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MeatStories is een uitgave van Meatstreet

Ambacht
op het
bord
Wat hebben een strak gevoegde gevel, een
unieke viool, aangepaste schoenen en de
hoeden op Prinsjesdag met elkaar gemeen? Dit: iemand heeft zijn best gedaan
om ze te maken. Ambachtelijk werk staat
voor kwaliteit en creativiteit. Sommige
ambachten verdwijnen, andere komen.
Maar 1 ding is zeker; vakwerk blijft onmisbaar.
De ambachtseconomie is in Nederland
groter dan menigeen zal denken. Tien
procent van de werkzame beroepsbevolking, dat zijn ruim 800.000 mensen, beoefent een ambacht. Zo’n 420.000 bedrijven
–3 op de 10 ondernemingen– valt in de categorie ambachtelijk. De bakker, de kapper,
de schoenmaker, de ijszaak, de stratenmaker, de dakdekker, de tandtechnicus, de timmerman.., hoe zou ons leven zijn zonder
ambachtelijk werk?”
Het ambacht is heel wat meer dan de
demonstratie van de folkloristische klom-

penmaker op braderieën. Die ‘oude
ambachten’ geven de indruk van iets stoffigs, iets van weleer. Dat is wellicht niet goed
voor het imago van het ambacht. Gelukkig
is er ook die andere kant! Ambacht staat
namelijk voor een kwaliteitsproduct, al
wordt daar soms behoorlijk misbruik van
gemaakt. Die pannenkoeken in de
supermarkt zijn zogenaamd ‘ambachtelijk’.
Tenminste, zo worden ze verkocht, maar ze
komen toch echt uit een fabriek.
Maatwerk, passie, vakwerk, creativiteit; dat
zijn termen die bij het ambacht horen. De
Dikke Van Dale definieert ambacht als
handwerk dat aangeleerd moet worden en
als broodwinning wordt beoefend. Er zijn
verschillende soorten ambachten. Neem de
meubelmaker die bij jou thuiskomt.
Hij begint met het stellen van een diagnose:
wat wil die man of vrouw precies? Is dat helder, dan volgt het ontwerpen, daarna het
vervaardigen. Als je na een aantal jaren die
kast wilt aanpassen, of er moet wat gerepa-

reerd worden, dan komt de meubelmaker
terug. Hij levert vakwerk dat hij leert door
te doen. Een houtpinverbinding moet hij
heel wat keren maken om te kunnen weten
wanneer die goed is: niet te strak, niet te los.
Bij een zadelmaker of een meubelstoffeerder is het precies eender. Ze moeten
vlieguren’ maken.”

Over ambacht gesproken; de wereld van
vlees is in tijd van 20 a 30 jaar behoorlijk
veranderd. ‘Vroeger’ moest je een vakdiploma hebben om jezelf slager te mogen noemen. Je leerde inkopen, slachten, uitbenen,
uitvliezen, vleesherkenning, bereiden en
natuurlijk nog veel meer. Maar diploma’s
zijn tegenwoordig niet meer nodig (net als
voor veel andere beroepen overigens). En
dat doet natuurlijk wat met de kwaliteit van
het aanbod. Steeds minder gaat het dan
over de inhoud. Steeds meer over de vorm.
Spiegeltjes en kraaltjes, zoals bijvoorbeeld
fancy namen en labels. Omdat het woord

‘Angus’ stoer klinkt en er stoer uit ziet op de
menukaart verschijnt dat woord er vaak.
Net zoals veel andere hippe termen.
Maar waar onderscheidt de chef-kok zich
werkelijk van anderen? Door ook het woord
‘Angus’ met schoolbordkrijt op de muur te
schrijven? Of verdiept hij zich, samen met
zijn slager, die van wanten weet, in een werkelijk onderscheidende vleesselectie op de
menukaart. Rundvlees. Grasgevoerd? Of liever graan- of maisgevoerd? Uit Nederland?
Of geboren en getogen in Australie? Of Amerika? Of Ierland? Verschillende herkomsten
geven verschillende smaaksensaties. Een
woud van keuzes! Maar maak daarin de
juiste keuzes. En dat is ook waar wij als
Meatstreet ons in willen onderscheiden.
Niet zomaar ‘vlees op de kaart’, maar ambacht op het bord. In deze uitgave van
Meatstories lees je meer over wat ons als
slager bezig houdt en wat je zoal kunt vinden in ons vleesassortiment. Over ambacht
gesproken… .
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Niek Trommelen, Hoofd Binnendienst Beverwijk

Elke klant is goud waard

ONZE TOP

10

winter editie
Het dagelijks contact met klanten en het
intern schakelen tussen verschillende afdelingen is voor Niek Trommelen het
leukste en gelijk ook één van de belangrijkste onderdelen van zijn taak als
Hoofd Binnendienst in Beverwijk. Met
zijn team van zeven man verzorgt hij de
‘order entry’; het ontvangen, doorzetten
en afstemmen van de bestellingen.

En als ze iets missen, of ze hebben door een
last minute ingelaste partij opeens meer nodig, dan moeten wij snel naleveren. Dat realiseren we ons terdege.’ ‘Waarom onze
klanten allemaal voor Meatstreet kiezen?
Om de kwaliteit van het vlees, onze échte
ambachtelijke aanpak én de uitstekende
service. Daaraan kunnen wij als Binnendienst onze bijdrage leveren.’

‘Koks en restaurants plaatsen hun order
vaak via het online bestelsysteem, maar er
wordt ook veel gemaild. Ook wordt er regelmatig gebeld voor advies, om wijzigingen of nabestellingen door te geven. En gelukkig maar heel soms met een klacht. We
pakken alles aan en lossen het hoe dan ook
op.’

Niek werkte voorheen op Schiphol, achter
de douane. Bij de verkoop van exclusieve
Tax Free producten aan crew members.
‘Ook een hele service-gerichte tak van
sport. Maar dit is veelzijdiger en het is gewoon gaaf om met zulke mooie producten
en voor zulke bijzondere klanten te werken.’

Niek Trommelen is blij met alle klanten.
Van cateraar, zorginstelling/maaltijdkeuken, strandpaviljoen en grand café tot en
met sterrenrestaurant. ‘Vooral met degenen waarmee je regelmatig telefonisch contact hebt bouw je een persoonlijke band op,
en dat werkt heel prettig!’ legt hij uit. ‘Voor
ons als leverancier ligt er een hele verantwoordelijkheid op onze schouders. De reputatie van onze klanten hangt mede af
van het vlees dat wij leveren. We willen niet
dat de koks misgrijpen, dus de bestellingen
moeten er op tijd zijn.

Krachtige naam
De naam Meatstreet zit er volgens Niek bij
de meeste klanten na een half jaar al aardig
in. ‘Koks die hier al jaren afnemen, vergissen zich nog wel eens met de oude naam.
Het voordeel is dat we met drie bedrijven
(Beverwijk, Schagen, Born) veel krachtiger
kunnen communiceren dan voorheen, bijvoorbeeld met deze krant Meatstories.
De internetsite is helemaal van deze tijd.
En kijk eens naar onze mooie nieuwe wildfolder! Zoiets werkt, wij merken het aan de
bestellingen. En op de komende Horecava

staan we met een prachtige stand, waar je
niet omheen kunt.’
Australische bavette
Zijn persoonlijke favoriet uit het assortiment is, naast alle mooie wildproducten
van het seizoen, de Australische bavette.
‘Een mooi groot, vetdooraderd stuk vlees
met een krachtige eigen smaak. Daarmee
zet je echt iets bijzonders op tafel. De bereiding is super simpel: grillen op de BBQ en
dan samen met vrienden en familie er lekker van genieten.’

White Winter Hymnal
Fleet Foxes

Holiday Road
Lindsay Buckingham

Winter Is Blue
Vashti Bunyan

Doughnut For A Snowman
Guided By Voices

Hazy Shady Of Winter

Uit het onderzoek zou naar voren komen,
dat vegetariërs minder gezond zijn dan mensen die graag een vork in een stuk vlees prikken. Zo hebben ze meer last van allergieën,
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Zo aan het begin van 2018 is aandacht
voor wild op zijn plaats, zo denken wij!
Ondanks dat we de feestdagen net
achter de rug hebben kunnen we nog een
tijdje genieten van de lekkerste wildspecialiteiten.
Wild is bijzonder vlees. ‘Wild’ is voor ons
als slagers een verzamelwoord voor dieren die in de vrije natuur leven en ten gevolge van wetgeving bejaagd mogen worden. Het moment van die bejaging is
afhankelijk van de betreffende diersoort.

Wild is scharrelvlees bij uitstek. Het vlees
van wild is doorgaans mager, bevat veel
proteïnen en heeft een aromatische
smaak. Traditioneel wordt de periode
vanaf 15 oktober tot 31 december wel het
‘wildseizoen’ genoemd. Om reden dat in
deze periode de jacht op de meeste
bejaagbare Nederlandse wildsoorten is
toegestaan. Maar ‘wild’ is vanwege een
toenemende populariteit door kweek en
uiteenlopende
jachtmomenten
nu
nagenoeg het hele jaar verkrijgbaar.
Kweekwild leeft binnen een afrastering

waarbinnen veelal natuurlijke leefomstandigheden worden nagebootst.
Het meeste wild wat wij als Meatstreet inkopen komt veelal rechtstreeks van de
jachtgebieden, via betrouwbare wild- en
gevogeltepartners. Door deze korte lijnen
zijn wij in staat om dagelijks vers, eerlijke
en smaakvolle wildproducten te leveren.
Vanaf de bron tot aan de keuken.

wild vanuit een gecertificeerde bron te leveren. Onze slagers kunnen jouw wildkeuze perfect voor je selecteren, voorbewerken en zelfs als toebereid product bij je
aanleveren.

Wil je onze wildbrochure
‘You drive me Wild’ ontvangen?
Ga dan naar www.meatstreet.nl
en vul daar je gegevens in!

Als het gaat om wild dan onderscheiden
wij ons door topkwaliteit in ultravers

The Bangles
Dat brengt hem gelijk bij zijn grootste hobby, na voetbal dan want dat is zijn passie.
Lekker eten en drinken, thuis of buiten de
deur met gezellige mensen. De binnenstad
van Haarlem met al zijn restaurantjes, cafés
en terrassen, is wat hem betreft de ideale
plek daarvoor. Hij droomt ervan om daar
weer te gaan wonen.

The Fox In The Snow
Belle And Sebastian

Winter Wonderland
Ray Charles

Leo Moras, Hoofd Productie, Meatstreet Schagen

Gekust door droge lucht
de zwarte randen weg. Panklaar verlaat dit
topvlees het pand.’ In het verleden werden
deze Premium Selected gemarmerde punten van Nederlands melkrund vooral naar
Spanje en Frankrijk gexporteerd vanwege
de uitmuntende kwaliteit. Gelukkig zijn
deze nu ook voor de Nederlandse markt geselecteerd.

Snow
Harry Nilsson

Winter’s Love
PROFIEL
Niek Trommelen (27),
Hoofd Binnendienst, Meatstreet Beverwijk
Werkt hier sinds 2015
Woont in Assendelft

Animal Collective

Winter
The Rolling Stones

‘Vleeseters zijn gelukkiger & gezonder…’
Volgens het platform Manners hebben onderzoekers van de medische universiteit
van Graz (Oostenrijk) die conclusie kunnen trekken uit een onderzoek onder
1.320 personen. Ze keken naar hun dieet,
gezondheid en levensstijl. De uitkomst
pakt positief uit voor de vleesliefhebber.

you drive me wild!

psychische stoornissen (angststoornissen en
depressies), kanker en komen ze vaker bij de
dokter. Dit zou komen vanwege een gebrek
aan een aantal belangrijke voedingsstoffen in het vegetarisch dieet. Wie geen vlees
eet, kan veel compenseren, maar sommige
stoffen ga je niet (voldoende) vinden in
plantaardige voeding. Het betreft dan Vitamine B12, DHA en dierlijk ijzer. Mensen zijn
omnivoren en het menselijk lichaam is gemaakt om zowel planten als vlees te eten.
Sterker nog, ons lichaam heeft beiden nodig

om goed te kunnen functioneren. Dit alles is
volgens Manners geen excuus om elke avond
een T-Bone van 600 gram naar binnen te
werken: 100 a 150 gram per dag zou een
goed uitgangspunt zijn. Wanneer je meer
eet, kan het zelfs negatieve gevolgen hebben.
Zorg dus balans in je dieet.
Ga je uit eten? Geniet dan van een prachtige
ribeye of Cote de Boeuff en ga de dag erop
gewoon voor een groente salade. Zo blijf je
gelukkig en gezond, aldus Manners.

Leo Moras is als Hoofd Productie in Schagen verantwoordelijk voor het nieuwe,
exclusieve dry aged rundvlees ‘Kissed by
Air’. ‘t is mijn kindje, en je mag best weten, ik ben apetrots. Als je al die lastige
factoren eindelijk onder de knie hebt
-luchtvochtigheid, temperatuur, kleur,
structuur, smaak- en alles klopt, dan ben
je als team gewoon verschrikkelijk blij.‘
‘Het begint allemaal met mooie vetdoorregen punten van het jonge Hollandse rund.
Die leggen we weg op rekken. Daarna mogen ze rijpen in een volledig temperatuuren luchtvochtigheid gecontroleerde klimaatkamer vertelt Leo Moras, die leiding geeft

aan de Productie afdeling in Schagen, waar
zestig mensen werken. Kissed by Air is de
nieuwe, exclusieve productlijn voor droog
gerijpt rundvlees van Meatstreet.
Tijdens het rijpen breekt spierweefsel onder invloed van enzymen; een natuurlijk
proces. Het vlees wordt botermals en rijk
van smaak. De buitenkant kleurt zwart,
verder uitdrogen wordt hierdoor voorkomen. Deze laag beschermt ook tegen bacteriën. Na 21 dagen te zijn ’gekust door droge
lucht’, zijn de runderpunten perfect gerijpt.
30% minder wegen ze dan; allemaal vocht
dat ze zijn kwijtgeraakt. Leo: ‘We verwijderen de benen, die er nog inzitten, en snijden

Gelabeld
‘Als de klant tijdig bestelt, voorzien wij het
van een label met de naam van het restaurant en het logo ‘Kissed by air, Extraordinary Dry Aged Beef’. Hoe mooi presenteert
dat naar je gasten toe! Dan heb je echt iets
exclusiefs voor ze.’‘Komend jaar gaan we
deze lijn verder uitbouwen, maar de ambitie is evengoed om onderscheidend te zijn
met onze worst, gehaktballen en het assortiment buitenlands vlees. Daarvan hebben
we zowat alles in huis van wat er op de wereld te koop is.’ Zijn favoriet uit het assortiment is een mooie dry aged ribeye. Eén
keer in de maand komt die zeker op tafel; in
het bbq seizoen vaker. ‘Je moet ermee om
weten te gaan. Je wilt hem niet verknallen
want hij kost pittig. Beste manier van bereiden is kort dichtschroeien op de bbq of grilplaat en dan heel rustig doorgaren. Vooral
niet te snel, want dan slaat hij door. Omdat

het vlees tijdens het drogen veel vocht heeft
verloren, is het daar extra gevoelig voor.
Daar staat tegenover: doe je het goed, dan
eet je de meest malse en smaakvolle ribeye
EVER!’
Leo is slager in hart en nieren. Op zijn vijftiende begonnen bij de ambachtelijke slager in Oudkarspel. Hij staat nog steeds achter zijn overstap naar de horeca-slagerij. ‘
In restaurantkeukens wordt heel precies
gewerkt. Maak je een fout, dan wordt je op
de vinger getikt. Dat houdt je scherp.’ Hij
biljart graag in zijn vrije tijd. Daarnaast is
hij bestuurslid bij de plaatselijke voetbalvereniging VZV, ‘Beetje vrijwilligerswerk, ik
doe het graag.’ En met zijn vrouw heeft hij
een jaarkaart van die mooie club sc Heerenveen. Ze bezoeken alle thuiswedstrijden en
maken er een gezellig weekend van.

PROFIEL
Leo Moras (56)
Hoofd Productie Schagen
Werkt hier sinds 1999
Woont in t’Veldt
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worden gemaakt. Of naar de Gansevoort
Kitchen, waar kant-en-klare maaltijden en
–componenten worden bereid; twintigduizend gegaarde sukadelapjes bijvoorbeeld.
‘Wij zorgen dat het vlees startklaar staat.
Dan hebben we nog een kip- en een wildblok, waar het rond de feestdagen megadruk is. Hertenbiefstuk is dan ons grootste
product; 500 kilo per week gaat er doorheen. In normale weken zijn de tournedos,
biefstukken en grain fed steaks (met fijne
vet-marmering) de toppers. En in het vroege voorjaar zijn er weer de Geuldal lammeren, die hebben losgelopen in de Epense
weiden; een heerlijk streekproduct.’

‘Vlees
consumptie
trekt aan’

Rob van der Veeken, chef-kok Karpendonkse Hoeve, Eindhoven

Alles op het bord
ligt daar met een reden
leden werkte Rob altijd al met vlees van Lebouille, nu opgegaan in Meatstreet dat tot zijn
tevredenheid, nog steeds het maatwerk levert
wat voor hem belangrijk is.

Meatstreet, één naam. Yurau ziet alleen
voordelen: ‘Voor de klanten veel duidelijker; nog maar één logo op de bussen, in
plaats van drie. Bedrijfspanden in één stijl
en binnenkort op alle vestigingen dezelfde
nieuwe bedrijfskleding. Je kunt goedkoper
factureren, inkopen en aan promotie doen
en uniform werken in de kwaliteitscontrole. Die operatie loopt volop.’
Tapas en karper
Martens gaat graag uit eten en hij kiest dan
voor klanten van Meatstreet. Eén van zijn
favorieten is Brasserie ‘t Zusje, met achttien
vestigingen in het Zuiden, maar inmiddels
al doorgestoten tot de Utrechtse Oudegracht
en het Scheveningse Kurhaus. ‘Een all-youcan-eat tapas formule waar je de hele
avond lekker kan blijven zitten. Carpaccio,
pepersteak, biefstukpuntjes, hert, diverse
soorten saté, van alles uit ons assortiment
komt langs.’

Yurau Martens, teamleider Born

Teamleider zijn van zo’n grote ploeg, is uitdagend en bij vlagen ook best stressvol.
Yurau heeft veel aan de opleiding Leidinggeven, die hij volgde. Gelukkig is hij van
zichzelf stressbestendig en rustig van aard.
En anders heeft hij een goede uitlaatklep
aan zijn hobby, zeg maar gerust passie: karpers!

Gegrepen door
het slagersvak
Een eigen frituur beginnen, daar droomde Yurau Martens van als kleine jongen.
Het is er nooit van gekomen. Hij kwam
op zijn achttiende wel op de koksopleiding terecht en had een bijbaantje als
chauffeur bij horecaslager Lebouille in
Valkenburg. Daar werd hij gegrepen
door het mooie slagersvak. Nu geeft hij
leiding aan het 18-koppig slagersteam
van Meatstreet Born.
Vijftigduizend kilo vlees gaat er per week
doorheen, op de slagersafdeling in Born.
Wat als ruw product wordt ontvangen,
krijgt een geregistreerd badgelabel; belangrijk voor de traceerbaarheid. Teamleider
Yurau Martens neemt ons mee door het het
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verdere proces: Na voorbewerking gaan de
stukken naar de machinaalruimte, waar
een razend knappe machine met laseroog
ze in een fractie van een seconde inscant en
berekent hoe er het best geportioneerd kan
worden. Acht- tot tienduizend lapjes per
dag snijdt die, keurig op gewicht van 125,
150 of 200 gram. De inpakafdeling maakt
de bestellingen klaar, als het gaat om kogelbiefstuk, varkensfilets of kalfsoesters. Efficiënt, maar we blijven ambachtelijke slagers. De chef-kok, onze klant, kan precies
aangeven hoe hij zijn vlees wil hebben.
Exact zo leveren wij het aan.’
Een deel gaat naar bewerking, waar er
schnitzels, cordon bleus, spiesjes, etc. van

Hij houdt kleintjes in een aquarium en zet
ze dan uit in een vijver, waar ze kunnen uitgroeien tot reuzen van wel 20 kilo. Hij vist
er ook graag op, liefst in karperland Frankijk. Niet om op te eten maar om te vangen,
te fotograferen en weer voorzichtig terug te
zetten.

PROFIEL
Yurau Martens (39)
Teamleider Slagersafdeling,
Meatstreet Born
Werkt hier sinds 2002
Woont in Heerlen

Robs keukenteam bestaat uit zeven koks. We
gaan hier écht voor het ambacht, en dat kost
tijd. Maar dan heb je ook iets unieks; een reden
om uit alle restaurants van Eindhoven en omgeving, bewust te kiezen voor de Karpendonkse Hoeve. Een gevestigde naam in de horeca,
en onlosmakelijk verbonden met de naam van
restaurateursfamilie Van Eeghem. Vader Leo
was hier vanaf 1973 het toonbeeld van gastvrijheid. Hij overleed in 2009, dochter Ingrid
(50) had het bedrijf toen al overgenomen van
haar ouders (in 2004). Al 39 jaar achtereen
schittert hier de ster van Michelin..

Nederlanders aten in 2016 iets meer vlees
dan in 2015. Per persoon bedroeg het vleesverbruik (in bruto karkas gewicht) gemiddeld bijna 77 kilo, tegenover 75,4 kilo een
jaar eerder. Hiermee is de dalende trend
sinds 2010 gekeerd. Dit staat te lezen in
een rapport van Wageningen Economic
Research.
Volgens Dé van de Riet van Vlees.nl speelt een
aantal factoren een rol, één daarvan is de economische. ‘Veel partijen zijn sterk gefixeerd
op duurzaamheidselementen. Dat is ook echt
wel een onderliggende trend in de beleving
van vlees. Maar analisten onderschatten de
rol van de portemonnee. Veel mensen hebben het een aantal jaren financieel echt moeilijker gehad en hebben vlees wat vaker overgeslagen. De sociaaleconomische kentering
ten goede zie je terug in alle binnensteden
van ons land, waar de leukste restaurants als
paddenstoelen uit de grond komen. Veel consumenten hebben het gewoon weer beter.
Deze effecten van de economie op de groeiende vleesconsumptie hebben we in de VS en
Canada al gezien en recente prognoses voor
de EU gaan ook al weer uit van een stijging
van zo’n 2%.’
Van de Riet benadrukt dat de cijfers van het
WER wellicht nog een onderschatting zijn. ‘In
hun verantwoording schrijft de WER, dat de
samengestelde producten zoals de goed gevulde soepen en ruim belegde pizza’s (e.a.)
niet meegenomen zijn: ‘Het is jammer dat die
cijfers niet goed in beeld zijn, want dat maakt
het ‘over-all’ beeld wat onvolledig, terwijl
juist het segment van de gemaksproducten in
de lift zit. Er is dus reden om de kentering nog
wat naar boven bij te stellen.’
Zorgelijk vindt Van de Riet dat diverse commentatoren de gezondheid erbij halen als argument om vlees te willen of te moeten minderen. ‘Vlees is over de hele linie een
productgroep met een buitengewoon hoge
voedingswaarde en een stevig pakket aan
goed bouwstoffen. Het gaat niet aan, om daar
zomaar eventjes overheen te stappen. Vlees
is voor de meeste mensen niet alleen erg lekker, het past ook gewoon heel erg goed in een
verantwoord en gevarieerd eet- en leefpatroon.’

Eervol
Van der Veeken is zich bewust van het roemrijke verleden en van de eervolle klus die hem
wacht. Hij werkte onder andere zeven jaar bij
Da Vinci (toen **) in Maastbracht voor Margot
Reuter en De Bokkedoorns** in Overveen, onder Lucas Rive. Hij had een eigen restaurant:
De Hofstee in Bladel, maar startte als 18-jarig
broekie bij de Treeswijkhoeve in Waalre. Hij
doorliep de sterklas met Albert Kooy, won in
2005 het NK voor Jonge Koks, werd 2e bij de
Zilveren Champignon en de Prix Taittinger.

Rob van der Veeken is de nieuwe chef-kok
van De Karpendonkse Hoeve in Eindhoven.
Hij neemt het stokje over van Peter Koehn
(65), die hier vanaf 1980 op hoog niveau
kookte en het restaurant ononderbroken
een Michelin ster bezorgde; over continuïteit gesproken! Een indrukwekkend paar
schoenen om te vullen, maar Rob heeft er
zin in. Hij barst van de culinaire ideeën en
plaatst daarbij de smaak van het product
centraal.

‘Als je een wilde patrijs op het bord legt, wil ik
dat die ook echt super naar patrijs smaakt, alles moet die smaak versterken. Wat op het
bord ligt, ligt er met een reden. Zeker, de compositie mag er mooi uitzien, maar het draait
om de herkenbare smaak. Dat is de kern.’ Ziehier de moderne, pure kookstijl, waarmee Van
der Veeken de Karpendonkse Hoeve wil klaarstomen voor zijn generatie.
‘We werken zo mogelijk met het hele beest.

Zelf schoonmaken, uitsnijden en portioneren,
het echte handwerk. Ook voor leerlingen interessant, want waar leer je dat nog? Van afsnijsels en karkassen trekken we bouillons en
sauzen. Van hazenbouten maken we hazenpeper, de filets serveren we met mosterd en chocola. Ook fazant en eend worden in hun geheel
door Meatstreet vanuit Born aangeleverd; uit
de veren, dat wel. Straks weer mooie kalfszwezerik en -haas en vanaf maart de lammetjes.’
Hij kan zich er nu al op verheugen. In het ver-

Een goede conditie is een voorwaarde om op
dit niveau te blijven presteren. Vandaar dat
deze chef vijf dagen per week, vóór het werk,
sport. Eerst de kinderen naar school en dan
een uurtje beulen in de sportschool. ‘Wat me
motiveert is dat Ingrid me er nog steeds uitloopt.’

PROFIEL
Rob van der Veeken (37)
Chef-kok bij De Karpendonkse Hoeve
Eindhoven
Werkt hier sinds 2017
Woont in Eindhoven

Exclusieve rundvleesselectie maisgevoerd rundvlees uit Texas

Riverdale Farms; Beef selectie by Meatstreet
Het Riverdale Farms rundvlees komt
rechtstreeks uit Texas, dat bekend staat
als de maisschuur van de Verenigde Staten en het hart van de Amerikaanse BBQ
cultuur.
Black Angus ras
Het ras van het rund is grotendeels bepalend voor de smaak. Black Angus is een van
de smakelijkste rundrassen ter wereld! Daarnaast spelen activiteit en voeding
een belangrijke rol. Alle runderen van de
Riverdale Farms selectie van Meatstreet le-

ven op de uitgestrekte vlaktes, met onnoemelijk veel ruimte en voldoende beweging.
De toegewijde ranchers zoals van de Montgomary Ranch, Pete Bonds Ranch en 96
Ranch leggen met goede zorg voor het vee
de basis voor de hoogwaardige kwaliteit.
Corn fed
Minimaal 120 dagen voor de slacht krijgen
de runderen een uitgebalanceerde voeding
met maïs in de hoofdrol. Corn fed leidt tot
een zachte smaak en komt de fijne marmering van het vlees nog eens extra ten goede.
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Door de ogen van de slager

Rumors
Schagen
kwaliteit in een exclusieve sfeer

de technische kant van dry aged vlees
strakke, trendy tint en er kwam een grote
bar, centraal in het midden van het restaurant. “Niet alleen het interieur, ook het concept van Rumors is moderner en exclusiever geworden. De kaart is gevarïeerd,
precies zoals het brede publiek van Rumors
wenst. Er is een brede keuze aan klassieke
voor- en hoofdgerechten, maar ook vele
“small plates”. Dat is een nieuwe, steeds
meer inkomende culinaire trend. Zo kunnen gasten eindeloos tafelen en meerdere
kleine gerechten proeven, zoals verse oesters, coquilles, gegrilde tonijn, peking eend,
ossenhaasspiesjes, pittige gamba’s en vele
andere kleine verfijnde lekkernijen” legt
mede eigenaar Amir Awad uit.

Rumors Hotel Bar & Cuisine is de horeca
hotspot van Schagen, centraal gelegen
midden op de Schaagse markt. Druk bezocht door jong en oud. Bekend door de
gezellige, ongedwongen sfeer en een uitstekende kwaliteit.
Rumors is een dynamisch en veelzijdig horecabedrijf. Er is altijd reuring en gezelligheid! Je kunt er terecht voor een kop koffie
met een vers gebakje, je kunt er lunchen,
kletsen met een borrel, een ‘terrasje doen’
op een van de meest gezellige terrasjes van

Nederland. ‘s Avonds kun je er heerlijk dineren en relaxed loungen, genieten van een
cocktail of speciaal biertje aan de bar. Lastbut-not-least kun je er je eigen privéfeest
vieren en niet te vergeten ook nog overnachten bij in één van de 17 sfeervolle hotelkamers.
Kwaliteit ‘meets’ kwaliteit
Kwaliteit is voor Rumors een essentiële
kwestie. Dat houdt in: constante kwaliteit;
maar ook versheid. En daarom is er bewust
gekozen voor Meatstreet als hoofdleveran-

cier, al 6 jaar lang. “Wij zijn heel trots op de
samenwerking met Meatstreet, de kwaliteit
is uitstekend en de producten zijn letterlijk
dagvers! Ze leveren 6 dagen in de week en
soms zelfs 7! Meatstreet denkt altijd mee en
is tevens erg flexibel. “En dat vinden wij erg
prettig” vertelt Ibram Awad, eigenaar van
Rumors.
Nieuw concept, nieuwe producten
In november 2017 onderging Rumors een
grote verbouwing waarin het interieur volledig gerestyled werd. Het bedrijf kreeg een

melkzuur. De pH waarde in het vlees daalt
daarbij van 7.0 naar circa 5.6. De Aw-waarde (wateractiviteit) neemt door de PH daling af omdat het waterbindend vermogen
van de spiercellen (lees: eiwitten) afneemt.
De pH waarde in het vlees heeft invloed op
de kleur. Bij een hoge pH (dus een hoog waterbindend vermogen) ontstaat veel lichtopname van het vlees waardoor het donker
kleurt. Bij een lagere pH komt meer vocht
vrij en zijn eiwitten beter oplosbaar waardoor er een terugkaatsing van licht ontstaat
en het vlees lichter kleurt.

‘Kissed-by-air’ dry aged beef
De grootste hardlopers zij ongetwijfeld de
dry aged steaks. Dat zijn entrecôtes en ribeye steaks die maar liefst 3 tot 6 weken gerijpt worden, wat zorgt voor een onvergetelijke smaak en malsheid. Dit vlees smelt
gewoon in je mond! “De Kissed by Air dry
aged steaks vallen erg in de smaak en gasten
komen er echt voor terug” zegt Ibram overtuigd!
Samen de toekomst in
Bij Rumors is men duidelijk erg enthousiast
over de harmonieuze samenwerking met
Meatstreet. Er is veel vertrouwen en ook intensief contact tussen beide bedrijven. Er
wordt constant overlegd over nieuwe producten, nieuwe bereidingen, wisselende seizoens- en streekgebonden gerechten. Dat is
een hele sterke basis om de samenwerking
voort te zetten en uit te breiden in de toekomst!

Dry aged vlees is heerlijk. En dat heeft de
horecasector ook gezien. Steeds meer
chefs toveren gasten heerlijk gerijpte
steaks voor. Nauwkeurig door de slager
voorbereide stukken vlees die bij de perfecte klimatologische omstandigheden
zijn ontwikkeld tot Dry aged specialiteiten zoals Kissed-by-air van Meatstreet.
Maar wat houden die voorbereidingen
eigenlijk allemaal in? Wat gaat er vooraf

aan het moment dat die dry aged entrecote of rib eye op het bord ligt? Wat kan
er eigenlijk allemaal misgaan? Waar zit
‘m de vakkennis van de slager?
Direct na het slachten begint de vorming
van melkzuurvorming in de vleesspier. 1%
van het aanwezige glycogeen wordt in de
eerste 24 uur omgezet in glucose (spiersuiker) en in de volgende 24 uur omgezet in

Niet alle vleesdelen zijn geschikt om droog
te laten rijpen. Zo kennen we zogenaamd
D.F.D. (=Dark Firm en Dry oftewel donker,
plakkerig en droog) vlees. Dit ontstaat door
vermoeidheid van het dier voorafgaand
aan de slacht; er is te weinig glycogeen (rest
spiersuikers), waardoor er geen of te weinig
pH-daling ontstaat (6.5-7.0). Ook komt dit
vaak voor bij wat oudere dieren. Naast
D.F.D. kennen we ook P.S.E. (Pale, Soft en
Exudative oftewel bleek, slap en waterloslatend) vlees. Dit ontstaat bijvoorbeeld door
stress/ spanning bij het dier wat een soort
adrenaline (overlevingsstof) veroorzaakt
op het slachthuis of tijdens het vervoer ernaar toe. Hierdoor treedt een snelle pH-daling op: binnen 1 à 2 uur na de slacht al naar
een pH van 5.4.
Dan kennen we zo iets als cold-shortening.
Dit ontstaat na het slachten bij een te koude
temperatuur (bijvoorbeeld 0 °C) met een

hoge luchtverplaatsing. Hierdoor wordt de
melkzuur en enzymenwerking (pH-daling)
geremd en trekken de vleesspieren samen,
met taai vlees als gevolg. Bij normale koeling (2-4 °C) gaat het koelproces trager en
kan de pH langzaam dalen.
Enzymen
Enzymen spelen een zeer belangrijke rol als
het gaat om vermalsing van het vlees. Vlees
bevat diverse soorten enzymen die spier- en
bindweefsel kunnen afbreken. Deze hebben een langzame werking. Door de aanwezigheid van een kleine hoeveelheid melkzuur (pH 5.7) werken de enzymen optimaal.
Door de enzymatische eiwitafbraak ontstaat meer smaak doordat het vocht uit het
vlees loslaat.
Aan welke eisen moet het vlees dus voldoen
voor het Dry agen? Het vlees dient de juiste
pH-waarde (5.6) te hebben, voor voldoende
myoglobine (kleurvorming) en de afname
van de waterbinding. Een goede vetbedekking op de buitenkant vetlaag geeft minder
kans op smetten. De vleesdelen mogen niet
ingesneden zijn. Gave, dichte stukken vlees
dus! Schone botten zijn daarbij van groot
belang. Door het zagen van het karkas kunnen splinters ontstaan, waardoor bacteriegroei kan plaatsvinden. Uiteraard komt
alleen vers vlees in aanmerking. Daarbij
kiezen we als slager niet voor magere (dikbil) runderen, maar bij voorkeur vlees met
een rijpe vetbedekking en gemarmerd
vlees.

Roy Moes, De Haven van Zandvoort

Gold Coast Cattle, exclusieve selectie Australisch graangevoerd rundvlees

Meatstreet introduceert nieuw rundvlees merk
Australië staat bekend om haar uitgestrekte groene vlaktes waar werkelijk
subliem rundvee voor vleesconsumptie
gehouden wordt. Meatstreet heeft daarin gekozen voor een selectie van bronnen in Oost/Zuidoost Australie, een gebied wat zich uitstrekt zeg maar van
Brisbane tot aan Sidney, de gouden kust
van Down under.
Deze vleesselectie kenmerkt zich door
een constante topkwaliteit, iets wat
naadloos aansluit bij de eisen die wij
stellen. Alleen het beste vlees is daarin
goed genoeg. Gold Coast Cattle is de nieuwe naam voor deze selectie van Meatstreet in Australische topkwaliteit
graangevoerd rundvlees.
Voeding en vrijheid
Voor een periode van 26 maanden graast
het vee op uitgestrekte vlaktes van de Oostelijke kuststrook van New South Wales,
een gebied dat ook bekend staat als de
‘Northern Rivers’. Het wordt geprezen om
de ongerepte natuur en uitgestrekte groene
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Á la carte op het strand
De Haven van Zandvoort is te vinden bij de
dichtstbijzijnde strand-opgang bij het NS station, achter Holland Casino, en is 365 dagen
per jaar geopend. Toen Roy Moes hier in
2012 binnenkwam als chef-kok, ging hij na
waarvan hij zélf zo kan genieten aan zee; in
het buitenland of hier, dat maakt niet uit:
‘mooie producten en smakelijke gerechten.
‘Denk aan een á la carte restaurant op het
strand. Zeker in die tijd voor Zandvoort een
revolutionair idee. Het was er gewoon niet.
De eigenaars Theo Miedema en Chris Steensma geven me alle ruimte om dit uit te voeren. Een strandpaviljoen hoeft geen frikandellentent te zijn.’

vlaktes, waar de Angus en Hereford runderen naar hartenlust kunnen grazen. De omgeving in combinatie met het klimaat biedt
een surplus aan natuurlijke voedingsbronnen wat de kwaliteit van het vlees zeer ten
goede komt. Na deze periode worden de
runderen ondergebracht in een zogenaamde feedlot. Met een nauwkeurig samengesteld dieet met als hoofdbestanddeel graan
wordt het vee minimaal 120 dagen afgemest.
Smaak
Het gebruik van de Angus en Hereford rassen, in combinatie met het speciale voedingspatroon resulteert in een prachtig
stuk gemarmerd rundvlees, dat door kenners over de gehele wereld wordt geprezen
vanwege de superieure malsheid en rijke
smaak. De fijne gemarmerde structuur (de
mooi fijne vetlijntjes die door het vlees lopen) maakt het tot een zeer geliefd stuk
rundvlees, met een perfecte sappigheid en
een fijne textuur waardoor het vlees smelt
op de tong.

‘Kreeft verkopen op het strand ondenkbaar? Nou, wij krijgen exemplaren van 3 á
4 kilo aangeleverd en ze zitten nog niet in
het homarium, of ze zijn al verkocht. De
sky is the limit, hier kan alles.’ zegt Roy
Moes, chef-kok van strandrestaurant De
Haven van Zandvoort. Tussen wuivend
helmgras en opwaaiend zeeschuim werkt
hij met kalfszwezerik, hertenbiefstuk en
Wagyu burgers.

Inspirerende omgeving
Chef Moes rookt op helmgras, kookt in zeewater, werkt met zeewier. Hij heeft een
broodje kreeft & bacon, Fruits de mer, langoustine en Noordzeekrab bisque, zelfs een
heel ‘eb en vloed menu’ op de kaart staan.
‘Deze omgeving van strand en zee is zo inspirerend en rijk aan mooie ingrediënten, dat je
je afvraagt waarom niet meer paviljoens
daar gebruik van maken. Ik kan er niet bij
dat veel collega’s op het strand niet eens een

Noordzee visje op de kaart hebben.’
Ook met vlees weet hij verrassende strandvertalingen te maken: wrakhout, strandvuur,
BBQ en rook zijn inspiratiebronnen. Zijn gerechten hebben dat vleugje luxe genieten:
klassieke steak tartaar met gepocheerd ei en
hollandaise, hamburger van wagyu-rund,
zolderspek dat een jaar heeft mogen drogen,
sukade van biologisch melkrund. Maar hij
heeft ook gewoon een goede saté met zelfgemaakte pindasaus en verse frieten op de
kaart. En steeds meer verrassende vegetarische gerechten. Zijn gasten vragen erom. Zo
maakt hij bijvoorbeeld zelf zijn tofu. Ook mayonaise, mosterd en ketchup, soepen en sauzen zijn standaard zélfgemaakt bij De Haven.
Geen concessies aan kwaliteit, altijd bezig
met nieuwe ontwikkelingen en duurzaamheid.
In Roys keuken werken zeven koks, in het
hele bedrijf gemiddeld veertig man. In het
hoogseizoen aangevuld met nog eens zoveel
ambulanten, maar dan bedienen ze ook zestot zevenhonderd gasten per dag, van ontbijt
tot en met diner.

Roy Moes volgde zijn koksopleiding in Amsterdam. Hij werkte bij diverse zaken in het
Gooi en in Loosdrecht bij Het Kompas en Het
Witte Huis. Tot hij in 2012 zin kreeg in iets
heel anders en het voor drie maanden ‘ging
proberen op het strand’. Dat beviel zo goed,
dat hij er nog steeds zit. Zijn ambitie is om
ook het Meester-kok diploma te halen. ‘Dat
zou toch mooi zijn, meester-kok op het
strand.’
Op kortere termijn wil hij graag een dry age
kast voor het vlees, en projectoren om te experimenteren met lichtbeelden en eten. Dat
zal er ook wel komen. Naast lekker koken en
nadenken over creatieve concepten, doet
Roy graag aan fitness en krachttraining.

PROFIEL
Roy Moes (49)
Chef-kok bij Strand restaurant
De Haven van Zandvoort
Klant van Meatstreet Beverwijk, sinds 2010
Woont in Haarlem
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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. Sinds Januari
2017 doen we dat onder onze nieuwe naam: Meatstreet.
Voor Meatstreet zijn passie, ambacht en ‘back-tobasic’, 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 Europa en vanuit de werelddelen Australië en Noord en Zuid-Amerika
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.
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