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PALMESTEYN
Blonde d'Aquitaine in optima forma

In de Betuwe, pal aan het liefliik slingerende
riyierqe de Linge, ligt een landgoed van hon-
derd hectare. Van het eens zo trotse kas-
teel Palmesteyn zijn alleen nog de funda'
menten over, enkele honderden meters
verder, aan de oyerkant yan de App€ldijk,
ligt het voomame huis dat de voorvaderen
der huidige bewoners van de kasteelstenen
bouwden. Hier, in een overweldigend
natuurdecor, groeien de runderen op die het
wapen yan Palmesteyn dragen. De jonge
boer Wouter van Everdingen leidt ons rond
en vertelt ons ovef de achtergronden van
het rund. Het landgoed behoort al 400 jaar
tot zijn familie, tot 25 jaar geleden gebeurde
er buiten de jaarlijkse appelpiuk niet veel.
Maar toen besloot Wouter's vader om het
roer om te gooien: hij werd veeboer. ln
Frankrijk hof hij een runderras aan waal
men in Nederland op dat moment nog nooit
van had gehoord, de Blonde d'Aquitaine. Hij
liet enkele koeien en een suer uit Frankijk
overkomen en begon zo aan een $oot avon-
tuur met goede afloop. Inmiddels zijn we
viifentwintig jaar verder en is er veel

gebeurd. Wouter's vader nam in Tsiechiè
een voormalig staatsbedrijf van 1500 hecta-
re oyel en ging er runderen fokken.
Momenteel lopen daar zo'n duizend stuks
vee rond waarvan het overgrote deel nooit
in de stal komt. De Blonde is namelijk een
sterk ras dat de elementen met gemak trot-
seert, zelfs wanneer het 20 graden ydest.

En voor de geboortes hebben de stoere
koeien geen mensenhulp nodig. Van febru-
a tot april worden de kalqes geboren die
dan tot september-oktober bij de moeder
lopen. Op dat moment bereiken ze hun zelf-
staÍrdigheid en worden ze bij hun overbodig
ge\rrorden moeder weggehaald om naar
Nederland te worden vervoerd. Het
moment is dan aangebroken dat Wouter de
regie in handen neemt.

Dicht bii de natuur
De dieren, overwegend stiertjes, zijn acht à
negen maanden oud als ze op Palmesteyn
aJriveren. Ze komen in de Betuwe terecht in
een welgespreid bedje, want wàt worden ze
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De dieren worden geslacht op een leefti jd
van ongeveer 24 maanden. Zoals Eezegd
hebben ze zich langzaam mogen ontwikke
len zodat de afmestperiode relatief kort
duurt. Geen oud vlees is het motto. Na het
slachten ri jpen de karkassen korte ti jd,
waarna ze in technische delen worden ver-
sneden om vacuiim te worden verpakl. Dat
geldt althans voor het achtefkwartier, want
het voorkwadier gaat voorlopig ihelaas) nog
merendeels naar de exclusieve slageriien die
het echtel niet onder de naam " Palmeste,ïl
Boeuf Blonde" verkopen. Voor alle "achter,
vlees", dus de bil en de rug, heeft Wouter
slechts één klant en dat is Kweker. Wouter:
"Op onze samenwetkíng ben ík apetrots.
De slagers van Kweker weten het Palme.
steyn BoeuÍ Blonde op zijn',t/aarde te schat
ten en Saan etnee am zoals ik bedaeld heb:
tespectuol". De twee slagers dje ons bij het
bezoek vergezellen, glunderen van oor tot
oo f  a l )  ze  d i t  conp l inent  horen .  Her  z i jn

Johan de Smit, bedrijfsleider van Kweker's
slagerij in Amsterdam en Peter Taan die de
siagedj van de vestiging Purmerend leidt.
Johan "Het is zó'n mooi vlees! Een genot
en een verademíng om er als slaget mee

an te gaan. Wanneet je het in je handen
qeemt, wect ip àt dàt hel heel bijzondcr is.
En dan de malsheid en de smaak... Super
gewoon!" Peter "Het is slechts ietsje duur
der dan het vlees van de grote stapel, maal
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dat ís het dubbel en dwars waatd". Kwekel
heelt een eigen calcuLatiepoLitiek om dit
vlees betaalbaar te houden.
Het spreekt voor zich dat deze "grand cru"
van Palmesteyn bij Kweker op de juiste
wijze wofdt afgefi jpt, namelijk 4 tot ó
weken bij een temperatuur van 0"C. De
klanten? Dat blijken niet alLeen de sterren.
restaurants le zijn. Gelukkig wordt kwalileit
steeds breder herkend en erkend.
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Een van de vele chefs die enthousiast zijn
over dil vlees en er in hun restaurant op
overschakelden, is Edwin Takens, de chel
kok van het prestigieuze Amsterdamse res
taurant Veftigo. Edwin adviseert om het
vlees zo puur mogelijk te houden: jn de pan
aanbraden en vervolgens in de oven rustig
v€rdef laten garen. Je ziet gewoon dat het

vlees na bereiding meer ontspannen is dan
ander rundvlees. "Eavendien", zo zelt
Ed:witr, "heef dit vlees níet meer nodig dan
ttat peper en graÍzeezaut. Maar het neemt
ó o l  a .  è . 1  \ m ) l è r  - r  -  
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voor ons een stuk van de kogel die hij aLs
klassieke tournedos in vet spek met rozema
rijn rolde. Daarbii w€rden authentieke
groenten van de Groene Hoed geserveerd,
kolt geblancheerd en in boter aangestoofd.
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Voor verdere info: Jaap Sloof,
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