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LAMSVLEES

verblijf in openlucht. De lammeren leven in de 

meest natuurlijke omstandigheden, in een ge-

matigd en vochtig klimaat dat voor mals gras en 

groene weilanden zorgt. De dieren eten gras en 

natuurlijke kruiden, waardoor het vlees een zach-

te, maar deels ook licht kruidige toets heeft.

Ook de grondsoort, waarop een lam graast, is be-

langrijk.

Zo geven lammeren, die op weilanden grazen met 

invloed van zilte zeelucht, lamsvlees met een zilte 

smaak.

Andere bijzondere Europese soorten zijn de lam-

meren van de hooglanden, die vooral in Groot-

Brittannië voorkomen en de lammeren van de 

garrigue in de Provence.

Diverse studies wezen uit dat dieren die zich voe-

deren met vers gras 75% meer omega-3 produce-

De schapenteelt in het Verenigd Koninkrijk –te-

genwoordig gaat het om 24 miljoen dieren- is in 

de loop van de eeuwen zo geëvolueerd, dat ze op 

het vlak van diversiteit en productiviteit tot de 

wereldtop behoort.

Britse kwekers  zochten naar een productieve 

manier om de gewenste eigenschappen binnen 

de verschillende schapenrassen te benutten, re-

kening houdend  met de lokale topografische 

situatie en het lokale klimaat. Door kruising ont-

stonden de huidige Britse rassen, zoals Suffolk, 

Shropshire, Dorset en Leicester. Daarna werden 

ze wereldwijd geëxporteerd.

In openlucht
De lekkere smaak van lamsvlees is voor een groot 

deel te danken aan het 

Broeikasteffect
De producenten van lamsvlees met Brits Kwali-

teitslabel volgen een expliciete landbouwpolitiek. 

Zo worden er serieuze inspanningen geleverd om 

het broeikasteffect terug te dringen, net zoals er 

nauwlettend wordt toegekeken op een gezonde 

vegetatie door de weilanden en de heideland-

schappen nauwkeurig te onderhouden. Boven-

dien wordt er door deze enorme weilanden ook 

koolstof opgeslagen.

Daarnaast wordt het gebruik van meststoffen 

verlaagd, worden de dierlijke uitwerpselen en al 

het dierlijk afval gereycleerd, wordt de water-

bevoorrading geoptimaliseerd en ook het water 

zelf streng gecontroleerd. Het logische gevolg 

van deze doorgedreven visie is dat de natuurlijke 

landschappen kerngezond blijven.

Lamsvlees, het jaar rond!

Auteur	emilia	van	eynde	-	foto’s	xxxx	

Wie dacht dat een heerlijk stukje lamsvlees alleen in de periode rond Pasen het beste smaakt, heeft het ver-

keerd voor.

Het vochtige klimaat van Groot-Brittannië en de met gras begroeide heuvels en dalen vormen de ideale voe-

dingsbodem voor de productie  van lamsvlees het jaar rond.

Naast de bijzondere smaak van het vlees, wordt er bij de kweek van lammeren met Brits Kwaliteitslabel ook 

veel aandacht besteed aan de bescherming van het milieu en aan duurzame ontwikkeling.

De dieren eten gras en natuurlijke kruiden, waardoor het vlees een zachte, maar deels ook licht 
kruidige toets heeft.

Met vers gras gevoede dieren produceren 75% 
meer omeag 3 maar ook veel meer Vit.E en Vit.A.
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 Cheviotras, het Swaledaleras en het Kerryhillras 

aanwezig.

Snitten
De edele stukken zoals lamsbout, lamszadel, 

lamsrug en lamsborst worden het meest gepro-

moot en verkocht in België. Het zijn ook de duur-

ste stukken. 

Maar het assortiment hoeft zeker niet enkel te 

bestaan uit de duurdere snitten. Minder edele 

stukken zoals lamsschouder, lage ribben en lams-

nek kunnen eveneens tot heerlijke bereidingen 

leiden.

Als algemene regel geldt: hoe ouder het vlees, hoe 

roder van kleur.

Toepassingen
Lamsvlees biedt heel wat culinaire mogelijkhe-

den en is geschikt voor zowel de dagelijkse keu-

ken als voor feestbereidingen. 

De meest gekende stukken zijn de lamsbout, het 

lamskroontje, de lamsfilet, de lams(rib)kotelet-

ten, de lamsboutsneden, de lamsbrochetten, de 

lamsragoût en de lamsreepjes.

Lamsburgers, lamsgehakt en lamsmerguez heb-

ben eveneens voldoende verkooppotentieel.

Lamsragoût, dat versneden wordt uit de nek of de 

schouder, smaakt heerlijk met de juiste kruiden 

en groentegarnituur.

Orgaanvlees kan eveneens worden gevaloriseerd. 

De nieren kunnen gekookt, gepocheerd of ge-

roosterd worden, de lamszwezeriken kunnen als 

begeleidend garnituur worden opgediend met 

 tomaat en raapjes.

Tong en hersenen kunnen als warme of koude 

voorgerechten worden bereid in maderasaus. Le-

ver van lam gaat prima samen met fijne groenten, 

ruccola en aardappelschijfjes. De pootjes wor-

den meestal uitgebeend of als soepschenkeltjes 

 gebruikt.

Bereidingen
De beste manier om lamsvlees te bereiden, is er-

voor te zorgen dat het vlees vanbinnen nog rosé is 

en lekker sappig. Lamsvlees kan je bakken, bra-

den, roosteren of stoven.

Het vlees is mals, licht verteerbaar en heeft een 

typische smaak.

Het gaat heel goed samen met knoflook en krui-

den als munt, salie, tijm, rozemarijn, oregano, 

marjolein, koriander en diverse currycombina-

ties.

In de praktijk komt het hierop neer dat de lam-

metjes in de winter of in het voorjaar worden 

geboren, bij het moederschaap drinken en volop 

kunnen grazen.

De schapen zelf worden tijdens de winter bijge-

voederd met gedroogd gras ( hooi, baalvoer enz…) 

of andere winterse gewassen zoals rapen of kolen.

Vanuit het Verenigd Koninkrijk kan de slager alle 

varianten qua snitten verkrijgen: van een heel 

vers lam tot een versneden lam in vacuümverpak-

king. Het grote voordeel van Brits lamsvlees is 

zijn directe nabijheid. De ecologische voetafdruk 

blijft klein en kan razendsnel geleverd worden.

In het Verenigd Koninkrijk wordt de kwaliteits-

norm ‘Quality Standard Mark’ (QSM) gebruikt 

als onafhankelijke kwaliteitsinspectie, zowel 

voor vlees voor de binnenlandse verkoop als voor 

exportmarkten. Deze standaard bevat garanties 

rond voedselveiligheid, dierenwelzijn, zorg voor 

het milieu en kwaliteit van het voedsel. Deze 

kwaliteitsnorm wordt toegekend aan schapen die 

zijn geboren, vervoerd, geslacht en verpakt vol-

gens een gecertificeerde productieketen.

Rassen

Naast de gekruiste kudden in het laagland zijn er 

ook onafhankelijke laaglandrassen. Sommige En-

gelse rassen hebben een hoogstaande reputatie 

zoals de Herdwick, de Ryeland of de Southdown. 

Die kunnen gekruist zijn met een Suffolk, het be-

kendste vleesras met een mooie vetbedekking.

In de heuvelachtige streken zijn vooral het 

ren  dan andere, maar ook 300 % meer vitamine E  

en 400 % meer vitamine A bevatten.

Lamsvlees heeft bovendien een antioxidante 

werking.

Beschikbaarheid
In het Verenigd Koninkrijk ( maar ook in Nieuw-

Zeeland) verstaat men onder een ‘lam’ een schaap 

jonger dan twaalf maanden dat zijn eerste snij-

tanden nog heeft. Normaal gezien worden de 

lammeren geslacht tussen de zes en tien maan-

den, afhankelijk van het seizoen. Zo worden lam-

meren in het begin van het seizoen op jongere 

leeftijd geslacht.

Heel het jaar!

Brits lam is het hele jaar door beschikbaar – op 

zijn geheel, maar ook in versnijdingen- hoewel de 

optimale periode loopt van april-mei tot decem-

ber-januari, en dat zowel qua kwaliteit, kwanti-

teit als prijs. 

Het seizoen begint rond Pasen: het melklam is 

dan verkrijgbaar en weegt tussen de 9 tot 16 kg in 

het begin van het seizoen.

Na Pasen zijn alleen maar melklammeren ver-

krijgbaar van meer dan 17 kg.

Vanaf juni spreken we alleen nog maar van lam-

meren.

Door de uitgestrektheid van het Britse eiland en 

de verschillen in klimaat verschuift de beschik-

baarheid voor elke periode op per regio.

De beste manier om lamsvlees te bereiden, is ervoor te zorgen dat het vlees vanbinnen nog rosé 
is en lekker sappig.


