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brits vlees

Brits vlees,  
een must van net over het Kanaal

Auteur Joëlle Rochette - foto’s AHDB

In maart organiseerde AHDB (Agriculture & Horticulture Development Board) in Brussel 

een avond ter promotie van runds- en lamsvlees uit Groot-Brittannië. Een mooi initiatief 

dat de vele kwaliteiten van deze producten ‘uit de buurt’ in de verf zette, zowel voor Belgische 

restauranthouders als consumenten.

De avond werd gekruid door een kookdemonstratie door Pierre Burtonboy, sinds 2016 lid van de 

Vereniging van Meesterkoks van België. Hij ging aan de slag met runds- en lamsvlees van over het 

Kanaal, als voorbeelden van de Britse kwaliteitsnorm.

Op dit evenement van AHDB tekenden naast 
Alison Rose, de sympathieke ambassadeur van 
het Verenigd Koninkrijk in België, tal van chef-
koks, restaurantuitbaters, inkopers, journalis-
ten en andere spelers en persoonlijkheden uit 
de sector present. De rode draad doorheen de 
avond was het Britse lams- en rundvlees en dat 
werd – letterlijk en figuurlijk – sterk gesmaakt 
door alle aanwezigen. 

Brits vlees in de kijker in Brussel

De ruime en comfortabele eventlocatie – La 
Chaufferie in Etterbeek – was voor de gelegen-
heid ingericht in twee presentatie- en kook-
zones, enerzijds voor lamsvlees en anderzijds 
voor rundsvlees. Naast de degustatie van dit 
Britse kwaliteitsvlees konden de aanwezigen 
ook terecht aan het buffet voor groenten, di-
verse warme of koude bereidingen en kaas, 
eveneens afkomstig uit Groot-Brittannië. 
Na de obligate introducties door onder meer 
de directeur van AHDB France, Rémi Four-
rier, ging de kookdemonstratie van start onder 
een goed gesternte. Dat kon ook moeilijk an-
ders met twee topchefs achter het fornuis: de 
chef-kok van het naburige “Mess” en de spe-
cial guest en Meesterkok Pierre Burtonboy. 
Deze laatste, voormalig chef van de Belgische 
ambassade in Washington, bereidde even ori-
ginele als eenvoudige vleescreaties die de uit-
stekende smaken van Britse kwaliteitsvlees 
ten volle tot hun recht deden komen.

Het oordeel van de Meesterkok van 
België

“Tot voor kort was ik eerlijk gezegd nog niet 
zo vertrouwd met vlees uit Groot-Brittannië”, 
gaf Pierre Burtonboy ootmoedig toe. “Net als 

veel andere chefs werkte ik veel meer met 
(diepgevroren) lamsvlees uit Nieuw-Zeeland. 
Eigenlijk is dat jammer en niet goed voor het 
milieu. Dankzij deze kookdemonstratie heb ik 
het geluk gehad de vele troeven van Brits vlees 
te leren kennen. Bovendien is de prijs-kwali-
teitverhouding van dit vlees ‘uit de buurt’ uit-
stekend.”
De chef-kok zag nog meer voordelen: “Bij de 
bereiding van het rundsvlees bleef het verlies 
zeer beperkt. De karbonaden waren ook zeer 
zacht. Vanuit ecologisch oogpunt is Brits vlees 
dus een uitstekend alternatief aangezien de 
transportafstand beperkt is. Bovendien wa-

ren de reacties van de aanwezigen na de kook- 
demonstratie unaniem positief.”

Vele voordelen voor onze planeet en 
haar bewoners

Dankzij de natuurlijke en gezonde omgeving 
waarin de Britse runderen en lammeren wor-
den gekweekt, beantwoordt hun vlees aan de 
Britse kwaliteitsnorm. Die garandeert de tra-
ceerbaarheid, de authenticiteit en de kwaliteit 
van de productie van het vlees, met oog voor 
duurzame ontwikkeling en de bescherming 
van het milieu.

I Meesterkok Pierre Burtonboy bereidde originele en eenvoudige vleescreaties met het Britse  
kwaliteitsvlees.
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I Brits rund en lam: dat is genieten!

Ambassadeur Alison Rose in gesprek met kok 
Burtonboy

I Op ecologisch vlak heeft Brits vlees een grote 
troef!

I Superlekker én vers!

I Directeur van AHDB France Rémi Fourrier.

I Ook als aperitiefhapje uitnodigend lekker!

I De variëteit aan versnijdingen laat een goede 
conservering toe.

I De ambassadeur promoot graag het vlees van 
haar thuisland.

I Beef & Lamb in de kleuren van de UK.

Nog een voordeel van Brits vlees zijn de nutri-
tionele voordelen voor de consument. Studies 
wijzen uit dat vlees afkomstig van dieren die 
vers gras hebben gegeten 75% meer omega 3 
oplevert, net als 300% vitamine E en 400% 
vitamine A, bovenop een antioxiderende wer-
king.
Tegelijk werden in het kader van het “Red 
Tractor” programma strikte regels en een pro-
fessionele gedragscode ontwikkeld om te wa-

ken over de teeltomstandigheden, de voeding 
en de veterinaire producten.
Door de nabijheid van Groot-Brittannië is een 
zeer snelle levering mogelijk (binnen de 48 
uur na het slachten), terwijl de variëteit aan 
versnijdingen een optimale bewaring van het 
vlees mogelijk maakt. Bovendien blijft het 
vlees er ook na het bakken uitstekend uitzien 
en schatten alle koks de smaak zeer hoog in.
Meer dan genoeg argumenten dus om voort-

aan volop rekening te houden met dit vlees 
‘uit de buurt’, want het Verenigd Koninkrijk 
is en blijft een van onze buurlanden. Lams- en 
rundsvlees van net over het Kanaal is bijgevolg 
niet enkel goed voor het milieu, maar ook voor 
de Belgische consument. En dat zowel in een 
doordeweekse maaltijd als tijdens een gastro-
nomisch diner op restaurant. 

Info: www.lekkerlam.be – www.ilovemeat.be
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