stevige textuur en een werkelijk sublieme smaak.
Je eigen plek in onze Dry aged room
Vanaf ongeveer 1 Maart komen de eerste lende’s in de
been en Côte de Boeufs uit onze Dry-Aged Room. Hierbij
gaan we van start met een prachtige selectie hele lende’s
van het Simmenthaler rund, voorzien van een prachtige
vleesmarmering. Daarnaast bieden we het vlees van het
karakteristieke Rubia Gallega rund onder het exclusieve
kwaliteitsmerk GUTREI uit Noord-Spanje.

In overleg met onze klant gaan we deze selecties specifiek op wens rijpen. Dat wil zeggen dat we onze klanten
bijstaan met advies over de verschillen tussen verschillende rijpingstijden. Onze klanten kunnen het rijpingsproces ook volgen als zij bij ons komen kijken. De selectie wordt namelijk speciaal op naam van onze specifieke
klant gelabeld, inclusief startdatum van het rijpingsproces en de beoogde einddatum. Enige dagen voordat
deze einddatum nadert beoordelen wij uw selectie en
bepalen wij of het vlees zijn gewenste kwaliteit heeft behaald. Zo nee, dan rijpen we nog een paar dagen langer.
Zo ja, dan is het rijpingsproces ten einde en wordt het
vlees naar onze klant verzonden. In de been, of uitgebeend en eventueel geportioneerd.
Heeft u interesse voor gerijpte vleesspecialiteiten uit
ons nieuwe ‘Kissed-By-Air’ concept? Neem dan contact
op met uw Meatstreet vleesadviseur. Op pagina 7 van
deze uitgave vindt u de juiste telefoonnummers en/of
email adressen.

Traditionele rijping van het vlees
In landen als Engeland en de VS gebeurt het al eeuwenlang en in ons land deed men het vroeger ook. Het langzaam laten besterven van vlees. Want dat is het eigenlijk. De voltrekking van het bestervingsproces van vlees.
Waarbij spiersuikers in het vlees worden omgezet in
melkzuurbacteriën. Deze zetten de enigszins ‘zoete’, pHneutrale smaak van net geslacht vlees om in een lagere
pH waarde. Anders gezegd, het vlees ‘verzuurt’ daardoor. Dit is het proces waardoor vlees zijn smaak krijgt

Lancering Meatstreet op de Horecava 2017
9 Januari, eindelijk is het zo ver. De lancering van de nieuwe naam
voor van Bennekom Vlees. Vanaf vandaag heten wij Meatstreet en daar
zijn we trots op! Op de Horecava kunnen onze klanten, maar verder
ook iedereen die daar zin ik heeft, nieuwe en bijzondere vleesspecialiteiten proeven. Op onze stand is de Low & Slow Pork Belly uit ons Gansevoort Kitchen assortiment te proeven. Boven in het Paviljoen maakt
onze chef allerlei rund- en varkensvlees specialiteiten voor je klaar!
Kom kijken bij Meatstreet!
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CHALLENGE

evergreens, zoals een Chateaubriand of
een Beef Wellington. Maar vooral ook te
kunnen experimenteren en innoveren met
nieuwe bereidingstechnieken en inhaken
op trends in de markt.

Exclusief dry-aged vlees

Ridderkerk - Binnenkort is het zover. Dan is onze
nieuwe Dry-Aged Room klaar! Een splinternieuwe
klimaatkamer waar wij vlees kunnen rijpen bij precies de juiste omstandigheden. Exclusief rundvlees,
enkele weken ‘gekust’ door droge lucht. ‘Kissed-ByAir’!

THE BEEF

WIJ STAAN OP

STAND H.100
(in de grote gang bij het Holland restaurant)

Ons ‘Exclusive’ assortiment omvat werkelijk de beste vleesproducten ter wereld. Australisch Premium Marble Reserve Black Angus rundvlees van Rangers Valley™. Urugayaans Black Angus rundvlees van de Ana Paula Ranch en vanaf februari 2017 het karakteristieke Canadees ‘Cherry-red’ Black Angus rundvlees van Maple Creek Farms.
Varkensvlees, exclusief uit Ierland, waar het authentieke Hampshire varkens-ras weer
op de kaart is gezet. Lees hierover meer in deze uitgave van Meatstories. En er is meer!
Wij hebben alle Exclusive Quality producten uit ons assortiment in onze documentatie
aangeduid in een klassieke donkerbruine kleur.

Premium Quality
Standaard is bij ons niet zomaar standaard. Zo is ons gehele basisassortiment varkensvlees met ingang van 2017 standaard met het ‘1 ster beter leven’ kenmerk van de dierenbescherming. En daar zijn we trots op! Wij hebben alle Premium Quality producten uit
ons assortiment in onze documentatie aangeduid in een rode kleur.

Select Quality
Voor slimme deals kunt u terecht in ons Select Quality assortiment. Extra voordelig doordat u producten bijvoorbeeld in een grotere verpakking koopt. Een smal assortiment met
hardlopers en een frequent wisselend assortiment van specials doordat we gebruik maken van het specifieke dag-aanbod van diverse leveranciers. Wij hebben alle Select Quality producten uit ons assortiment in onze documentatie aangeduid in een beige kleur.

Ridderkerk – Wil je vlees op de kaart?
Of ambacht op het bord? Of beiden?
Dan is ‘The Beef Challenge’ echt iets
voor jou! In april 2017 organiseert
Meatstreet voor het eerst ‘Beef’ en
‘Pork’ Challenges. Het perfecte event
om tot de beste vleeskeuzes te komen
voor op de menukaart.

dik af en hebben we de Green Egg paraat
zodat we in de Beef Break de Entrecote en
de Côte de Boeuf gaan proeven. Na de
Beef Break zal Andrew Moore van Rangers Valley uit Australië aanwezig zijn om
je te vertellen over het Premium Marble
Reserve label van Rangers Valley™ uit
Australië.

Bone-in & bone out
In april gaan we van start met de eerste
‘Beef Challenge’. Onze werkplaats, overdag het domein van onze slagers, wordt ’s
avonds het decor van een inspirerende
sessie met diverse exclusieve Prime Cuts
van de voor Nederland nieuwe, exclusieve beef brands: Rangers Valley Premium
Marble Reserve™en Maple Creek Farms™.
Daarnaast gaan we Simmenthaler DryAged lendes uitbenen die gerijpt zijn in
onze Kissed-by-Air Dry-Aged room.

De Rangers Valley™ Farm staat op maar
liefst 12000 hectare land. Het is daarmee
een van de grootste weidegronden van
Australië, waar meer dan 30000 Black Angus runderen grazen totdat ze 15 maanden oud zijn. Daarna krijgen ze nog eens
9 maanden (270 dagen) lang graan gevoerd. Dat is driemaal zo lang als ieder
ander voerprogramma! Hierdoor wordt
de hoogste marmering score bereikt wat
de verwachtingen heeft overtroffen van
echte rundvlees kenners van overal ter
wereld. Het vlees heeft een Marbling score van 3+ zodat het vet ervan al smelt bij
een lage temperatuur.

Kissed-by-Air Dry Aged
Op de eerste BEEF CHALLENGE zullen
onze slagers een demonstratie geven over
hoe je een Dry Aged lende uitbeent. Hiervoor zullen we 28 dagen gerijpte Simmenthal lendes gebruiken uit onze nieuwe Kissed-by-Air Dry Aged room. Na het
uitbenen portioneren we de lendes duim-

Rangers Valley Premium Marble Reserve
Black Angus is een uniek programma en
is in Nederland alleen beschikbaar via
Meatstreet!

Is it beef, is it bacon? BEEFBACON!

Entrecôte 10x180gr
1,800 kg

304327

31/02/17
Rundvlees 100%

RIDDERKERK - “Bacon must be like heaven!” Natuurlijk, zul je zeggen! Maar bacon is ook heel bijzonder in de zin van zijn specifieke smaak. Onze smaakpapillen
kunnen de 5 belangrijkste vormen van smaak met behulp van bijna 30 verschillende soorten receptoren detecteren. Deze 5 smaken zijn; Zoet, zout, bitter, zuur
en umami. Umami is een Japans ‘leenwoord’ wat betekent, “prettige hartige
smaak” of Umai. Umami is de sleutel tot onze ‘bacon love’.
Net zoals bacon is ook rundvlees is 1 van de 13 voedingsmiddelen met een natuurlijke
umami. Meatstreet introduceert nu een wel hele bijzondere bacon voor de Nederlandse foodservice markt. Beef Bacon! Ja, je leest het goed! Beef Bacon! Umami in het kwadraat zullen we maar zeggen. Lekker, en een uitkomst voor iedereen die geen varkensvlees lust, mag of kan eten…
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WINTER
IN AMERICA IS HOT smithfield
Beef on-the-Bone

Een bezoek aan

1. ‘Put your BBQ-shoes on’
Winter BBQ. Misschien even wennen aan
het idee. Maar toch, eenmaal eens gedaan
ben je al snel verkocht. In Amerika gebeurt
dit al jaren. Zij hebben al lang door dat een
maaltijd het beste smaakt wanneer die bereid is op een barbecue. Summer or winter,
put your BBQ shoes on!
2. Zorg voor een winter BBQ
Zorg dat je een afsluitbare BBQ hebt. Niet
alle BBQ’s zijn namelijk bestand tegen koude temperaturen. Je hebt een barbecue met
deksel nodig. BBQ-en in de winter doe je
namelijk met het deksel gesloten. Zo houd
je zoveel mogelijk warmte in de BBQ. Daarnaast moet de barbecue van dik materiaal
zijn. Een Kamado zoals een Big Green Egg
is bijvoorbeeld geschikt, maar andere
BBQ’s met dikke metalen wand, zoals een
Oklahoma Smoker, zijn ook perfect. Houd
er rekening mee dat BBQ-en in de winter
langer duurt dan in de zomer. ‘But who
cares?’
3. Plaats je BBQ uit de wind
Zorg ervoor dat je de BBQ uit de wind
plaatst. Koude wind die op de barbecue
blaast beïnvloedt die temperatuur waardoor het vlees minder snel gaart. De Nederlandse winter is niet streng, maar mocht er
sneeuw liggen dan is dat geen probleem
tijdens het BBQ-en. Sterker nog, het geeft
juist extra sfeer. Zorg er wel voor dat je de
grond rondom de BBQ, en het pad naar binnen sneeuwvrij maakt zodat je gasten niet
uitglijden.
4. Houd jezelf warm
Kleed jezelf lekker warm aan, maar kijk uit
voor synthetische sjaals en andere loshangende kledingstukken. Stop je sjaal in je jas
zodat hij geen vlam vat. Kevlar handschoenen die je normaal beschermen tegen de

hitte van de BBQ zijn ook geschikt om je
handen warm te houden tijdens de winterbarbecue. Verder doet een lekkere ‘Jack’
ook wonderen.
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5. Maak het gezellig, maar zorg voor goed
licht
Genoeg licht is erg belangrijk tijdens het
BBQ-en. Je moet immers goed kunnen zien
of het vlees al gaar is of niet. Zet daarom de
terrasverlichting aan zodat je precies weet
én ziet wat je doet. Zet een vuurkorf of terrasverwarmer neer voor extra warmte en
verlicht je terras met wat fakkels of sfeerverlichting. Zorg voor genoeg warme dekens voor ‘Lady guests’ die deze kunnen
pakken wanneer ze het koud hebben.
6. Haal de rookoven tevoorschijn
Wil je een heerlijke rooksmaak aan je gerechten geven? Zet dan ook de rookoven
neer. Een winter BBQ kan namelijk ook
met een rookoven. Koud roken is een prima
manier van extra smaak toevoegen aan het
gerecht. Zo rook je bijvoorbeeld een groot
stuk vlees eerst in de rookoven voordat je
hem op de BBQ legt. Of leg wat in Jack Daniels geweekte houtsnippers op je kolenvuur. Top!
7. Let’s ‘Rock-n-Roll’...
Tijdens een winter BBQ serveer je natuurlijk winterse gerechten. Door de kou hebben je gasten behoefte aan een stevige steak
zoals bijvoorbeeld een Dry-Aged Simmenthaler Côte de Boeuf. Of ‘low & slow’
gegaarde belly ribs, ook heerlijk. Soepen,
sauzen en groenten bereid je ook gewoon
op de BBQ, bijvoorbeeld in de Dutch Oven.
Begin met een stukje vlees wat snel gaar is
zodat je gasten niet te lang hoeven te wachten. Bereid ook je dessert op de BBQ. Een
heerlijke apple crumble met slagroom. Je
winter BBQ kan dan niet meer stuk.

Ridderkerk – Het ‘verkoopteam’ van
Meatstreet wordt gevormd door Job
Bracke en Paul Bruinix. Beiden verknocht aan Meatstreet vanaf de eerste
dag dat de naam Meatstreet het licht zag.
Maar wat doen zij eigenlijk? Op hun visi-

Sparringpartner
In de praktijk worden wij gelukkig vaak gezien als een
goede sparringpartner. Wij zitten dan ook op een serieuze manier met onze klant aan tafel. Omdat we weten
welke onderdelen er aan een beest zitten, welke bakeigenschappen dat vlees heeft en we spreken als slager
dezelfde taal. We zitten naast onze klant en niet ertegenover!

Ridderkerk – Het afreizen naar Smithfield Market in Londen geeft altijd
weer een apart gevoel. De mentaliteit van de lokale ‘butchers’ en de open manier waarop het aan- en verkoopproces plaats vindt. Het blijft apart. De Engelse slagers zijn recht door zee. Ja is ja en nee is nee. Geen gedoe en ‘boter bij
de vis’. Het bevalt ons wel, deze insteek.
Afgelopen week zijn we het vliegtuig weer
ingestapt, op weg naar Londen waar we
met Alex hebben afgesproken. Alex is de
contactpersoon van een nieuwe leverancier. Hij neemt ons mee naar het Londonse
Soho, niet ver van ons hotel wat vlak bij
Smithfield ligt, om de hoek van St. Pauls. In
Soho eten we in het nieuwe vleesrestaurant Zelman Meats, waar Alex de chef goed
kent. Hij vraagt hem iets lekkers voor ons te
maken en even later ligt er een grote houten plank met ‘overnight smoked shortribs’,
‘sliced Australian Picanha’, en een stuk
‘Irish Chateaubriand’ op tafel. Het werd
nog een latertje die avond…

In deze rubriek vertellen Job en Paul
over wat hen drijft en wat ons blij maakt
‘on the road’. Maar ook geven ze inzicht
in wat we soms tegenkomen waar wij
niet zo blij van worden in ‘off the record’.
Onze ‘butchers-squad’ aan het woord:

‘The Butchers-squad’
‘On the road’

Het is inmiddeld acht
uur ‘s ochtends op de
monumentale klok van
Smithfield Market. Als
we alles van ons lijstje
hebben afgestreept eten
we nog een ‘Eggs Benedict’ bij Carluccio’s,
voordat we weer terugvliegen naar Rotterdam
Airport.
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Vlees wat we zelf hebben gezocht en ook
hebben gevonden. Vlees wat we uitvoerig hebben getest en waarvan wij denken dat het het beste is wat er te krijgen
is.

On the road & off the record

Onlangs zat ik met een klant aan tafel die een derde zaak wilde openen. Het moest
vlees zijn, maar dan anders… Dus was ons antwoord: “Geen vlees op tafel, maar ambacht op het bord! Dat is waar wij voor staan. Samen hebben we vervolgens de keuze
gemaakt om aan de slag te gaan met herkenbare technische delen zoals Ribeye en
Entrecote. Maar om daarnaast ook te gaan experimenteren met bavette en de relatief
minder bekende delen als het staartstuk en het slotlapje. En dit alles samen op de
kaart. De kaart loopt geweldig en de klant loopt zo trots als een pauw door zijn zaak.
Dat maakt ons minstens net zo trots! We leren van elkaar en we hebben wederzijds
respect voor elkaars product. Hierdoor houden wij een klant voor het leven!

‘Off the record’
‘Appels voor peren’ methode
Vlees is een fantastisch product waar ik me al vele tientallen jaren mee bezig mag houden. In die jaren ben ik
al veel dingen tegen gekomen. En ik weet best dat ik in
een bewegende markt met alles rekening moet houden. Met vertrouwen, met diversiteit in assortiment,
met het invullen van de vraag van de klant et cetera. Door te weten wat er in een beest
zit en wat de eigenschappen daarvan zijn is van levensbelang voor een goed advies.
Kennis van de keuken en de soort kachel waarop u werkt is ook een belangrijke factor
waar wij ook rekening mee houden. Meedenken en meewerken is onze methode.
We komen helaas nog geregeld een andere methode tegen. De ‘appels voor peren’ methode. Een ‘duur’ product dat dan ineens goedkoop aangeboden wordt. ‘Te’ goedkoop,
zeg maar. Waardoor wij onszelf weleens achter de oren krabben, maar waar onze
klant soms verleidelijk kijkt naar een alternatief voorstel. De proef op de (bak)som is
dan toch vaak genoeg om weer te weten waar we ook al weer voor hadden gekozen.
Kennis is Power!! Kennis van het product stelt ons in staat om van de ‘peren’ weer ‘appels’ te maken en de prijsverschillen inzichtelijk te maken of in ieder geval te verklaren.

In gesprekken met diverse chefs zien we toch wel een rode draad terugkomen. Het is
heel hip om ongebreideld te ‘strooien’ met allerlei rassen, maar net als bij de mens is
niet ieder beest hetzelfde. Veel hangt namelijk af van de geografische ligging van de
boerderij, of het mannelijk of vrouwelijk vee is, welke voeding het heeft gehad en
welke leeftijd het heeft. En uiteraard kan dan inderdaad het ras net de doorslag geven
of het beest sneller of langzamer vervet of idealiter een mooie marmering laat zien.
Maar al het eerste is minimaal net zo belangrijk. Dus niet alleen of vlees 100% Black
Angus of Simmenthaler is. Wat hebben wij eigenlijk een mooi vak! Het lijkt er bijna op
dat we van onze hobby ons werk hebben kunnen maken. Niet doorvertellen hoor!

Bij Meatstreet hebben we niet alleen een keuze gemaakt voor bepaalde rassen maar
vooral selecteren we op basis van herkomst en specifieke vleeseigenschappen. De juiste textuur en marmering van het vlees, vandaar onze voorliefde voor R en U koeien
met een 3+ marmering en in de top zelfs de S en E classificaties. Het zoeken naar de
beste boerderijen en beste geografische herkomst is een fantastische zoektocht. Wanneer we bijvoorbeeld kiezen voor Black Angus, dan is het gecertificeerd Black Angus en
dan altijd top. De optimale mix van beschikbaarheid, dierwelzijn, producteigenschappen en continuïteit zorgt ervoor dat we vernieuwend kunnen blijven.

Job Bracke

Paul Bruinix

mobiel : 06 41 38 96 52 of e-mail : job@meatstreet.nl

mobiel : 06 22 74 99 66 of e-mail : paul@meatstreet.nl

Job en Paul zijn adviseur voor onze klanten door heel Nederland. Momenteel zijn wij in voorbereiding met diverse vernieuwende vleesconcepten die wij nog dit jaar willen
introduceren in de foodservice markt. Om deze marktintroductie(s) op een bestendige wijze te ondersteunen en om tegelijkertijd inhoud en diepgang te geven aan onze rol als
vleeskenner naar de foodservicemarkt zijn wij op korte termijn op zoek naar:

GEPASSIONEERDE ADVISEURS

Toch ging dezelfde nacht onze wekker af om 03.00 uur en stonden we nog geen uur
later op Smithfield. Het was deze keer extra druk, in verband met de kerst. Traditioneel kopen ook veel consumenten speciale stukken vlees voor op het kerstmenu.
Maar, echte specials blijven voor hen achterwege. De slagers op Smithfield hebben
het er namelijk niet zo op, al die consumenten. Ze gaan voor de relatie met hun
klant, gebaseerd op ‘vertrouwen’ en ‘elkaar kennen’. Datzelfde gaat op als er weer
eens een ruimte vrijkomt op Smithfield. Denk niet dat je er als slager zo maar iets
kunt beginnen. Alleen, maar ook alleen als alle andere slagersbedrijven het goedkeuren mag de vrije ruimte ingevuld worden door een nieuwe collega.
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tekaartje staat: “adviseur”. En dat is wat
ze zijn. En advies geven is wat zij doen.
Want verkopen doen wij niet aan. In
plaats daarvan willen we onze klanten
inspireren met vlees en hen de keuze te
bieden uit vlees waar wij achter staan.

Voor de regio’s Noord-Holland/Utrecht en Brabant/Limburg zijn wij op zoek naar echte vleesfanaten met een sterk commercieel talent.
Vlees is binnen de foodservicemarkt namelijk een competitieve markt. Meatstreet wil daarin het verschil maken door haar klanten te
kunnen voorzien van inspiratie en waardevolle adviezen. Daarvoor is kennis van vlees, maar ook de passie voor ons vak een belangrijke voorwaarde.

WE WANT

you!

Jij hebt kennis van vlees, opgedaan via een (SVO) opleiding, dan wel via in de praktijk opgebouwde ervaring. Je ‘staat op met vlees, en
gaat er mee naar bed’. Als jij ’s nachts wakker wordt met het idee ‘hoe het specifieke probleem van jouw klant op te lossen’, dan ben je
bij ons (en alleen bij ons) op de juiste plek! Je hebt een leeftijd van tussen de 30 en 40 jaar. Je woont bij voorkeur in één van de genoemde regio’s of op een bereisbare afstand daarvan. Je werkt vanuit huis, maar bent met enige regelmaat bij ons op het bedrijf in Ridderkerk om jouw klanten ons mooie bedrijf te laten zien en om samen met ons team te sparren over nieuwe producten en nieuwe concepten. Wij hebben geen 9-tot-5 mentaliteit en datzelfde verwachten we ook van jou. Je bent fulltime (40 uur per week) beschikbaar voor
onbepaalde tijd.
Wij bieden je een interessant verdienmodel maar bovendien een inspirerende omgeving in vlees, collega’s die net zo gepassioneerd zijn
als jij en veel vrijheid om jouw eigen klantenbestand op te bouwen en te onderhouden. Daarin zijn een auto van de zaak, een laptop en
telefoon uiteraard onderdeel van je pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.
Ben je geïnteresseerd in de bovenstaande functie, stuur dan je reactie per email (voorzien van je C.V.) naar:
Meatstreet, ter attentie van de heer J. Graus (directeur) via het email adres: ambachtophetbord@meatstreet.nl
MeatStories Q1 2017
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Vlees op de
kaart?
Of ambacht op
het bord?

Als je Meatstreet zegt, dan zeg je vlees! Al meer dan 100 jaar zijn wij
actief in vlees en nog steeds zijn we op zoek naar het beste wat er te
krijgen is. Met ingang van Januari 2017 doen we dat onder een nieuwe
naam. Meatstreet.
Voor Meatstreet zijn passie, ambacht en ‘back-to-basic’, de sleutel
waarmee we onze klanten, horeca professionals, willen helpen met
kwaliteitsvlees. Bijzonder vlees van overal ter wereld, maar vooral ook
van dicht om ons heen. Vanuit Nederland, vanuit ‘Rungis’ in Parijs en
vanuit ‘Smithfield market’ in London.
Ons motto is: “The Story of Meat”. Waarom? Omdat vlees een prachtig
product is en omdat er zoveel over te vertellen valt. Over herkomst en
over kwaliteit. Over rassen en over recepten. Maar ook over vakkennis
en het mooie ambacht van slager zijn.

kennismaken?
Kijk dan alvast op
onze nieuwe website:

Meatstreet.nl
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