PALMESTEYN
Blonded'Aquitaine
in optimaforma
Eenprachtígvoorbeeldvanhoe In deBetuwe,palaanhet liefliikslingerende gebeurd.Wouter'svadernam in Tsiechiè
eenhorecaslageríj
zích kan riyierqede Linge,ligt eenlandgoedvan hononderscheidPn, ./icn wPi n
Antsterdamen Purmerend,
en wel
it de ve,stígingen
van
horecagroothandel
fu^/ekerHet
superrundvleesdat we hter
aantreffen,
heeJtadelilketrekjes.

eenvoormaligstaatsbedrijf
van 1500hectaderd hectare.Van het eenszo trotsekas- re oyel en ging er runderen fokken.
teel Palmesteyn
zijn alleennog de funda' Momenteellopendaarzo'n duizendstuks
mentenover, enkelehonderdenmeters veerond waarvanhet overgrotedeelnooit
verder,aande oyerkantyan de App€ldijk, in de stalkomt. De Blondeis namelijkeen
ligt het voomamehuis dat de voorvaderen sterkrasdat de elementen
met gemaktrotder huidigebewonersvan de kasteelstenen seert,zelfswanneerhet 20 gradenydest.
bouwden. Hier, in een overweldigend En voor de geboorteshebbende stoere
groeienderunderenop diehet koeiengeenmensenhulp
natuurdecor,
nodig.Van februwapenyan Palmesteyn
dragen.De jonge a tot april wordende kalqesgeborendie
boerWoutervan Everdingen
leidt onsrond dan tot september-oktober
bij de moeder
en vertelt ons ovef de achtergronden
van lopen.Op datmomentbereikenzehun zelfhet rund. Het landgoedbehoortal 400 jaar staÍrdigheid
en wordenzebij hun overbodig
tot zijn familie,tot 25 jaargeledengebeurde ge\rrordenmoeder weggehaaldom naar
er buitende jaarlijkseappelpiukniet veel. Nederland te worden vervoerd. Het
Maar toen beslootWouter'svaderom het momentis dan aangebroken
dat Wouter de
roer om te gooien:hij werd veeboer.ln
regiein handenneemt.
Frankrijkhof hij een runderrasaan waal
menin Nederland
op datmomentnognooit
vanhadgehoord,
deBlonded'Aquitaine.
Hij Dicht bii de natuur
liet enkelekoeienen eensueruit Frankijk De dieren,overwegend
stiertjes,
zijn achtà
overkomenen begonzo aaneen$oot avon- negenmaandenoud als ze op Palmesteyn
tuur met goedeafloop.Inmiddelszijn we aJriveren.Ze komenin de Betuweterechtin
viifentwintig jaar verder en is er veel eenwelgespreidbedje,want wàt worden ze
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van Kweker's an te gaan. Wanneetje het in je handen
Johande Smit,bedrijfsleider
slagerijin Amsterdam
en PeterTaandie de qeemt,wectip àt dàt hel heelbijzondcris.
siagedjvan de vestigingPurmerendleidt. En dan de malsheiden de smaak...Super
Johan "Het is zó'n mooi vlees!Eengenot gewoon!" Peter "Het is slechtsietsjeduur
De dierenwordengeslacht
op eenleeftijd en een verademíngom er als slagetmee der dan het vleesvande grote stapel,maal
van ongeveer24 maanden.ZoalsEezegd
hebbenze zich langzaam
mogenontwikke
len zodatde afmestperiode
relatiefkort
duurt. Geenoud vleesis het motto.Na het
slachtenrijpen de karkassen
korte tijd,
waarnaze in technische
delenwordenversnedenom vacuiimte wordenverpakl.Dat
geldtalthansvoor het achtefkwartier,
want
het voorkwadiergaatvoorlopigihelaas)
nog
merendeels
naarde exclusieve
slageriien
die
het echtelnietonderde naam" Palmeste,ïl
BoeufBlonde"verkopen.
Voor alle"achter,
vlees",dusde bil en de rug,heeftWouter
slechtséénklanten dat is Kweker.Wouter:
"Op onze samenwetkíngben ík apetrots.
De slagersvanKwekerweten het Palme.
steynBoeuÍBlondeop zijn',t/aardete schat
ten enSaanetnee am zoalsik bedaeldheb:
tespectuol".
De tweeslagers
dje onsbij het
glunderenvan oor tot
bezoekvergezellen,
o o f a l ) z e d i t c o n p l i n e nht o r e nH
. e rz i j n
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dat ís het dubbelen dwars waatd".Kwekel
heelt een eigencalcuLatiepoLitiek
om dit
vleesbetaalbaar
te houden.
Het spreektvoor zich dat deze"grandcru"
van Palmesteyn
bij Kwekerop de juiste
wijze wofdt afgefijpt,namelijk4 tot ó
wekenbij een temperatuur
van 0"C. De
klanten?Dat blijkenniet alLeen
de sterren.
restaurants
le zijn.Gelukkigwordt kwalileit
steedsbrederherkenden erkend.

vleesna bereidingmeerontspannen
is dan
ander rundvlees."Eavendien", zo zelt
Ed:witr,"heef dit vleesníet meernodig dan
ttat peperen graÍzeezaut.
Maarhet neemt
óol a. è.1 \m)lèr
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vooronseenstukvan de kogeldie hij aLs
klassieke
tournedos
in vet spekmetrozema
rijn rolde. Daarbiiw€rden authentieke
groenten
vande GroeneHoedgeserveerd,
kolt geblancheerd
en in boteraangestoofd.
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Eenvande velechefsdie enthousiast
zijn
overdil vleesen er in hun restaurant
op
overschakelden,
is EdwinTakens,
de chel
kok van het prestigieuze
Amsterdamse
res
taurantVeftigo.Edwinadviseert
om het
vleeszo puurmogelijkte houden:jn de pan
aanbraden
en vervolgens
in de ovenrustig
v€rdeflatengaren.Jeziet gewoondat het
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FoodCenterAmsterdam
Sl
4
Janvan Galenstraat
l05l KL Amsrerdam
tel.020ó0ó3ó 0ó lax020 ó0ó3ó 00
Wagenweg
lB
1442BXPurmerend
rc|.429942 74 82 . lax 029943 62 82
Voorverdereinfo:JaapSloof,
cuLinairadviseurjaa!ébql@IEqkel.[L

