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7VLEESBIJBEL  VO O R wO O R D

Voor je ligt een boek over vlees. Want dat was er nog niet. Onzin natuurlijk, er 
zijn er zoveel. In alle soorten en maten. Slechts één daarvan heeft echt indruk op 
mij gemaakt: het grote gele slagersboek uit 1972, het lesboek Vleesbewerken van 
de SVO-vakopleiding. Het boek waar ik als leerling-slager les uit kreeg. Dat boek 
vormde de basis voor mijn vleeskennis. Niet dat het genoeg was. Integendeel, 
daarna begon het verzamelen van kennis pas. Want het meeste van wat ik weet 
over vlees heb ik geleerd op de werkvloer, door het te doen. Hoe meer ik leerde, 
hoe leuker het werd, want vlees is veelzijdig en bijna oneindig gevarieerd. Er zijn 
altijd verschillen qua smaak, structuur, malsheid en vetpercentage. Dat maakt het 
slagersvak zo fascinerend, maar ook wel ingewikkeld.
 
Met deze Vleesbijbel neem ik je mee mijn wereld in. Dit boek is dan ook bedoeld 
om jouw kennis over vlees te verbreden. Zuig de kennis in je op en ga ermee aan 
de slag, zodat je kwaliteit leert herkennen en nieuwsgierig wordt naar de verschil-
lende delen van een dier die je tot nu toe misschien nog niet kende. Helaas is het 
onmogelijk om het vlees van álle dieren die geschikt zijn voor consumptie onder 
handen te nemen. Deze Vleesbijbel gaat over vlees van het rund, kalf, varken en 
lam. Dieren zoals paard en geit zijn nu eenmaal veel minder populair. Ondanks dat 
ze heel smakelijk zijn laat ik ze achterwege zodat ik meer ruimte heb om dieper in 
te gaan op de genoemde diersoorten.

Het lijkt me geweldig als je met de kennis die je in dit boek hebt opgedaan de 
ambachtelijke slagerij in loopt. Je weet dan inmiddels dat er veel meer bestaat dan 
de standaard speklap, biefstuk of kalfsentrecote. Je gaat niet meer voor die over-
gewaardeerde ossenhaas, maar bijvoorbeeld voor de minder courante delen als 
het middenrif en de longhaas. Delen die veel meer smaak hebben. Je weet precies 
waarvoor je de slagerij binnenstapt en de slager merkt dat je verstand van zaken 
hebt. Dat versterkt de band en zorgt ervoor dat de slager wordt geprikkeld. Hij zal 
het waarderen dat deze smaakvolle delen niet altijd meer in zijn gehakt en worst 
belanden en jij verlaat de slagerij met een smakelijk stuk vlees. 

Ik hoop dat deze Vleesbijbel je stimuleert om mijn wereld verder te gaan ontdek-
ken, om te gaan proberen en te proeven. Dat je het gebruikt als basis, zoals het 
grote gele slagersboek ooit voor mij de basis vormde.

Gertjan Kiers

VOORWOORD
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Je hebt deze Vleesbijbel ongetwijfeld in handen om meer te weten te komen over 
vlees. Hoe meer kennis, hoe groter de kans op een lekker en goed bereid stuk 
vlees op je bord. Mijn advies over het gebruik van dit boek kan ik dan ook in één 
zin samenvatten: lees het gewoon van voor naar achter en sla geen bladzijde over. 
Dat bladeren als je iets specifieks wilt opzoeken komt later wel en dan biedt de 
inhoudsopgave uitkomst.

De Vleesbijbel bestaat uit verschillende delen. Allereerst leg ik een aantal 
algemene zaken uit die betrekking hebben op vlees in het algemeen, waarbij ik als 
dat nodig is het specifieke dier aanhaal. Ik leg bijvoorbeeld uit wat vlees nu eigen-
lijk precies is en waar je bij de aankoop op moet letten. Maar ook hoe het er voor, 
tijdens en na de slacht aan toegaat en waarom een echte vleesliefhebber in de 
meeste gevallen zal kiezen voor vlees met vet. En aangezien je een mooi stuk vlees 
aardig kunt vergallen als je niet de juiste gereedschappen in huis hebt, bespreek ik 
de belangrijkste materialen.

Omdat de kwaliteit van vlees niet pas bij de slager in de koelvitrine begint, ga ik 
in het hoofdstuk Soorten back to basics. Naast de verschillende soorten rund, kalf, 
varken en lam leg ik ook uit welke invloed zaken als voeding en het leefgebied van 
de dieren op het uiteindelijke vlees hebben. Het slachtproces, koelproces en het 
rijpen van vlees komen hier specifiek per soort aan bod.

In het hoofdstuk Bereiden vind je algemene basisinformatie die met de bereiding 
van vlees te maken heeft. De zes basisbereidingen die je hier aantreft hebben 
elk een eigen icoon. Deze iconen komen weer terug bij de voorbereidingen in het 
volgende hoofdstuk. Hierdoor zie je in een oogopslag voor welke basisbereidingen 
het betreffende deel geschikt is. Verder komen belangrijke kwesties aan bod als 
de cuisson, het rusten en het snijden van vlees, het gebruik van peper en zout en 
het nut van pekelen en marineren. Tot slot is er een tabel met smaakcombinaties 
opgenomen, die je hopelijk uitdaagt om verder te experimenteren.

Het hoofdstuk How-to’s bevat een tweetal basistechnieken die op zowel rund- als 
kalfs-, varkens- en lamsvlees van toepassing (kan) zijn. Hierna gaan we aan de slag 
met de verschillende dieren per hoofdstuk.

HOE GEBRUIK IK DIT BOEK
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Per diersoort begint elk hoofdstuk met het voorbereiden ervan, waarbij ik aan de 
hand van stap-voor-stapfoto’s laat zien hoe Rund, Kalf, Varken en Lam worden 
verdeeld en gesplitst. De meesten van jullie zullen dit in het dagelijks leven aan de 
slager overlaten. Toch zijn deze pagina’s niet alleen interessant als je deze hande-
lingen zelf gaat uitvoeren. Door mee te kijken leer je uit welk deel van het dier de 
vleesdelen afkomstig zijn en hoe ze er ongeportioneerd uitzien. Bij elk stukje vlees 
staat steeds vermeld waar het voor bestemd is en aan de hand van de iconen kun 
je zien welke van de zes basisbereidingen je op het vlees los kunt laten.

Steeds aansluitend op het voorbereiden van rund, kalf, varken en lam vind je 
diverse recepten, zowel klassiekers als een aantal van mijn favoriete bereidingen. 
Bij elk recept is het uitgangspunt altijd een bepaald stuk vlees, want het draait 
hierbij om de complete bereiding ervan. Handelingen als marineren en paneren 
doe je voortaan zelf, net als het maken van worst en burgers. Ik geef een suggestie 
voor de bijgerechten, maar ga gerust je eigen gang en serveer erbij wat je lekker 
vindt.

Tot slot kun je in het hoofdstuk Sauzen vinden hoe je vleesbouillon trekt, niervet 
smelt en jus maakt. Daarnaast geef ik een aantal recepten van heerlijke sauzen 
voor bij je vleesbereidingen.

Beschouw de Vleesbijbel als inspiratiebron en experimenteer er met de kennis die 
je hebt opgedaan vooral lekker op los.
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Tijdens het schrijven van dit boek kwam ik erachter dat er onduidelijkheid bestaat 
over wat vlees precies is. Soms is iets voor een slager zo vanzelfsprekend dat we 
het eenvoudigweg vergeten te vertellen. 

Vlees
Vlees bestaat uit spierweefsel, vetweefsel, bindweefsel en vocht. Spierweefsel 
bestaat uit de vleeseiwitten myosine en actine. Bindweefsel bestaat uit collageen 
en elastine. Dat geldt voor het vlees van alle in dit boek beschreven dieren.

WAT IS VLEES?
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Vetweefsel

Bindweefsel

Vocht
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Eiwit actine
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Elastine
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Spierweefsel
Kort gezegd bestaat vlees dus uit de spieren van een beest, al dan niet bedekt 
met vet. De vleeseiwitten myosine en actine zijn als het beestje nog ronddartelt 
belangrijk voor de beweging van de spier. Na de slacht bepalen ze de lijkstijfheid 
(rigor mortis, zie blz. 39). Na de intreding van de lijkstijfheid hebben ze in het stuk 
vlees geen functie meer.

Vetweefsel
Vetweefsel geeft het vlees smaak (zie blz. 14) en beschermt tijdens het berei-
dingsproces tegen uitdrogen. Daarnaast is het ook van invloed op het mondgevoel 
(de bite) van vlees, want het maakt vlees malser.

Bindweefsel
De bindweefseleiwitten collageen en elastine zorgen voor een bepaalde mate 
van stugheid van de spier. Bindweefsel ondersteunt de spiervezels en draagt de 
spierkracht over op het skelet zodat dit in actie komt. Hoe harder een spier moet 
werken, des te meer bindweefsel deze bevat. Hoe meer bindweefsel er in de spier 
zit, hoe stugger het vlees. Denk maar aan de schenkels uit de poot van een dier. 
Meestal kan vlees dat veel bindweefsel bevat malser worden gemaakt door het 
langzaam te garen. Anders moet het bindweefsel uit het vlees worden gesneden 
voordat het wordt bereid, bijvoorbeeld bij een korte, hete bereiding van blade 
steak (zie blz. 248). Soms wordt beweerd dat het vlees van oudere dieren taaier is 
doordat het meer bindweefsel bevat. Onzin! Als het dier ouder wordt neemt de 
hoeveelheid bindweefsel zelfs af, maar de dwarsverbindingen in de collageenve-
zels in het bindweefsel nemen toe waardoor het vlees wel stugger wordt.
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Vocht
Het aanwezige vocht beschermt, net als het eventuele vet, het vlees tijdens het 
bereidingsproces. Maar te veel vocht kan een negatieve invloed hebben op de 
smaak van het vlees na bereiding. Vlees verliest namelijk vocht tijdens de berei-
ding waardoor de smaak afneemt. Als het stukje vlees weinig vocht bevat doordat 
het droog is gerijpt (zie blz. 46), houd dan rekening met een andere bereiding dan 
je gewend bent (zie blz. 49).

Er wordt vaak gedacht dat het rode vocht dat uit vlees vrij kan komen bloed is. 
Vergeet dat alsjeblieft! Na de slacht laten ze de dieren altijd goed uitbloeden, het 
vlees zou anders te snel bederven. Eigenlijk is het ook heel onlogisch. Bij rood vlees 
is het vocht veel roder dan bij blank vlees, terwijl het bloed van alle dieren toch 
echt dezelfde kleur heeft. Als er rood vocht uit vlees vrijkomt is dat niets meer en 
niets minder dan water en het zuurstoftransporterende eiwit myoglobine. 
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Na vele magere jaren wordt een beetje vet in vlees tegenwoordig gelukkig weer 
ge waardeerd. Mijn motto is: zonder vet geen smaak! Vet is namelijk een belangrijke 
smaakmaker van vlees. Maar hoe ontstaat vet en welke invloed heeft het op het vlees?

Voeding levert energie, ook bij dieren. Energie die niet wordt verbrand, wordt 
omgezet in vet of ‘vetzuren’. Deze vetzuren kunnen zich aan de buitenkant van de 
spier ophopen, maar kunnen zich ook in de spier verspreiden. In dat geval spreken 
we van vetmarmering. Het is niet vanzelfsprekend dat er altijd vetmarmering 
ontstaat. Dit is afhankelijk van het ras, de voeding, de leefwijze en genetische 
aanleg. Voer dat snel wordt omgezet in energie, zoals mais, zorgt voor een snelle 
vervetting. Om de energie (vet) goed over de spieren te kunnen verdelen, is het 
belangrijk dat het beestje voldoende bewegingsvrijheid heeft. Hoe actiever de 
spier, hoe meer brandstof ernaartoe gaat. Dat betekent simpelweg dat er meer 
energie en dus vet in die spier terechtkomt, wat de marmering ten goede komt. 
Maar zekerheid op marmering heb je nooit. In de praktijk kan het toch voorkomen 
dat de spier broodmager is en omhuld met een dikke laag vet.

De invloed van vet
Vetmarmering in de spier noemen we intramusculair vet. Het functioneert als 
smeermiddel en zorgt ervoor dat de spier soepel blijft. Vetweefsel tussen het bind-
weefsel, zeg maar het vetrandje, heet extramusculair vet en verzwakt de sterke 
structuur van bindweefsel waardoor het bindweefsel zachter wordt. Gemarmerd 
vlees is altijd malser dan mager vlees met een randje vet. Vetcellen zijn nu eenmaal 
vele malen zachter dan spiercellen. Door de aanwezigheid van elastine en reticuline 
in mager vlees zal dit altijd een taaier mondgevoel geven.

Op het moment dat je vlees gaat verwarmen laat het aanwezige vet smaakcom-
ponenten los. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de smaak van het vlees en 
bevordert de sappigheid. Daarnaast beschermt vet tegen verhitting. Wanneer je 
mager vlees iets te lang verhit, heb je al snel het idee dat er een schoenzool op je 
bord ligt; mooi gemarmerd vlees is wat dat betreft iets vergevingsgezinder. Dat wil 
overigens niet zeggen dat je het ongelimiteerd kunt verwarmen. Doordat het vet 
smelt wordt je vlees steeds magerder en kan ook gemarmerd vlees uitdrogen.

VET



15VLEESBIJBEL  V E T



16 VLEESBIJBEL V E T



17VLEESBIJBEL  H O E  K I E S  E N  b E wA A R  I K  M I J N  V L E E S

Alle vleessoorten die je in deze Vleesbijbel tegenkomt zijn het hele jaar door 
makkelijk verkrijgbaar. Hoewel lams- en kalfsvlees meer seizoensgebonden zijn 
dan rund- en varkensvlees. Nieuwe aanwas van dieren staat synoniem aan het 
voorjaar, dus vlees van jonge dieren is nu eenmaal populairder in de lente. Maar 
het is wel het hele jaar door verkrijgbaar. De keuze voor een bepaald soort vlees 
is heel persoonlijk. Misschien loop je de reclames af, ben je geïnspireerd door de 
media of een recept uit een kookboek of heb je gewoon zin in een favoriet stuk 
vlees. En dan nóg kan je keuze ter plekke veranderen omdat het vlees dat je in 
gedachten had niet op voorraad is of, zoals ik dat altijd zeg, het vlees niet naar je 
lacht.

Ik ga hier dus niet vertellen welk vlees je het beste kunt kopen, maar wel waar je 
bij de keuze en aanschaf op moet letten. En als ik een tip moet geven, kies dan ook 
eens voor minder courante delen als middenrif en longhaas. Het grootste voordeel 
van dit zogenaamde werkvlees is namelijk dat dit veel meer smaak heeft. Onder 
werkvlees vallen alle spieren die tijdens het leven van het beestje het meest en 
hardst hebben gewerkt. Er is niks mis met een goede bal gehakt, maar het is toch 
zonde als deze mooie delen alleen maar in balvorm op je bord belanden, of richting 
het buitenland gaan waar ze wel heel goed raad weten met dit vlees. In onze 
eetcultuur zijn we niet meer gewend om een extra knauwtje te geven en daar 
wringt nu precies de schoen. Werkvlees heeft een grovere structuur en is stugger 
waardoor het een ander mondgevoel geeft, het heeft meer bite. Niet iedereen 
is daarvan gecharmeerd en ik hoor af en toe dat het minder lekker smaakt. Maar 
smaak en mondgevoel zijn twee totaal verschillende dingen. Werkvlees is altijd 
voller van smaak en hoe kun je vlees proeven als het zo zacht is dat je er niet eens 
op hoeft te kauwen? Gelukkig zijn er genoeg trucjes en bereidingen (zie blz. 102) 
om deze smaakvolle delen zo klaar te maken dat ze malser worden en bij iedereen 
in de smaak vallen.

HOE KIES EN BEWAAR IK MIJN VLEES
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Wanneer lacht vlees naar je?
Ik kan me voorstellen dat je misschien je wenkbrauwen optrekt bij deze uitspraak; 
geen enkel stuk vlees ligt schaterend in de vitrine. Wat ik ermee bedoel is dat je 
eerste indruk van het vlees meteen goed moet zijn. Zonder al te veel verstand 
van zaken kun je met behulp van je zintuigen op je gevoel beoordelen of vlees 
naar je lacht. Je hebt er echt geen opleiding voor nodig, hooguit een beetje 
zelfvertrouwen. Word je niet direct warm van het aanbod in de vitrine en voldoet 
het vlees niet aan onderstaande aspecten, dan lacht het niet en voelt het zich 
triest. In dat geval kun je beter op zoek gaan naar een ambachtelijke slager met 
verstand van zijn vak.

Algemene richtlijnen zijn dat vlees zijn natuurlijke kleur moet hebben en dat 
het vet, mits aanwezig, er mooi wit en stevig uit moet zien. Het hoort niet in een 
zwembad van vleesvocht te liggen spartelen, want als vlees te lang ligt zal het 
door de daling van de pH-waarde vocht verliezen (zie blz. 40). Ook kan het zo zijn 
dat er te veel vlees op een schaal ligt of heeft gelegen en er door druk vochtver-
lies is opgetreden. Ook deze ongewenste vorm van vochtverlies komt de kwaliteit 
van je stukje vlees niet ten goede. Daarnaast zijn benen in vlees snel aan bederf 
onderhevig, vooral als de benen met een elektrische zaag zijn verdeeld. De elektri-
sche zaag is vaak watergekoeld, en zaagsel en botsplinters zijn in combinatie met 
water op benen en vlees een voedingsbron voor bacteriën. Dit betekent absoluut 
niet dat je vlees met been moet mijden, maar let extra op de hiernaast vermelde 
aandachtspunten.
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Rund
Rundvlees kan donker verkleuren naarmate het langer ligt en minder vers is, 
want door blootstelling aan licht en lucht gaat het vlees oxideren. Je ziet dan 
donkere plekken op het vlees en vaak treedt het eerdergenoemde vochtverlies op. 
Naarmate rundvlees ouder wordt, verandert de frisse geur in een muffige, oude 
lucht. Uitzondering hierop vormt gerijpt rundvlees dat onder gecontroleerde 
omstandigheden is verouderd (zie blz. 40).

Kalf
Let bij kalfsvlees op het verschil tussen blank en rosé kalfsvlees (zie blz. 70). Zoals 
de term al doet vermoeden, is blank kalfsvlees licht van kleur en rosé kalfsvlees 
donkerder. Omdat het jong vlees is, is het kwetsbaarder dan rundvlees, dat meer 
myoglobine bevat. De hoeveelheid myoglobine is afhankelijk van het soort dier, 
en van de leeftijd, voeding en de fysieke inspanning van het beest. Hoe hoger de 
concentratie myoglobine in de spier, hoe roder het vlees. Rosé kalfsvlees bevat 
dan ook meer myoglobine dan blank kalfsvlees en is hierdoor langer houdbaar dan 
de blanke variant. Oud blank kalfsvlees verkleurt donker en kan zelfs een groene 
gloed krijgen. Rosé kalfsvlees wordt eveneens donker en gaat snel plakken. Beide 
soorten kalfsvlees kunnen muffig en zurig gaan ruiken.

Varken 
Rauw varkensvlees is minder lang houdbaar dan rund-, kalfs- en lamsvlees. Het is 
gevoeliger voor licht en lucht en daardoor sneller aan bederf onderhevig. Vers var-
kensvlees hoort licht van kleur te zijn en aan de oppervlakte mooi droog. Minder 
vers en te oud varkensvlees wordt dof en kan zelfs groen verkleuren. Het vlees laat 
naarmate het ouder wordt veel vocht los en kan plakkerig aanvoelen. Oud var-
kensvlees ruikt veel onaangenamer dan oud rundvlees, het krijgt een penetrante 
zurige lucht.

Lam
Lamsvlees hoort er fris uit te zien en heeft een donkere gloed. Hoe jonger het lam 
is geslacht, hoe lichter de kleur van het vlees. Ook lamsvlees bevat relatief veel 
myoglobine, wat de houdbaarheid ten goede komt. Bij lamsvlees is het vooral de 
geur die je waarschuwt of het vlees te oud is, het ruikt dan ranzig en bedorven.
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Vlees bewaren
Heb je een mooi stukje vers vlees uitgekozen, dan kun je dit makkelijk een dag of 
drie in de koelkast bewaren. In de verpakking zoals je het hebt gekocht, maar nog 
liever op een schaaltje afgedekt met een stuk plasticfolie.

Grote, niet-geportioneerde delen in een vacuümverpakking zijn in een pro-
fessionele koelkast makkelijk een paar maanden houdbaar. Helaas zijn de 
huis-tuin-en-keukenkoelkasten vaak niet koud genoeg afgesteld. Met een beetje 
geluk is je koelkast zo’n 8 °C, maar 12 °C komt ook voor. Omdat melkzuurbacteriën 
zich bij een temperatuur van 5 °C of hoger vermenigvuldigen en de pH-waarde van 
vlees naarmate het minder vers is daalt, is het veel kwetsbaarder bij een tempe-
ratuur boven de 5 °C of hoger. Meet gewoon eens de temperatuur van je koelkast 
door er een paar uur een thermometer in te leggen. Houd daarbij rekening met 
het feit dat de meeste koelkasten verschillende temperatuurzones hebben. Vaak 
is het boven in de koelkast warmer dan onderin en kan er een temperatuurverschil 
voor- en achterin de koelkast zijn.

Als je het vlees langer wilt bewaren, dan kun je het beter in de diepvries leggen. Bij 
meerdere stukken vlees kun je dit het beste doen door dit in delen in te vriezen. 
Zodra het eerste deel bevroren is, vries je het volgende deel (dat je intussen in de 
koelkast hebt bewaard) in. Want hoe minder temperatuurschommelingen, hoe 
beter het is voor je vlees. Laat je vlees door de slager vacuümtrekken om vries-
brand te voorkomen. Bij vriesbrand verdampen namelijk de ijskristallen aan de 
oppervlakte van het vlees waardoor het uitdroogt. Er zijn overigens ook handige 
en betaalbare vacumeermachientjes voor thuisgebruik te koop, maar de afmeting 
van het te vacumeren vlees is hierbij wel beperkt.
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Ontdooien van vlees
Diepgevroren vlees heeft tijd nodig om te ontdooien als de kwaliteit je lief is. Leg 
het in de vacuümverpakking of afgedekt op een schaal in de koelkast. Als je vlees 
geforceerd ontdooit gaan de cellen kapot en gaat het vlees door vochtverlies 
hard achteruit. Ontdooien in een warme omgeving of onder heet water is uit den 
boze. Als het echt nodig is om het proces te versnellen, dan kun je het vlees het 
beste in de vacuümverpakking in een schaal in de wasbak onder een straaltje koud 
stromend water zetten, zodat het water continu wordt ververst.

Bereiding 
Het staat als een paal boven water dat de keuze van je vlees grotendeels de berei-
ding bepaalt: het ene deel is nu eenmaal geschikter voor een bepaalde bereiding 
dan het andere. Niet het soort dier, maar wel het deel van het dier is bepalend of 
je bijvoorbeeld voor een langzame stoofbereiding of een snelle bakbereiding kiest. 
Je kunt in grote lijnen aanhouden dat je de delen van het dier van voor naar achter 
genomen, van langzaam naar snel moet bereiden. En onthoud dat het werkvlees 
de meeste smaak heeft, maar vaak ook langer bereid moet worden. Al bevestigen 
uitzonderingen de regel… De belangrijkste basisbereidingen vind je op blz. 102.
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Het belangrijkste gereedschap om vlees te bewerken bestaat uit de verschillende 
messen. Zonder wordt het een beetje lastig om het dier uit te benen en verder te 
verwerken. Daarnaast zijn er nog handige gereedschappen en materialen die ook 
goed van pas komen bij het verwerken van vlees.

Kwaliteit van het mes
De kwaliteit van een mes zit ’m in de hardheid van het gebruikte staal. Die 
hardheid wordt uitgedrukt in hrc (Hardness Rockwell C-schaal) en staat voor de 
weerstand die het materiaal biedt tegen permanente vervorming. Ook de taaiheid 
van het staal is belangrijk. Als deze niet in balans is met de hardheid dan zal het 
mes snel afbrokkelen. Slagersmessen hebben over het algemeen een hardheid 
van 54-56 of 56-58 hrc. Hoe hoger de hardheid van het mes, hoe langer het scherp 
blijft. Het harde staal maakt het slijpen van het mes wel moeilijker.

Om je mes zo lang mogelijk scherp te houden, gebruik je een aanzetstaal. Hiermee 
haal je de bramen van de vouw (snijkant) af. Een bot mes kan niet met een aanzet-
staal worden geslepen, het is alleen bedoeld om de vouw te herstellen. Als je mes 
bot is, dan wordt het tijd om het te laten slijpen. Wanneer je het mes alleen af en 
toe voor huis-tuin-en-keukengebruik inzet, voor datgene waarvoor het is bedoeld, 
hoeft het niet vaak te worden aangezet en geslepen. Gebruik je het mes ook om 
bijvoorbeeld een blik mee open te maken, dan is een dagelijkse slijpbeurt geen 
overbodige luxe.

GEREEDSCHAPPEN
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Hanteren
Het belangrijkste bij het gebruik van een mes is dat je het goed onder controle 
hebt. Dit is misschien nog wel belangrijker dan kennis over het vlees dat je gaat 
bewerken. Een mes dat dansend in je hand ongecontroleerde bewegingen maakt, 
is geen hulpmiddel maar een wapen, voor omstanders en vooral voor jezelf. 

Ervaring is het sleutelwoord als je met een scherp mes aan de gang gaat, maar als 
je de volgende regels in acht neemt kom je al heel ver:

1   Knijp niet te hard in het heft. Je hand wordt dan warm, gaat zweten en wordt 
glad. Het moment dat je hierdoor per ongeluk met je hand over het heft schiet 
wil je als amateurslager niet meemaken. 

2   Zorg er altijd voor dat je messen scherp zijn. Met een bot mes moet je namelijk 
duwen en veel kracht zetten. Schiet je uit, dan kan het flink misgaan. Als je 
jezelf dan toch snijdt kun je dit beter met een scherp mes doen, want een 
scherp mes maakt mooie wonden en een bot mes maakt lelijke wonden. 

3   Leg je mes nooit onder een stuk vlees. Als het uit het zicht ligt, kan het zomaar 
gebeuren dat je er met een van je handen in grijpt. Ik vergeet mijn eerste 
schnabbel nooit meer: ik zou ribben uitbenen voor de kerst, maar mijn mes lag 
onder de tweede rib… Je begrijpt dat ik die avond geen moer verdiend heb.

4   Ga niet met een mes rondlopen. En als je dat wel doet, dan altijd met de punt 
naar beneden. Je wilt niet weten wat er door je heen gaat als je de vrouw of 
man des huizes begroet met het mes in je hand en de punt naar voren.
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Slijpen van het mes
Een mes slijpen is niet eenvoudig. Oefening baart meestal kunst, maar bij 
sommigen komt het nooit goed. Wees niet bevreesd, je bent in goed gezelschap. Ik 
weet mijn mes over het algemeen aardig te hanteren, tot het op slijpen aankomt. 
Ik heb nog nooit een knappe vouw op een mes gekregen. Gelukkig kun je dit klusje 
uitbesteden. Ook messenslijpen is een specialisme en er zijn vaklui die dat heel erg 
goed kunnen. 

Wil je toch proberen of jij tot de categorie behoort die het wel onder de knie kan 
krijgen, zorg dan in ieder geval voor een goede gelijkmatige vouw. Een brede 
vouw gaat langer mee, een smalle vouw maakt je mes scherper. Zoals gezegd ben 
ik geen expert op het gebied van messenslijpen dus verder kan ik je weinig tips 
geven, maar op internet is genoeg informatie te vinden. 
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MESSEN

Uitbeenmes
De naam zegt het al: een mes dat je gebruikt bij het verwijderen van de benen. Uit-
beenmessen hebben een lemmet van 13 of 15 centimeter lang. De ideale afmeting is 
afhankelijk van de grootte van het dier; het snijoppervlak en de dikte van het lemmet 
moeten in verhouding zijn. Het lemmet van een mes dat je vaak gebruikt en slijpt zal 
steeds kleiner en smaller worden. Gekkenwerk om daar een rund mee uit te benen, 
maar perfect voor het kleine en fijne uitbeenwerk van bijvoorbeeld lam en varken.

Vlies-/steekmes
Dit mes gebruik je voor het betere verdeel- en splitswerk. De lengte 
van het lemmet varieert van 16 tot 30 centimeter. Kies voor vliezen 
voor een afmeting van 16 tot 18 centimeter en voor het portioneren 
van grote stukken vlees is 25 of 30 centimeter een must. Natuurlijk 
kun je het klusje ook klaren met een mes met een kleiner snijopper-
vlak, maar zorg er altijd voor dat de verhouding van je mes en het 
vlees in balans is. Anders ga je zagen in plaats van snijden en dat is 
absoluut niet des slagers.

Messen zijn er in vele soorten en maten. Een goed mes ligt comfortabel in de hand.  
Je moet één zijn met je mes, want alleen dan is er sprake van een optimale samen-
werking.
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Blokmes
Dit mes ziet eruit als een kort zwaard waar piraten elkaar mee te lijf 
gingen. Blokmessen zijn verkrijgbaar met lemmeten in afmetingen 
van 18 tot 30 centimeter en zijn ideaal om grote stukken vlees 
mee te portioneren, zoals hals- en riblappen van het rund en kalf. 
Het mes is niet geschikt om te vliezen, omdat het bij de punt rond 
afloopt en je de punt juist nodig hebt om een begin te maken.

Trancheermes
Je kunt grote gegaarde vleesdelen met een vlies-/
steekmes of blokmes snijden, de messen die je ook 
gebruikt om rauw vlees te vliezen of portioneren. Een 
koksmes is eveneens een optie en staat natuurlijk een 
stuk professioneler. Maar als je het echt goed wilt doen, 
dan gebruik je hier een trancheermes voor. Het lemmet 
van dit mes is minder hoog, zodat het tijdens het snijden 
voor minder weerstand zorgt. 
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OVERIGE GEREEDSCHAPPEN

Snijplank en hakblok
Het was niet voor niets dat er vroeger in elke slagerij een mooi, 
groot en vooral loodzwaar houten hakblok stond. Gevestigde 
slagers kunnen het zich uit hun jeugd nog wel herinneren; het 
krabben van het hakblok nadat het even in het zout was gezet. Het 
zout onttrok het vocht uit het blok zodat alle vleessappen eruit 
kwamen en weggepoetst konden worden. Het blok werd mooi 
schoon en alle bacteriën waren verdwenen. Nadat wettelijk werd 
bepaald dat hout niet langer was toegestaan en moest worden 
vervangen door kunststof, verdwenen die mooie ambachtelijke 
blokken uit de slagerijen. Achteraf bleek dat hout toch niet zo 
onhygiënisch was, alleen zijn de regeltjes nog niet teruggedraaid. 
Gelukkig gelden deze regels niet voor thuisgebruik, dus je kunt 
gerust een houten snijplank en/of hakblok gebruiken. Zo‘n hakblok 
is bedoeld voor het grovere werk. Oftewel om grote delen vlees 
te verwerken, vlees uit te benen of vlees met been op te hakken. 
Kleiner werk, waar je normaal gesproken een snijplank voor zou ge-
bruiken kan ook. Andersom is geen aanrader. Een snijplank gebruik 
je alleen om kleine delen vlees te verwerken of gegaarde delen 
te snijden. Een hakblok is dikker, steviger en vaak anders verlijmd 
waardoor het beter tegen grof geweld bestand is.
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Rolladetouw
Een beetje hobbykok kan niet zonder rolladetouw. Je 
gebruikt het om delen vlees gelijkmatig op te binden. 
Zo voorkom je een verschil in gaarheid. Het is belangrijk 
dat je het touw goed aansnoert en knoopt, want door 
de werking van zout en vocht wil touw nog weleens 
losschieten. Vind je opbinden maar een gedoe, dan kun 
je ook voor een net kiezen. Vanuit ambachtelijk oogpunt 
een no-go, maar handig is het wel.

Zaag
Een goed gekartelde vleeszaag 
is nog altijd reuzehandig voor 
het langere en betere zaagwerk. 
Bijvoorbeeld voor het verdelen van 
hele karkassen, het portioneren van 
een côte de boeuf of het zagen van 
runderschenkels. Ook als je in de 
keuken met grote stukken vlees, 
zoals een hele T-bone, aan de slag 
gaat is een zaag onmisbaar.

Hakbijl
Een bijl die vroeger door de slachter werd gebruikt 
om de geslachte dieren te doorklieven kom je bijna 
niet meer tegen. Alles gebeurt tegenwoordig machi-
naal. Een handbijltje om karbonades mee te hakken 
of schnitzels te pletten zie je nog wel en is handig 
om in huis te hebben als je zelf vlees gaat bewerken. 
Zorg dat de bijl past bij de werkzaamheden. Niet te 
licht, maar ook niet te lomp en zwaar. Ook bij een 
hakbijl draait het grotendeels om de controle.
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Hoewel we binnen de eerlijke vleeshandel de keten van boer tot bord zo trans-
parant mogelijk willen houden, wordt het hoofdstuk slachten vaak overgeslagen. 
Niet omdat het gepaard gaat met dubieuze praktijken, maar het wordt meestal 
zielig gevonden. Bloederige filmpjes van misstanden, waar we helaas zoals in elke 
branche mee te maken hebben en die de anti-vleesbeweging maar al te graag in 
de openbaarheid brengt, zorgen vaak voor een roodgekleurd en niet echt objec-
tief beeld. Dit is ook een van de redenen waarom er bijna nooit in een slachthuis 
gefilmd mag worden. Het is niet zo dat ze iets te verbergen hebben, maar kwaad-
willende personen kunnen bijvoorbeeld door misleidende teksten het bedrijf 
onterecht in een verkeerd daglicht stellen. De dood zorgt hoe dan ook vaker voor 
negatieve dan positieve reacties en het slachten van een dier is nu eenmaal geen 
fraai gezicht. Dat neemt niet weg dat het in mijn optiek humaner is je tanden 
pas in een stuk vlees te zetten als het dier niet meer leeft. Maar een feit is dat 
het slachten – hoe raar dat misschien ook klinkt – met respect voor het dier en 
vakkundig en hygiënisch moet gebeuren.

Fasen van het slachten
Het slachtproces van het dier bestaat uit verschillende fasen. Voor en na de slacht 
vinden er verschillende keuringen plaats onder toezicht van het nvwa (Nederland-
se Voedsel- en Warenautoriteit). Niemand heeft er tenslotte baat bij als er vlees 
van een ziek dier of vlees met andere gebreken op de markt komt. Komt het dier 
door de keuring voor de slacht heen dan krijgt het, al dan niet verdoofd, een hals-
snede. Het hart pompt nog even door waardoor het meeste bloed het dier direct 
verlaat. Dit leegbloeden is van groot belang, omdat bloed ongewenste bacteriën 
bevat die het vlees kunnen besmetten. Het vlees zou daardoor korter houdbaar 
zijn of wordt zelfs oneetbaar. Vervolgens worden alle ingewanden en – met uitzon-
dering bij het varken – de huid verwijderd. Bij varkens worden de haren van de huid 
gebrand, omdat de huid (het zwoerd) eetbaar is – denk maar aan krokant buikspek. 

DE SLACHT
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Het ideale plaatje
In het ideale plaatje zit er een periode van rust tussen het vervoer en het slachten 
van de dieren. Bij goed vervoer kunnen de dieren aan hun nieuwe omgeving 
wennen en vooral ontstressen van het transport. Het is belangrijk dat het slacht-
proces voor de dieren zo stressvrij mogelijk verloopt voor een optimale vleeskwa-
liteit. Stress veroorzaakt nu eenmaal een en ander in een lichaam. Ga maar na: als 
je zelf in een stresssituatie zit, dan giert de adrenaline door je lijf. Door de verho-
ging van het adrenalinegehalte ga je extra spiersuikers (glycogeen) verbranden 
(glycolyse). Het wordt omgezet in glucose en het glucosegehalte in de bloedbaan 
stijgt. Deze spiersuikers zijn direct van invloed tijdens het slachtproces van een 
dier voor de kwaliteit van het vlees.

dfd-vlees
Op het moment dat het voorraadje spiersuikers van een dier in het voortraject – 
bijvoorbeeld door vermoeidheid of stress tijdens het transport – al (grotendeels) 
is verbrand, bestaat de kans op dfd-vlees (Dark, Firm en Dry). Door de afwezigheid 
van voldoende spiersuikers wordt er geen of te weinig melkzuur aangemaakt; het 
vlees heeft een te lage zuurgraad, oftewel een te hoge pH-waarde. Het resultaat is 
donker, taai en droog vlees met een hoog waterbindend vermogen. Omdat het een 
lage zuurgraad heeft, is het bovendien een broedplaats voor bacteriën. Krijgt het 
dier de kans de voorraad glycogeen aan te vullen door een periode van rust tussen 
het transport en de slacht, dan komt het met die pH-waarde, en dus het vlees, wel 
goed.
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pse-vlees
Diezelfde spiersuikers kunnen ook bleek, slap en waterig vlees met een laag 
waterbindend vermogen veroorzaken, het zogenaamde pse-vlees (Pale, Soft en 
Exudative). In dat geval is er sprake van een te hoge concentratie spiersuikers 
door stress. Zoals gezegd veroorzaakt stress, als de voorraad spiersuikers niet is 
uitgeput, een verhoogde hoeveelheid glucose in het bloed. In combinatie met 
zuurstof zorgt het voor een energieboost. Maar wanneer de zuurstoftoevoer 
wordt onderbroken, wat tijdens de slacht gebeurt, verandert de aanwezige 
glucose in melkzuur. Is het glucosegehalte door stress te hoog, dan is het resultaat 
een te hoge zuurgraad, oftewel een te lage pH-waarde van het vlees. Om dit te 
voorkomen is het belangrijk dat het beestje zo min mogelijk meekrijgt van het lot 
dat hem te wachten staat.

Zowel dfd- als pse-vlees zal je nooit bij een goede slager tegenkomen. Die herkent 
het onmiddellijk en stuurt het terug naar de leverancier.
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Verdoofd slachten
Bij verdoofd slachten wordt het dier altijd eerst bedwelmd; het is dan hersendood 
of bewusteloos. Bij runderen en kalveren gebeurt dit door middel van een schiet-
masker, een apparaat waarmee een pin tussen de ogen van het dier wordt gescho-
ten en onmiddellijk de hersendood intreedt. Varkens krijgen over het algemeen 
een sterke stroomstoot en raken hierdoor direct bewusteloos. Lammeren worden 
vaak standaard halal geslacht, omdat het merendeel van het vlees bestemd is voor 
de in ons land wonende moslims. Zo dekt de doelgroep vrijwel de hele markt. Bij 
vlees dat bestemd is voor de export is halal slachten verboden.

Onverdoofd slachten
Aan onverdoofd (halal of koosjer) slachten ligt religie ten grondslag. De dieren, 
waaronder rund, kalf en lam, die in de Koran en de soenna halal (rein) zijn verklaard 
of onder de kasjroet (Joodse spijswetten) vallen, worden ritueel geslacht. Het zal 
je niet verbazen dat het varken niet in aanmerking komt voor deze manier van 
slachten, want zowel bij de moslims als de joden staat geen varkensvlees op het 
menu. Bij onverdoofd slachten wordt een halssnede gemaakt en is het dier nog 
tienden van seconden bij bewustzijn. Wat dierenwelzijn betreft is er dus niet echt 
reden voor paniek. Maar de nare aanblik en het grotere risico dat de halssnede niet 
in een keer kan worden gemaakt, is voor mij en vele anderen een argument om 
een grote voorkeur voor verdoofd slachten te hebben. Ritueel slachten wekt in de 
westerse wereld dan ook veel weerstand op. In diverse landen is het onverdoofd 
slachten inmiddels verboden. Ook in ons land gaan er regelmatig stemmen op, 
maar het ligt politiek gevoelig om er een beslissing over te nemen. Aan halal en 
koosjer slachten is een aantal specifieke regels verbonden:
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Halal slachten · Het dier mag niet in het bijzijn van soortgenoten worden geslacht.  · Tijdens de slacht moet de kop van het dier richting Mekka wijzen. · Het mes mag niet zichtbaar zijn voor het dier en moet vlijmscherp zijn. De keel, 
slokdarm en luchtpijp moeten in één haal worden doorgesneden. · De slachter die de halssnede geeft moet moslim zijn en tijdens het snijden het 
slachtgebed Bismillah Allahu Akbar uitspreken. · Het dier mag geen pijn lijden. 

Bij uitzondering wordt er tegenwoordig ook wel verdoofd halal geslacht. Het dier 
mag door de verdoving echter niet overlijden.

Koosjer slachten ·Met een vlijmscherp mes moet de keel, slokdarm en luchtpijp in één beweging 
worden doorgesneden. · De slachter die de halssnede geeft moet zijn aangesteld door het rabbinaat. · Het vlees moet vrij van bloed zijn. Bloed is een teken van leven en mag daarom 
volgens de kasjroet niet geconsumeerd worden. Met bloed in aanraking gekomen 
vlees wordt in zoutbaden gelegd om het bloed te verwijderen.

Los van de slachtrituelen eten orthodoxe joden in principe geen vlees van de 
achtervoet van het rund. Volgens de Tenach (de joodse Bijbel) bleef ene Jakob, 
stamvader van de Israëlieten, na een vechtpartij door een ontwrichte heup kreupel 
achter. Om deze reden is het volgens de joodse spijswetten ongeoorloofd de ach-
tervoet te consumeren, behalve als de achillespees en heupspier zijn verwijderd.
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Na de slacht
Na de verdoofde of onverdoofde slacht, een hierop volgende controle op onregel-
matigheden en de keuring na de slacht, volgt in de regel het koelproces, waarbij 
het vlees wordt gekoeld tot 2 °C. Een belangrijke procedure die niet te snel en 
niet te langzaam mag gaan, om te voorkomen dat het vlees taai wordt. De duur en 
methode zijn afhankelijk is van het soort dier. De specifieke kenmerken komen, net 
als de verdere verwerking van de dieren, in de betreffende hoofdstukken aan bod. 
En de uitzondering bevestigt de regel: soms volgt er geen koelproces. Bij offer-
feesten na een vastenperiode is het gebruikelijk dat de dieren slachtwarm worden 
meegenomen en direct worden bereid. Dit vlees is niet geschikt voor korte, hete 
bereidingen, omdat het nog niet is bestorven.

Innovaties bij het slachten
Vooral in de varkensindustrie wordt geïnnoveerd om de kwaliteit van het vlees 
naar een hoger niveau te brengen, waarbij dierenwelzijn en duurzaamheid centraal 
staan. In bepaalde slachthuizen komen de varkens na transport tot rust in een 
ruime stal met verwarmde vloer om stramheid te voorkomen. De varkens worden 
niet met een stroomstoot maar met CO₂ (koolstofdioxide) verdoofd. Bij deze 
methode wordt een groep dieren in een lift verplaatst naar een ruimte waar de 
dieren door de CO₂ snel worden bedwelmd. 
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Bij rigor mortis – of lijkstijfheid – komt de werkeenheid van een spier om 
de hoek kijken. Een spier bestaat uit verschillende delen, waaronder de 
sarcomeren. Sarcomeren zijn het enige deel dat werk verricht. Deze sarco-
meren bestaan uit twee soorten eiwitten: myosine en actine. Myosine is 
opgebouwd uit dikke eiwitdraden en actine uit dunne eiwitdraden. Op het 
moment dat de spier werkt, bewegen deze eiwitdraden over elkaar heen. 
Zelfs als het dier is geslacht werken deze eiwitten nog door, net zolang tot 
de energievoorraad op is. Vanaf dat moment hechten deze eiwitten zich 
aan elkaar vast zodat de spier verhardt en spreken we van rigor mortis. 
Afhankelijk van de diersoort duurt het 4 tot 14 uur voordat de spier zijn 
maximale hardheid heeft bereikt. In principe zou je het vlees dus kunnen 
bereiden en eten voordat de rigor mortis intreedt. Het is dan alleen wel 
erg taai. Daarom is het gebruikelijk het vlees eerst te laten besterven (zie 
blz. 40), waarbij de van nature in vlees aanwezige enzymen cathepsine en 
calpaïne de eiwitten afbreken.

Duur intrede rigor mortis

Rigor mortis

RUND
12 – 14 uur

KALF
4 – 8 uur

VARKEN
8 – 12 uur

LAM
4 – 8 uur
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Als het slachtproces erop zit en de lijkstijfheid (rigor mortis) is ingetreden, kan het 
vlees worden bewerkt en bereid. Persoonlijk vind ik het dan vaak nog te jong om 
mee aan de slag te gaan. Laat je er direct een bereiding op los, dan wordt het een 
stug stukje vlees dat die echte vleessmaak mist. Rund-, kalfs- en lamsvlees hebben 
ongeveer een week de tijd nodig om malser en lekker te worden: het moet dus 
eerst besterven. Varkensvlees kan vaak na een dag al bewerkt en bereid worden, 
langer besterven voegt in mijn ogen niets toe. Varkensvlees heeft een vrij vlakke 
smaak die niet dieper wordt.

Binnen het vleeswereldje wordt besterven ook wel in één adem genoemd met 
rijpen. De omstandigheden en methodes zijn hetzelfde, maar in mijn ogen is er 
een aanzienlijk verschil. Besterven is namelijk een must en voor rijpen maak je een 
bewuste keuze. Na die eerste week gaat besterven over op rijpen, iets wat vooral 
interessant is voor rundvlees. Het doel van rijpen is dat het vlees (nog) malser en 
intenser van smaak wordt. Jong vlees als kalf en lam is al erg mals en relatief mild 
van smaak; rijpen zou nutteloos zijn.

RIJPEN

Besterven

RUND
1 week

KALF
1 week

VARKEN
1 dag

LAM
1 week

Rijpen

14-28 dagen (soms langer)

Niet gangbaar

Niet gangbaar

Niet gangbaar
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De geschiedenis van vlees rijpen
Het rijpen van vlees is al eeuwenoud. Voor de komst van de verpakkingsmachines 
deden slagers niet anders. Vergeet ook de romantische verhalen over treinwagons 
vol met vlees die weken onderweg waren naar hun bestemming en waardoor het 
vlees vanzelf rijpte. Bij koude, winterse temperaturen had dat gekund, maar als 
onbeschermd vlees hartje zomer wekenlang in een treinwagon hangt zou dat een 
heel ander effect op het vlees hebben gehad. De slager kocht een dier, slachtte 
het en hing het in de koelcel. In drukke periodes rijpte het vlees kort en in rustige 
periodes rijpte het vlees lang, altijd onverpakt. Dit was het zogenaamde droog 
rijpen.

Toen in de jaren zestig de verpakkingsmachines hun intrede deden, veranderde  
er veel en vanaf dat moment ontstond het nat rijpen van vlees. Economisch ge zien 
was dit een uitkomst. Na de slacht werd het vlees uitgebeend en vervolgens ge-
vacumeerd in de koelcel gelegd. Het nam minder ruimte in beslag, kon door het 
vacuümtrekken lang(er) bewaard blijven en het betekende minder afval. De vlees-
snippers die na het vacumeren van de verschillende delen overbleven belandden 
bijvoorbeeld in het gehakt. Voorheen moest van de drooggerijpte bouten vlees 
die in de koelcel hingen de buitenkant worden afgesneden. Dit is ook een van de 
redenen waarom drooggerijpt vlees duurder is. 

Hedendaagse rijpingsmethodes
Nog altijd wordt zowel droog als nat rijpen, oftewel dry en wet aging, toegepast. 
Het grootste verschil tussen droog en nat en rijpen is de uiteindelijke smaak van 
het vlees. Vaak wordt beweerd dat drooggerijpt vlees malser is, maar verschillende 
onderzoeksrapporten halen deze bewering weer onderuit. Wat vaststaat is dat 
drooggerijpt vlees intenser van smaak is dan natgerijpt vlees doordat er vocht aan 
het vlees wordt onttrokken. De smaak van drooggerijpt vlees wordt omschreven 
als nootachtig en de structuur is boterachtig.
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Nat rijpen
De makkelijkste manier van rijpen is nat rijpen: het rijpen in een vacuümverpak-
king. Het maakt niet uit of het mager vlees of vlees met een lekker vetje betreft. 
Vlees bevat van nature melkzuurbacteriën die ervoor zorgen dat de pH-waarde 
van het vlees daalt waardoor het vlees vocht verliest en de smaak intenser wordt. 
Daarnaast breken de in het vlees aanwezige enzymen de eiwitverbindingen af. 
Beide natuurlijke processen zorgen ervoor dat het vlees malser wordt. Het meeste 
vlees dat momenteel wordt verkocht is natgerijpt, ook soorten en delen waarbij 
rijpen niets toevoegt. Hierbij gaat het puur om het verlengen van de houd-
baarheid van het vlees en het efficiënter vervoeren. Natuurlijk is het hierbij van 
belang dat de dieren bij leven gezond waren, dat het slachten en verwerken onder 
optimale hygiënische omstandigheden heeft plaatsgevonden en het vlees bij een 
perfecte temperatuur is opgeslagen. Bij gevacumeerd vlees ligt deze perfecte 
temperatuur tussen de 0 °C en 2 °C. Koop je, bijvoorbeeld bij de groothandel, 
gevacumeerd vlees, dan rijpt dit in je koelkast in principe dus gewoon door.

De rijpingsperiode is bij nat rijpen dan ook een ruim begrip. Op het moment dat 
je gevacumeerd vlees aanschaft, is het vlees zo’n 3 weken voor de ‘tenminste 
houdbaar tot’-datum op het etiket op zijn best. De maximale tijd is diezelfde 
datum. Uitzondering op de 3 eerdergenoemde weken vormt gevacumeerd 
varkensvlees, omdat de houdbaarheid hiervan – ook in een vacuümverpakking 
– korter is dan van rund-, kalf- of lamsvlees. Als je bij de slager ongevacumeerd 
vlees koopt, kun je ervan uitgaan dat hij dit in acht heeft genomen. Vlees dat iets 
te lang in de vacuümverpakking heeft gerijpt en daardoor een te lage pH-waarde 
heeft, krijgt een zurige smaak. Als je het vacuüm verbreekt, zal de pH-waarde, en 
dus de smaak, van vers natgerijpt vlees door het contact met zuurstof in ongeveer 
een halfuur herstellen. Heeft het vlees echt te lang gerijpt, dan is het onherstel-
baar; het vlees smaakt dan zurig.

Doordat nat rijpen goed en makkelijk beheersbaar is en er weinig fout kan gaan, 
kun je vers vlees eventueel thuis vacumeren en laten rijpen. Maar check wel, ook 
als je gevacumeerd vlees koopt, of je koelkast de juiste temperatuur heeft. Boven 
de 5 °C vermenigvuldigen zich de melkzuurbacteriën, wat de houdbaarheid aan-
zienlijk verkort. De pH-waarde daalt snel, het vlees wordt sneller zuur en bij een te 
lage pH-waarde verliest het vlees te veel vocht. Je vlees wordt zurig en droog.
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Droog rijpen
Droog rijpen of dry aging is niets meer of minder dan het onbedekt weghangen of 
-leggen van een stuk vlees (doorgaans rund) in een hiervoor geschikte omgeving. 
Ook hierbij breken de in het vlees aanwezige enzymen de eiwit verbindingen af 
zodat het vlees malser wordt en treedt er een verlaging van de pH-waarde op. 
Tijdens het rijpingsproces wordt er vocht aan het vlees onttrokken en ontstaat  
er, door een verrottingsproces, een droge zwarte korst. Deze korst zit vol met  
bacteriën. Deze blijven echter in de korst aan de oppervlakte. Bovendien be-
schermt de korst het vlees tegen eventuele besmetting van buitenaf. Bij droog 
rijpen kan het vlees het beste aan het been worden gerijpt. Als het vlees al is 
uitgebeend bestaat de kans op beschadigingen waardoor de bacteriën naar 
binnen kunnen dringen. Extra positieve bijkomstigheid van rijpen aan het been 
is de kleinere hoeveelheid snijafval. Na het rijpen worden de korst en het been 
in één handeling van en uit het vlees gesneden, waardoor er minder snijafval 
is. Voor droog rijpen heb je wel enige kennis nodig. Van het vlees, maar vooral 
van het proces. Een huis-tuin-en-keukenkoelkast is in ieder geval niet geschikt, 
dus don’t try this at home! Het is simpelweg te gevaarlijk om met droog rijpen te 
experimenteren. Ook de verwerking van drooggerijpt vlees moet altijd met de 
grootste zorg gebeuren. Je wilt je bacterievrije vlees immers niet besmetten. 
Meestal zal de slager de korst eraf snijden. Doe je het zelf, snijd dan eerst zorg-
vuldig de korst eraf en maak je snijplank en gereedschappen daarna goed schoon 
voordat je verdergaat met de verwerking.

Niet elk deel van het rund is even geschikt om droog te rijpen. Vlees met een 
goede vetmarmering dat is bedekt met een mooie laag vet rijpt beter dan een 
heel mager deel. Het vet vormt een natuurlijke bescherming van het vlees en te 
mager vlees zou te snel drogen. Vlees dat wordt gebruikt om te stoven heeft geen 
baat bij rijpen, want door het bereidingsproces wordt het vlees mals genoeg en 
je proeft uiteindelijk geen verschil. Ook bij een ossenhaas, een van nature mals 
en mager stuk vlees, is rijpen niet voordelig. Het bevat weinig vet, is al zacht 
genoeg en de winst op het gebied van smaak is nihil. Sterker nog: het is bijzonder 
onvoordelig. Ossenhaas is al flink aan de prijs en wordt na rijpen door het snijafval 
onbetaalbaar. Prijs en kwaliteit gaan in dit geval niet hand in hand. Drooggerijpt 
vlees is hoe dan ook altijd duurder in aanschaf. Vanwege het snijafval en de daling 
van het vochtgehalte verliest het zo’n 35 procent van het oorspronkelijke gewicht 
en dit verlies wordt in de verkoopprijs doorberekend. Maar in de meeste gevallen 
krijg je hiervoor wel extra smaak terug.
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Op een geslaagde manier droog rijpen valt of staat met vier belangrijke factoren: 
de vleeskwaliteit, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de luchtcir-
culatie. 

1 Vleeskwaliteit
Kwaliteit is altijd belangrijk, maar zeker bij droog rijpen. En liefst zo vers mogelijk 
vlees!

2 Omgevingstemperatuur
De ideale omgevingstemperatuur in een rijpcel of -kast ligt tussen de 0,5 °C en 
4 °C. Hoe kouder hoe langzamer, en hoe warmer hoe sneller het vlees rijpt. Dit 
laatste verkort wel de houdbaarheid van het vlees. Bij temperaturen onder de -1 °C 
zullen de spiercellen bevriezen en gebeurt er weinig. Als de omgevingstempera-
tuur te hoog is, bestaat de kans op smet en komt er een onaangename geur vrij. 
Onthoud altijd: goed gerijpt vlees ruikt en slecht gerijpt vlees stinkt.

3 Luchtvochtigheid
Bij droog rijpen schommelt de perfecte luchtvochtigheid tussen de 60 en 85 
procent. Bij een te lage luchtvochtigheid droogt het vlees te snel en wordt de 
korst te snel gevormd. Dit komt weinig voor doordat de luchtvochtigheid omhoog-
gaat door het vocht dat het vlees verliest. In een te vochtige omgeving ontstaat 
smet en mogelijk schimmel. De beste oplossing is een regelbare luchtvochtigheid. 
Zodra de hydrometer aangeeft dat het de verkeerde kant opgaat met de lucht-
vochtigheid, dan kun je deze met een luchtontvochtiger, blower of zoutsteen naar 
beneden brengen. Om een stabiele luchtvochtigheid te creëren, is het belangrijk 
de deur van de rijpcel of -kast zo veel mogelijk gesloten te houden. Luchtvochtig-
heidsschommelingen doen afbraak aan het rijpingsproces.

4 Luchtcirculatie
In een rijpcel moet een constante luchtcirculatie aanwezig zijn. In veel rijpcellen 
zijn grote ventilatoren aangebracht om dit te realiseren. De koude lucht wordt 
hierdoor langs het vlees geblazen zodat het droogproces geleidelijk en gelijkmatig 
verloopt.
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Wanneer het om de rijpingstijd van droog rijpen gaat, is het blufgehalte vaak 
hoog. De grootste en belangrijkste veranderingen van het vlees vinden plaats 
tussen de 2 en de 4 weken. De meeste bedrijven die dry aged-vlees verkopen 
houden dan ook een rijpingsperiode van 28 dagen aan. Natuurlijk is het mogelijk 
om vlees langer te rijpen, maar rijptijden van 8 maanden zijn zwaar overdreven 
en puur om de leek te laten geloven dat het wel heel bijzonder vlees zal zijn. Een 
extra kwaliteitsimpuls krijgt het vlees niet en te lang gerijpt vlees heeft niet veel 
aan smaak gewonnen. Het is te veel ingedroogd en het vochtverlies is daardoor te 
groot. Als je gedroogd vlees wilt, kun je beter gedroogd vlees kopen.

A  Ongerijpt rundvlees
B  4 weken gerijpt rundvlees
C  Te lang gerijpt rundvlees

A B C
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Het combineren van nat en droog rijpen
Soms wordt vlees eerst nat en vervolgens droog gerijpt. Bijvoorbeeld als vlees 
uit verre oorden vacuümverpakt wordt vervoerd en men het vervolgens droog wil 
rijpen. In mijn ogen is dit geen handige actie. In de vacuümverpakking hebben de 
nodige veranderingen al plaatsgevonden, de pH-waarde van het vlees is gedaald, 
oftewel de zuurgraad is gestegen. Hierdoor verloopt een eventuele droge rijping 
anders. Op het moment dat je het vlees uit het vacuüm haalt en droog laat rijpen, 
vormt zich geen zwarte korst maar krijgt het vlees een lichtgrijze gloed.

Drooggerijpt vlees kan, nadat de korst is verwijderd, wel nat verder rijpen. Alleen 
zal dit over het algemeen worden ingezet om de houdbaarheid van het vlees te 
verlengen. Na 2 weken in de vacuümverpakking treedt er een kwaliteitsverande-
ring op en neemt de kans dat het vlees stug wordt toe.

Het bereiden van gerijpt vlees
Natgerijpt vlees vergt geen speciale bereiding. In feite is veel vlees dat wordt 
verkocht natgerijpt zonder dat je er erg in hebt. Haal je het zelf uit de vacuümver-
pakking dan volstaat het droogdeppen van het vlees. Drooggerijpt vlees vraagt om 
een andere bereiding dan natgerijpt vlees doordat het minder vocht bevat. Vocht 
zorgt tijdens de bereiding voor een beschermende werking. Bij een korte, hete 
bereiding zal het vlees droog en hard worden doordat de suikers en aminozuren 
verbranden. Bij drooggerijpt vlees is rustig het toverwoord. Zorg voor een snelle 
Maillard-reactie, temper het vuur en laat het vlees dan rustig op cuisson (juiste 
mate van gaarheid) komen.


