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DE GROTE TEST

BBQ-chef

‘Goed mals en

I

n ons land is Peter De Clercq dé BBQ-specialist. In zijn restaurant Elckerlijc in het landelijke Maldegem gloeit het houtskool
reeds 25 jaar. Vlees heeft voor hem geen geheimen. De ideale
man dus voor de grote ‘entrecote met been’ test. Peter De
Clercq: ‘De kwaliteit van alle ‘gewone’ entrecotes verbaasde me in
positieve zin. De meeste zijn goed mals en lekker van smaak.’
TINE BRAL, FOTO’S WIM DANEELS

GEWOON VLEES

ZO DEDEN WE DE TEST
DE SELECTIE We belden de warenhuizen met
de vraag of we een entrecote met been van ca.
1 kg konden bestellen voor op de BBQ. Alleen bij
Albert Heijn kon dit niet. Het gewicht van de entrecotes schommelde uiteindelijk tussen 0,751 kg
(Carrefour) en 2,010 kg (Colruyt). Als benaming
stond er meestal wel het overkoepelende ‘lende
met been’. We vroegen ook telkens of we een
dry-aged entrecote met been konden kopen. Dat
was in slechts drie warenhuizen het geval: Colruyt, Delhaize en Makro (zonder been). We testten
dus alles samen 7 ‘gewone’ en 3 dry-aged exemplaren.
DE METHODE Proeven gebeurde blind en in
willekeurige volgorde. Eerst werden de stukken
rauw gekeurd, dan geroosterd op de BBQ in de
keuken van het restaurant. Elk stuk werd op dezelfde manier gekruid, eenvoudig met peper en
zout, niks meer. Water neutraliseerde tussenin de
smaakpapillen. Bij gelijke score staan ze alfabetisch volgens winkel.
DE BEOORDELING Bij het ‘gewone’ vlees delen Colruyt en Match ex aequo de eerste plaats
met 8/10. Bij dry-aged was de Holstein duidelijk
de beste. Beste koop is de dunne lende met been
van Colruyt: hoogste kwaliteit en de laagste kiloprijs.
DE LOCATIE De test deden we in restaurant
Elckerlijc van Peter De Clercq, Kraailokerkweg 17,
Maldegem, 050-71.52.63, www.peterdeclercq.be

Match

Colruyt

Benaming Lende met
been.
Op het etiket Geboren in België, gemest
in België, geslacht in
België (met traceerbaarheidsnummer).
Gewicht 1,192 kg.
Prijs 19,41 euro.
Gekocht bij Match.
Beoordeling
Rauw: ‘Heel mals
vlees, mooi van vet om
witblauw te zijn. Ziet
er heel mooi uit.’
Gebakken: ‘Heel lekker
vlees, prima van
smaak. Botermals.’

Benaming Lende
met been.
Op het etiket Geen
(uit verstoog).
Gewicht 2,010 kg.
Prijs 28,08 euro.
Gekocht bij Colruyt.
Beoordeling
Rauw: ‘Ziet er heel
goed uit van kwaliteit.
Het is niet abnormaal
dat de stukken uit elkaar vallen. Dit is net
dezelfde entrecote als
andere, maar van een
veel groter rund, een
heel zwaar dier. Van
kleinere dieren zoals
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Renmans

een Holstein of Angus
is de entrecote ook
veel kleiner van diameter.’
Gebakken: ‘Dit zal wel
even langer duren, reken op een 20 minuten. Dit is een echte
côte à l’os! Uitstekend
van smaak.’

8/10

Carrefour

Benaming Ribstuk
met been.
Op het etiket Geen
(uit de verstoog).
Gewicht 1,14 kg.
Prijs 20,70 euro.
Gekocht bij Aldi.
Beoordeling
Rauw: ‘Iets magerder
witblauw, maar ook
wel mals.’
Gebakken: ‘Dit vlees
heeft erg weinig smaak
en is, eenmaal gebakken, vrij taai.’
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Benaming Rundsrib
met been.
Op het etiket Belgisch witblauw. Geboren in België, gekweekt
in België, geslacht in
België (met traceerbaarheidsnummer).
Verpakkings- en houdbaarheidsdatum.
Gewicht 0,751 kg.
Prijs 10,49 euro.
Gekocht bij
Carrefour.
Beoordeling
Rauw: ‘Minder vet, is
taaier en ook veel ma-

gerder. Voor mij is dat
minder goed.’
Gebakken: ‘Bakt mooi,
ik vermoed dat dit
vlees van een stiertje
is. Niet meteen lekker
van smaak, wat zurig,
wellicht te lang vacuum verpakt.’
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Peter De Clercq grillt 10 entrecotes

lekker van smaak’
Zo moet het volgens Peter De Clercq

rauwe stukken viel op dat Peter
meteen zag of het vlees van een
IDEALE MATEN ‘Een mooie
overgrote deel van het vlees dat stier of van een koe was. ‘Het
entrecote voor de BBQ is er een- in België aangeboden wordt, is
vlees van een stiertje – want het
tje van minstens drie centimeter witblauw. Het is lekker en mals
zijn jonge dieren die geslacht
dik. Je moet zo'n 650 gram vlees vlees. Beter en lekkerder is het
worden – is bleker van kleur. Het
per persoon voorzien. Een door- West-Vlaamse rode ras en het
is heel mals en mager, maar
snee entrecote met been weegt Oost-Vlaams witrood. Het allerheeft weinig karakter en smaak.’
zo'n 1300 gram, naargelang de beste Belgische vlees komt volJONG VERSUS DRY-AGED ‘Er
grootte van het dier. Min het
gens mij van onze Holstein melk- is een groot verschil tussen ‘gebeen heb je dan een goede 300 koeien.’
woon’ vlees en dry-aged. Het gegram vlees per persoon. Het
KLEUR Bij het bekijken van de wone vlees komt van jonge die-

ren van anderhalf tot twee jaar.
Het vlees is mals en mager, maar
heeft weinig smaak. Ze worden
vetgemest op een eentonig dieet. Het dier is wat het eet en
oudere dieren hebben meer gras
en allerhande kruiden gegeten.
Ze verschillen ook naargelang de
‘terroir’ waarop ze leven. Vlees
van oudere dieren, zeg maar acht
tot negen jaar oud, is intenser
van smaak en mooi dooraderd

met vet, maar wel een pak minder mals. Dat wordt anders als
men het een tijdje laat ‘rijpen’,
verouderen, want dan maken enzymen dat het vlees zachter
wordt en de smaak intenser
waardoor je sneller een verzadigd gevoel krijgt en er dus minder van gaat eten. Hoe oud een
dier is, kan je zien aan de poreusheid van het been: hoe ouder, hoe poreuzer.’

Makro

Buurtslagers

Delhaize

Benaming Rund lende
met rib VAC.
Op het etiket Vrouwelijk witblauw. Geboren in België, geslacht
in België, uitgesneden
in België. Slachtdatum.
Gewicht 0,990 kg.
Prijs 15,99 euro.
Gekocht bij Makro.
Beoordeling
Rauw: ‘Botermals, wel
heel anders van kleur.
De oorzaak kan zijn
omdat het vlees vacuum verpakt geweest is.
Het is ook wat plakkerig. Kan hier onmoge-

Benaming Lende met
been.
Op het etiket Geen
(uit de verstoog).
Gewicht 1,288 kg.
Prijs 15,90 euro.
Gekocht bij Lidl
Beoordeling
Rauw: ‘Heel mooi stuk,
‘nen schonen’.’
Gebakken: ‘Niet slecht,
binnen het witblauw
kan dit er zeker door.’

Benaming Lende met
been.
Op het etiket Herkomst niet vermeld,
wel verpakkings- en
houdbaarheidsdatum.
Gewicht 1,036 kg.
Prijs 17,56 euro (per
kilo: 16,95 euro).
Gekocht bij Delhaize.
Beoordeling
Rauw: ‘Dit vlees is veel
bleker van kleur en
veel magerder. Dit lijkt
me van een jong stiertje. Hoe jonger het
dier, hoe malser en
magerder. Stieren heb-

lijk zeggen van welk
ras het is.’
Gebakken: ‘Roostert
heel mooi, smaak valt
heel goed mee, beter
dan ik had verwacht.’
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ben bleker vlees dan koeien.
Het is wel een heel
mooi stuk, ziet er goed
van kwaliteit uit.’
Gebakken: ‘Inderdaad
stierenvlees en dat
heeft altijd weinig
smaak. Jammer, zag er
goed uit.’
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DRY-AGED

Colruyt
Benaming
Côte à l’os Holstein
dry-aged.
Op het etiket
Herkomst Nederland. Dry-aged
49 dagen, premium
Holstein beef by
Bart De Pooter.
Gewicht 0,670 kg
Prijs 28,08 euro.
Gekocht bij
Colruyt.
Beoordeling
Rauw: ‘Dit is vlees
van een ouder dier,
een Holstein of Angus denk ik. Dat zie
je aan de poreusheid

Delhaize
van de
beenderen,
die gaatjes. Het is
een gerijpt stuk
vlees. Beslist een
topper qua smaak,
structuur, rijping.
Hoe ouder de dieren,
hoe meer gras, bloemen, kruiden ze gegeten hebben. Het
voedsel bepaalt de
smaak van het vlees.’
Gebakken: ‘Heel
smaakvol. Lekker
sappig en mals.’
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Benaming Dry-aged
Schots Beef.
Op het etiket
Herkomst Schotland.
Gewicht Niet vermeld
op etiket.
Prijs 21,04 euro.
Gekocht bij Delhaize.
Beoordeling
Rauw: ‘Vreemd, het
vlees is wat glazig, lijkt
wel ‘koortsig vlees’,
alsof het dier koorts
had bij het slachten.
Zal het straks wel
proeven, als dit zo is,
zal het geen smaak
hebben.’
Gebakken: ‘Dat van het

Makro

‘koortsig vlees’ moet ik
terugnemen, qua
smaak is het te doen.
Het heeft wel een wat
rare nasmaak.
Vreemd.’
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Benaming Wexford
Prime. Rund lendestuk.
Op het etiket Herkomst Ierland, geslacht in Ierland, versneden in België.
Gewicht 0,428 kg.
Prijs 10,03 euro (per
kilo 23,45 euro).
Gekocht bij Makro.
Beoordeling
Rauw: ‘Ruikt niet fris,
niet echt mijn ding.’
stinkt om meer preGebakken: ‘Dit is vol- cies te zijn. Echt niet
gens mij geen dry-aged lekker. Zuur.’
maar wet-aged, vlees
dat vacuum gerijpt is.
Ruikt niet lekker,
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