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BRITS RUNDVLEES
Groot-Brittannië heeft altijd een wereldnaam gehad op het gebied van rundvlees. Elke regio geeft iets
uniek aan het vlees. Het is daarom altijd spannend om een nieuwe regio te ontdekken.
Op uitnodiging van AHDB, Agriculture and Horticulture Development Board, divisie Beef & Lamb,
gingen we in het Britse graafschap Kent kijken naar het boegbeeld van de Britse veestapel, het
wzwarte Aberdeen Angus rund. AHDB behartigt de belangen van het Engelse vee en de vleessector.
Sussex runderen, middelgrote
koeien met een donkerrode vacht.

Auteur en foto’s: Emilia Van Eynde

Brits rundvlees: sterke keuze van slagers en koks
Aberdeen Angus, boegbeeld van de Britse veestapel

Het boegbeeld van de Britse veestapel: het zwarte Aberdeen Angus.

John Coultrip, Wingfield Farm in Kent (UK), observeert
zijn kusgefolktdes continue. Alleen de beste dieren
komen in aanmerking om verder te worden gefokt.

We maakten kennis met John Coultrip van Wing-

gefokt in Aberdeenshire, Schotland, vandaar de

kleine aantallen dieren per bedrijf. De boeren

field Farm, die een kudde van 35 Aberdeen Angus

naam Aberdeen Angus.

zijn wel degelijk op de hoogte van de modernste

beheert op de familiale boerderij. Hij heeft even-

Vanuit Angus, Aberdeenshire, Speyside en the

fokmethoden, die hun kennis gebruiken om de

eens 450 schapen van het ras Romney en Suffolk.

Laigh of Moray werden de 100 % rasdieren lang-

kwaliteit van het vee verder te verbeteren door

Het tweede bezoek bracht ons naar de boerderij

zaam verder gefokt en verspreidde het Aberdeen

nauwlettend gevolgde raskruisingen.

Holdstocks & Son, die een kudde van 220 Sussex-

Angus ras zich over geheel Engeland, Schotland,

Met als basis uiteindelijk steeds het overbekende

runderen en 260 schapen heeft van het ras Rom-

Wales en Noord-Ierland. Aan het einde van de

Black Angus-ras. Elk rund in het Verenigd Ko-

ney en Lleyn.

19de eeuw werden de raszuivere dieren met

ninkrijk, van welke kleur ook, heeft iets van dat

stamboom naar de Verenigde Staten geëxpor-

mooie zwart in zich. Voeg daarbij de enorme

Graafschap Kent

teerd om daar verder te worden gefokt. Al snel

ruimte, die al dat vee heeft, met kruidige weiden,

Kent is een graafschap in de Engelse regio South

verspreidde het ras zich over veel meer Engels-

afgewisseld door bossen en rivieren.

East England en telt 1,6 miljoen inwoners. Het
landschap is heuvelachtig en door de schoonheid
ervan wordt Kent ook wel ‘de tuin van Engeland’
genoemd.

Wereldberoemd
In het begin van de 19de eeuw werd het ras
Aberdeen Angus ontwikkeld uit de zwarte rassen van Noordoost Schotland, die lokaal bekend
stonden als Doddies en Humlies. Het oorspron-

talige landen zoals Canada, Australië, NieuwZeeland en Zuid-Afrika. Aberdeen Angus werd
wereldberoemd.
Het ras is zo gegeerd dat er over de ganse wereld
kruisingen met andere rassen gebeuren.
In Ierland is 1 op de 10 runderen een Angus-rund
(mag als Angus-rund worden verkocht als bij de
kruising met een ander ras, er meer dan 60 %
Angus aanwezig is)

De natuur schrijft voor dat een Engels rund op
zijn best is tegen de twee jaar. Dat wordt niet verhaast, dat wordt rustig begeleid en afgewacht.
Er zijn twee belangrijke redenen van het succes: de superieure vleeskwaliteit met malsheid
en smaak en ten tweede, het ras dat zich rustig
gedraagt en weinig kopzorgen geeft aan de boer.

Wingfield Farm, Faversham

kelijke Angus-ras is een kruising tussen een Kel-

Engels rund op z’n best tegen de
twee jaar

tisch rund en een stier die de Noormannen naar

Vee fokken gebeurt in het Verenigd Koninkrijk

John Coultrip in Faversham, gebeurde in alle ge-

Schotland importeerden. Het werd voor het eerst

meestal van generatie op generatie, met relatief

moedelijkheid. Wingfield Farm telt 35 Aberdeen

Het persbezoek aan de familiale boerderij van
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BRITS RUNDVLEES

Zowel de transparante verpakking als het grote etiket, beschrijven wat we kopen. De supermarkt Tesco Extra in
Ashford ( Kent, UK) heeft een ruim en verzorgd assortiment vers vlees. Kijk ook eens naar de prijs: 18,50 GBP/
kg oftewel 20,75 euro/kg

Stockbulls zijn raszuivere mannetjes, die voor het
nageslacht zorgen.

Angus koeien en 450 Romney en Suffolk Cross

beenderstel zijn het dieren met een hoog slacht-

vlees: dunne lijntjes vet die door het vlees lopen.

ooien. De runderen grazen op 60 hectaren grond

rendement (verhouding vlees- slachtafval).

Ook de homogeniteit van de karkassen is ge-

in de valleien, maar in de winter -van november

De bouw van het dier, de spiermassa, de groeisnel-

standaardiseerd: ideale karkas weegt ongeveer

tot maart- overwinteren ze in de stallen en wor-

heid en zelfs het karakter zijn van belang.

340 kg, waardoor de doelstelling beoogd wordt
kleinere versneden stukken aan te bieden aan

den ze bijgevoederd, eventueel met een supplement aan mineralen.

Gemoedelijk

de consument tegen een lagere kostprijs dan bij

Bij ons in de lage landen zouden deze hectaren

De Angus-runderen staan bekend om hun ge-

runderen, die veel later worden geslacht, zonder

weiland enorm veel dieren kunnen herbergen.

moedelijke karakter en hun vermogen te kunnen

te raken aan kwaliteit en smaak.

Maar van intensieve veehouderij moeten ze in het

opgroeien op schrale gronden. Om perfect aan de

Het grootste deel van het aangeboden rund-

Verenigd Koninkrijk niet veel weten.

criteria te voldoen dat het Brits Kwaliteitslabel*

vlees in het Verenigd Koninkrijk komt van jonge

voorschrijft, wordt er voor runderen gekozen

dieren, nauwelijks volwassen.

Tussen de koeien

die tegelijk rustiek zijn, tam, vroegrijp en niet

Er werd een tractor ingezet met oplegger en balen

te zwaar. Vandaag zijn vleesrunderen kruisin-

Beschikbaarheid

stro voor het zitcomfort om de journalisten langs

gen tussen rundveerassen die voor mals, rood en

Angusdieren zijn steeds beschikbaar tijdens het

de uitgestrekte groene en heuvelachtige weilan-

smakelijk vlees zorgen.

jaar en niet onderhevig aan seizoenen. Zowel len-

den tot bij de kuddes Aberdeen Angus te brengen.

De huidige rundveerassen of kruisingen daarvan

destuk, ribstuk, filet mignon als T-bone zijn ge-

De terreinen zijn geschikt voor het kweken van

waar vandaag vooral mee gewerkt wordt zijn: Li-

liefkoosde stukken.

rundvee, maar ongeschikt voor de productie van

mousin, Aberdeen Angus, Charolais, Simmental,

granen.

Hereford, Blanc Bleu Belge (Belgisch witblauw),

Farm Holdstocks & Son

Onderweg praat John Coultrip honderduit over

Blonde d’Aquitaine, South Devon, Welsh Black en

Deze boerderij heeft 220 runderen van het

zijn dieren; een bewijs van het respect voor dier

Shorthorn.

Sussex-ras en 260 schapen voor de kweek van het

en natuur.

Het Angus-vee geeft kwaliteitsvlees wanneer het

ras Romney en Lleyn. De eerste Sussex runderen

Het Angus-ras wordt bij de Engelse vleesrassen

uitsluitend gevoed wordt met ruwvoeders.

zouden al beschreven zijn in 1060. Sussex koeien

als het kleinste ras beschreven. Wegens het lage

Bij te veel energiek krachtvoer zullen Angus-

werden oorspronkelijk gebruikt als trekdier (os).

geboortegewicht van de kalveren (30 à 33 kg) is

dieren te snel vervetten.

Tegenwoordig is het Sussex rund een middel-

het vee, ook bij kruisingen met andere veerassen,

Het ras staat al tientallen jaren bekend om zijn

grote koe met een gladde donkerrode vacht. Op-

bekend om het probleemloos afkalven.

uitmuntende vleeskwaliteit.

vallend is de witte flos aan de punt van de staart.

Hoewel de meeste Angus-runderen éénvormig

Ze zijn gemakkelijk te hanteren, hebben sterke

zwart zijn, bestaan er ook donkerrode Angus-

Welk vlees?

beenderen, een hoge vruchtbaarheid en kunnen

dieren. Opvallende dominante erfelijke factor is

Vooral de edele delen waaruit de betere steaks

gemakkelijk afkalven.

het feit dat de runderen ongehoornd zijn.

kunnen worden versneden, zijn gegeerd in de

De Queen van Engeland is eigenaar van de

De dieren hebben een compacte gedrongen bouw

slagerij en horeca.

grootste kudde van Sussex-koeien ter wereld.

met relatief korte benen. Door de fijnheid van het

Dit hangt samen met de ‘marmering’ van het

Die worden gehuisvest op de domeinen van

22
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BRITS RUNDVLEES

De vĳf belangrĳkste redenen om voor een Brits runderras te kiezen, zĳn:
• authentiek ras, dat later gecultiveerd werd tot een uitgesproken vleesras, waarvan
bepaalde runderen een dubbeldoelras zijn geworden;

verbonden aan een zeer streng en veeleisend
kwaliteitshandvest. Uitermate belangrijk daarin
zijn de verzorging van de dieren, de voeding, het
dierenwelzijn, de traceerbaarheid en het milieu.

• Britse runderrassen zijn grote grazers in de weidse natuur;

Daarnaast wordt het gebruik van meststoffen

• ze hebben weinig zorg nodig en zijn van nature een sterk ras;

verlaagd, worden de dierlijke uitwerpselen en al

• licht gemarmerd vlees met een volle smaak wordt sterk gewaardeerd in de wereld;

het ander dierlijk afval gerecycleerd, wordt de

• de rijping van een aantal weken geeft het vlees nog een diepere smaak.

waterbevoorrading geoptimaliseerd en ook het
water zelf uiterst streng gecontroleerd.

Windsor Castle. De koeien kunnen er in de stal

wikkeling. De producenten van rundvlees met

zelf naar de melkrobot lopen wanneer ze daar

Brits Kwaliteitslabel volgen in die zin dan ook

klaar voor zijn, en tijdens het melken zorgen

een expliciete landbouwpolitiek, geheel vrijwil-

elektrische borstels ervoor dat hun vacht blijft

lig. Zo worden er serieuze inspanningen gedaan

glanzen. Andere robots zorgen er dan weer

om het broeikaseffect terug te dringen, net zoals

voor dat er geen uitwerpselen op de grond blij-

er nauwlettend wordt toegekeken op een gezonde

Met dank voor de persuitnodiging aan Pascale

ven liggen.

vegetatie door de weilanden en heidelandschap-

Audergon ( Business Solutions) , Murielle Malalel

* Brits Kwaliteitslabel, een keurmerk dat de
authenticiteit en traceerbaarheid van het
vlees garandeert.

pen nauwkeurig te onderhouden. Bovendien

(Azerty Press & PR) en Rémi Fourrier (AHDB

Duurzame ontwikkeling

wordt er door deze enorme weilanden ook kool-

France) in naam van hun klant AHDB (Agriculture

Naast de bijzondere smaak van het vlees, wordt

stof opgeslagen.

and Horticulture Development Board

er bij het kweken van de runderen met Brits
Kwaliteitslabel ook veel aandacht besteed aan de

Veeleisend kwaliteitshandvest

bescherming van het milieu en duurzame ont-

De condities voor het kweken van runderen zijn
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