
PURE KLASSE

PuurVleesKrant
Informatieblad over natuurlijk hoevevlees Hoeveslagerij Hof Ter Linden

ZUIVER VLEES

Nummer 4 / mei 2014

IN DEZE EDITIE:

Vlees is maar al te vaak het onderwerp van 
discussie  als het gaat over gezonde voeding 
en een gezonde levensstijl.  Via diverse wegen 
wordt u als consument wantrouwig gemaakt, 
maar... laten we voor eens en voor altijd dui-
delijk stellen: rood vlees bevat waardevolle 
voedingsstoffen! In combinatie met een even-
wichtige en gevarieerde voeding, heeft  het  
vast en zeker een vast stekje in onze voe-
dingsdriehoek.

Rood vlees en  Omega 3-vetzuren: 
de waarheid onthuld
Rood vlees levert ook gezonde vetzuren, die 
deel uitmaken van de essentiële vetzuren. Met 
andere woorden een must voor ons lichaam, 
ook voor het uwe.  Onderzoek toonde in het 
verleden al aan dat een voldoende inname 
van Omega 3-vetzuren positieve invloeden 
heeft op onze gezondheid. Een versterking 
van het immuunsysteem, een goede werking 
van hart- en bloedvaten, een bevordering van 
het mentale evenwicht en essentieel voor de 
groei en ontwikkeling van onze hersenen: een 
totaalpakket dat  meer dan de moeite waard 
is dus!
Puur vlees deed het onderzoek naar Omega 
3 in hun Limousin rundvlees en kwam tot 
stand in samenwerking met de Universiteit 
Gent. De studie toont aan dat er wel een groot 
verschil te merken is in het vlees afkomstig 
van graangevoerd rundvee en dit van gras-
gevoerde runderen. Graangevoerd vlees be-

vat bijna 8 keer meer omega 6 dan omega 3, 
dat van onze grasrunderen slechts 1,5 keer 
meer.  De meest recente wetenschappelijke 
inzichten in vetzuurevenwicht  bepaalt dat we 
moeten streven naar een omega 6/omega  
3-verhouding van ongeveer 4 à 5/1, dus welk 
rundvlees is gezonder? Precies, dat van gras-
gevoerde runderen! Ons moto blijft dan ook: 
gezonde voeding voor een gezond lichaam.

Sport- en voedingscoach Bart Coussement: 
“Er zijn inderdaad grote verschillen in vlees. 
Dieren worden op verschillende manieren 
gekweekt, gevoederd en behandeld. En dat 
heeft invloed op de kwaliteit van het vlees. Het 
ene rund is het andere niet, dus twee keer 
nadenken over welk soort vlees  u eet!”

 

Hof ter Linden en haar grasge-
voerde runderen: meer smaak én 
gezonder 
Rood vlees is dus wel degelijk gezond, uiter-
aard indien u dit met mate serveert op uw 
bord, wat voor alles geldt. 
Hof ter Linden is zich bewust van de gezond-
heidseffecten van omega 3 en  mag  zich dan 
ook al sinds 2006 trotse fokker noemen van 
het Franse runderras Limousin. In tegenstel-
ling tot het populaire Belgische witblauwras, 
heeft Limousin veel meer smaak, veel meer 
gezonde vetzuren en  de mooie looks  op het 
bord. Ideaal voor de vleesliefhebber die graag 
weet wat ie eet! 
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3 Limousin  
Wist-je-datjes 

We krijgen de vraag al weleens vaker te horen. “Is rood vlees wel goed voor mijn gezondheid?” Elke dag 
opnieuw krijgt rundvlees een negatieve connotatie. En waarom dan precies? Omdat rood vlees eten schadelijk 
zou zijn voor het lichaam. Maar is dit wel zo? Is af en toe een sappige steak op ons bord zo nefast als wordt 
beweerd? Het antwoord is eenvoudigweg NEEN.

07 juni 
BBQ event
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Weet wat je eet is de boodschap 
bij alles wat u op uw bord schept. 
Daarom wilt Hof ter Linden u alvast 
enkele weetjes bezorgen omtrent 
haar vlees, meer bepaald over het 
enige echte Limousin-ras:

Wist-je-datje 1
Het runderras Limousin vindt zijn 
oorsprong in de streek van Limoges in 
Frankrijk. Eeuwen geleden stond het 
dier bekend als een trekdier dat zich 
gemakkelijk aanpaste aan verschillen-
de gronden en klimaat. Deze berg-
wandelingen dragen bij tot het feit dat 
het Limousin-vlees mager is van aard. 
Het heeft geen overtollig vet, enkel en 
alleen dat kleine randje waar het hoort 
te zitten.

Wist-je-datje 2
Het belangrijkste bij Limousin vlees is 
dat het vlees, door zijn natuurlijke ken-
merken, de perfecte marmering ten 
opzichte van vele andere rassen. Het 
zit hem in de prachtige fijne, vezelige 
structuur van het vlees. Deze kwaliteit 
van het vlees, maakt dat het een veel 
kortere gaartijd heeft en dat het zijn 
eigen sappen vasthoudt.

Wist-je-datje 3
Limousin heeft verder meestal mooi 
dooraderd vet in de spiermassa, een 
uitgesproken rode kleur, een fijne 
malse vezel en veel smaak, wat wijst 
op een natuurlijke voeding. Onze 
natuurlijke voeding bestaat uit kracht-
voeders uit de natuur zoals hooi, gras 
en stro. Een gezond stuk vlees begint 
bij de gezonde voeding van het dier in 
kwestie! 

Met dank aan
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BBQvlees in bruin bier 
marineren is gezonder

HOF TER LINDEN LEVERT 4.000 LIMOUSIN-BIEFSTUKKEN VOOR VIP-TENTEN OP HET 
BELGISCH KAMPIOENSCHAP WIELRENNEN

Hoeveslagerij Hof Ter Linden uit Wakken mag op het BK wielrennen in Wielsbeke vier-
duizend Limousin-steaks serveren. Oud-wielrenners Roger De Vlaeminck en Lucien 
Van Impe kwamen het vlees al even voorproeven.

PuurVleesKrant

Benodigdheden
1 cote à l’os (+/- 1KG)
1 fles Zatte Bie
2 eetlepels bruine suiker
2 teentjes knoflook, geplet
Peper en zout

Recept
Roer de bruine suiker, knoflook en de Zatte 
Bie in een kom om tot je mooi gemengde 
marinade krijgt. Plaats de cote à l’os in een 
hersluitbare plastic zak en voeg de marinade 
toe. Plaats de zak minimaal 4uur in de koel-
kast. Hoe langer hoe beter. (Deze marinade 
maakt de vleesvezels zacht, wat resulteert in 
een overheerlijke malse cote à l’os)

Zodra de cote à l’os gemarineerd is haal je ze 
uit de koelkast en zet je deze 15 minuten opzij 
zodat het vlees op kamertemperatuur kan ko-
men. Verwijder de cote à l’os uit de plastic zak 
en dep deze grondig droog met keukenpapier. 
Smeer het gehele oppervlak in met olijfolie. 
Strooi er wat zeezout en versgemalen zwarte 
peper overheen en leg de cote à l’os op de 
barbecue . 5 minuten grillen aan beide kanten 
voor een medium resultaat. Eenmaal klaar leg 
je de cote à l’os even apart (van het vuur af) 
om gedurende 10 minuten te laten rusten.

Serveer met een frisse salade, lekkere verse 
frietjes én een Zatte Bie om te drinken.

Recept: gemarineerde
cote à los in Zatte Bie

Roger en Lucien 
proeven BK-steaks
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Een groep Europese wetenschappers heeft 
ontdekt dat vlees dat gemarineerd wordt in 
bier na het grillen op een barbecue ge-
zonder is. Dat staat te lezen in het vakblad 
‘Journal of Agricultural and Food Science’. 
De wetenschappers, voornamelijk Span-
jaarden en Portugezen namen een stukje 
vlees, marineerden het in bier en legden 
het vervolgens op de barbecue. Na het 
grillen werd er getest op PAK’s. De re-
sultaten werden vergeleken met die in 
vlees dat niet gemarineerd was.

De resultaten waren opmerkelijk: het 
vlees dat gemarineerd was in donker 
bier bezat maar liefst 53 procent min-
der van de schadelijke PAK’s, dan het 
stuk vlees dat niet gemarineerd was. 
Dit is dus zeker eens het proberen 
waard, het is niet alleen gezond maar 
ook zéér lekker.

     Onze suggestie: Zatte Bie 
Probeer eens onderstaand re-
cept met het donkere bier van 
Brouwerij De Bie: de Zatte Bie.  
Een krachtig, donker bier van 9% met 
een typisch aroma dat zich langzaam 
laat genieten.

Ambachtelijk bier 
van hoge gis-
ting, gebrouwen 
op kleine schaal 
met uitsluitend 
natuurlijke ingre-
diënten: mout, 

hop, kandijsuiker, 
gist, water en kruiden. 

 
Dit pittige bier scoort 92/100 
op www.ratebeer.com. 
Het ontdekken waard!

De familie T’joen baat in hun hoeve in de Vij-
vestraat ambachtelijke brouwerij De Bie en 
een hoeveslagerij- en kwekerij uit. In Ware-
gem baten ze ook feestzalencomplex De Bie 
(het vroegere Ter Doest, nvdr) uit. Nicolas 
T’joen is verantwoordelijk voor het reilen en 
zeilen van de zaak en kweekt runderen van 
het Franse ras Limousin. Op zondag 29 juni 
kunnen de bezoekers van het BK wielrennen 
in Wielsbeke smullen van het malse vlees. “Ik 
ben al jaren bevriend met organisator Carlo 
Lambrecht”, legt Nicolas uit. “Toen hij nog 
iemand zocht om kwaliteitsvlees te leveren 
voor het BK moest hij dus niet ver zoeken. We 
kweken al jaren runderen volgens een eeu-
wenoude traditie. Ze krijgen natuurlijke voe-
ding van eigen bodem en tijd om te groeien 
zonder stimulerende middelen. Die aanpak 
levert ons mals vlees van goede kwaliteit op. 
Carlo zag het meteen zitten om de bezoekers 
in de vip-tenten mijn vlees voor te schotelen. 
We mogen die dag vierduizend steaks bezor-
gen aan de cateraar, die het vlees ter plaatse 
zal bereiden. Om al wat in de BK-sfeer te ko-
men, hebben we Roger De Vlaeminck en Lu-
cien Van Impe uitgenodigd om eens te komen 
voorproeven.”

Proeverij
De twee voormalige Belgisch kampioenen 
(De Vlaeminck won in 1969 en 1981 en Van 
Impe in 1983, nvdr) tekenen straks ook pre-
sent in Wielsbeke, maar kwamen gisteren al 

eens een kijkje nemen op het hoevedomein. 
Naast een rondleiding in de brouwerij en kwe-
kerij stond een proeverij in de stallen op het 
programma. Lucien was alvast in de wolken 
met zijn maaltijd. “Ik ben een echte vleeseter 
en eet in een jaar tijd wellicht een hele koe”, 
lacht hij. “Geleerd van Raymond Poulidor, die 
zelf uit de streek van Limousin komt en dus 
weet wat goed is. Hij heeft niet gelogen, het 
vlees is echt lekker.”

Ook De Vlaeminck smulde mee. “Hoewel ik 
meer vis op mijn bord lust, ga ik niet ontken-
nen dat een goed stuk vlees echt kan smaken. 
Dit vlees is van voortreffelijke kwaliteit, maar 
ook het ambachtelijk biertje van de brouwerij 
smaakt me.”

BBQ-evenement
Maar bier zal Nicolas aan het BK niet leve-
ren. Daar gelden afspraken met producent 
Inbev, wat door de wielerbond is opgelegd. Na 
hun maaltijd beloofden De Vlaeminck en Van 
Impe nog eens naar Wakken terug te keren 
en dat doen ze zelfs binnenkort al. “Op 7 juni 
organiseer ik een groot barbecue-evenement 
waarop voormalig wereldkampioen BBQ Kurt 
Deconinck komt koken”, glundert Nicolas. 
“Beide heren lieten al verstaan dat ze ook dat 
niet willen missen en daar ben ik uiteraard blij 
mee”, besluit Nicolas. 
Meer info op www.puurvlees.be.

Bron: HLN © VALENTIJN DUMOULEIN

GELEZEN IN: 
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Bezint eer ge begint!
Vooraleer u aan uw barbecue begint is het 
van groot belang het juiste materiaal in huis 
te hebben. Wat had u bijvoorbeeld gedacht 
van een stevig barbecuestel: zorg voor een 
stevige ondergrond met kwaliteit erbovenop. 
Ook enkele accessoires zijn broodnodig. Een 
lange tang om uw vlees tijdig om te draaien 
(ga voor een tang die lang genoeg is: voor-
komt verbrande vingers), een harige kwast 
om het in te oliën of te marineren (ga voor sili-
conen haren: veel hygiënischer) en een stalen 
borstel (ga voor eentje met een vervangbare 
kop en reinig het rooster als het nog heet is:  
makkelijker om het vuil los te krijgen). 

Ook een schort en handschoenen zijn niet 
te missen must-haves! Er kunnen altijd hete 
spetters terecht komen op het lichaam, dus 
het is belangrijk uzelf optimaal te bescher-
men. Ga hierbij voor handschoenen die tot 
aan de elleboog rijken, maar die niet te dik 
zijn, zodat u  nog alles voelt wat u doet.

And last but not least: Gebruik alleen gezui-
verde houtskool, geagglomereerde gezui-
verde houtskool of briketten van gezuiverde 
houtskool of kokosbriketten. Gebruik nooit 
hout voor de barbecue, zeker geen geverfd 
hout! De eerste mogelijkheden branden een 
stuk langer, en ze ontvlammen niet zo snel als 
er vet of sap uit het vlees druipt.

What happens next...
U wil waarschijnlijk zo snel mogelijk smullen, 
maar pas op. U kunt best pas beginnen met 
roosteren van het vlees als de houtskool gloeit 
en met een laagje witte as bedekt is. Bij de 
verbranding van houtskool komen namelijk 
PAK’s vrij (zie pagina 2). Wanneer het vlees 
te snel op het vuur wordt gelegd, komen die 
stoffen op het eten terecht. Wacht daarom 
met het roosteren tot de kolen met een laagje 
witte as zijn bedekt en er geen vlammen meer 
te zien zijn!

Voorzie bij de aanleg van de kolen ook steeds 
enkele “koele” zones. Leg hier minder of geen 
kolen, zodat u hier het vlees achteraf even 
kunt laten rusten vooraleer u het serveert.

Wat betreft het vlees op zich: ijskoud vlees 
zal gaan aanbranden, als je de binnenkant 
gaar wil krijgen. Haal het vlees daarom een 
uur voordat u het gaat bereiden, uit de koel-
kast zodat het op temperatuur kan komen. 
Geduld is een schone deugd, nietwaar? Leg 
verder nooit vlees met sausjes op de rooster. 
De sausjes verbranden onmiddellijk en het 
vlees koekt vast. Dep gemarineerd vlees eerst 
droog voordat het op de barbecue gaat. Draai 
het vlees bovendien ook niet meteen om, 

maar wacht tot er een ‘korstje’ is ontstaan. 
Dan laat het vlees makkelijk los en wordt het 
niet beschadigd.

Wees origineel en verrassend!
Niet alleen het vlees is belangrijk bij een ge-
slaagde barbecue, maar ook de bijhorende 
aroma’s. Heeft u een gesloten barbecue? 
Probeer dan eens een vuurvast kommetje met 
wat wijn of een stevige pint in de kolen te zet-
ten. Het maakt de gerechten extra sappig en 
geeft een ander aroma aan uw stukken vlees!

Bent u misschien nog op zoek naar een ver-
rassend kruidenmengsel? Ga dan eens voor 
het volgende mengsel: geraspte limoenschil, 
twee teentjes geplette knoflook, één theelepel 
gedroogde oregano, één theelepel mosterd-
poeder, één theelepel chilipoeder, één eet-
lepel bruine suiker en één eetlepel zeezout. 
Goed roeren en klaar is kees!

Het is misschien wat cliché, maar och zo over-
heerlijk! De papillot! Alles kan erin, van vlees 
tot groentjes en aardappelen. Het brandt nooit 
aan en er gaan geen smaken en aroma’s ver-
loren. U kunt dit gemakkelijk zelf maken met 
een stukje zilverpapier, in een handomdraai 
heeft u er weer een lekkernijtje bij!

Vlees is niet al wat de klok slaat
Inderdaad,  wat had u bijvoorbeeld gedacht 
van  een lekker stukje brood? Snijdt wat stok-
brood in sneetjes en serveer er een lekker 
look- of kruidenbotertje bij! 
En zorg zeker en vast voor uw dagelijkse por-
tie groenten! Rooster ze bij deze eens op de 
barbecue. Harde groenten kunt u best even-
tjes blancheren (kort koken), zodat ze binnenin 
lekker sappig blijven. Een  lekker bijgerechtje 
voor bij iedere barbecue!
Ook fruit kan niet ontbreken! Een fruitig des-
sert misschien? Geen probleem. Ga hierbij 
wel voor de hardere fruitsoorten, zoals mango 
en ananas: de ideale én gezonde afsluiter bij 
uitstek voor uw avondje plezier en vertier! 

Ontdek de enige echte 
BBQ tips & tricks!!!

BBQ feestje gepland?

Van de eerste zonnestralen hebben we al even geleden mogen genieten, maar stilletjes 
aan komen de warmere dagen in zicht en dat betekent: barbecue time! Een barbecue kan 
niet anders dan een geslaagd einde hebben met mooie stukken vlees op het rooster... 
Toch? Mis! Er kan een heleboel mis gaan tijdens uw barbecueavondje. Lees daarom de 
volgende BBQ tips & tricks en garandeer uzelf en uw gasten een fantastische eetfestijn!

Ontdek onze proefpakketten, ENKEL online of telefonisch verkrijgbaar. 
Bestel tijdig 0478 46 21 84 of www.puurvlees.be

Informatieblad over natuurlijk hoevevlees

0,5kg Witte pens eigen bereiding
0,5kg Rundsbrochette
0,5kg Kotelet de Provence
0,5kg Kippenboutjes gemarineerd

Totaal 2kg voor 4 personen

BBQ pakket TRADITIONAL

€ 30

0,5kg Cote à l’os zonder been
0,5kg BBQ-worst Italia
0,5kg Kipsaté de Samba
0,5kg Scampi brochette Toscane

Totaal 2kg voor 4 personen

BBQ pakket DE LUXE

€ 35

Een duivelse cocktail: 
Rode duivel Vojito 
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Ja, de zomer lijkt nog wel een eindje weg. 
Maar kom kom, een lekkere cocktail kan er 
altijd in. En bovendien moet er binnenkort so-
wieso gevierd worden, want onze Rode Dui-
vels moeten aan de bak in Brazilië en daar zal 
vast en zeker een mooie overwinning aan te 
pas komen. We moeten ze door en door steu-
nen en wat is er nu een betere manier dan de 
Red Devilish Vojito?

Benodigdheden
Vodka (1,5 deel, waarbij 1 deel = 30 ml)
Limoen (halve limoen)
Bruiswater
Stukjes verse watermeloen (4 à 5)
Verse muntblaadjes
Rietsuiker (1 deel = 30 ml)

Zo maak je hem zelf
Pureer – of voor zij die thuis zijn in het cock-
tailjargon: muddle – de verse limoen met de 
rietsuiker en de stukjes watermeloen. Schenk 
vervolgens de vodka erbij en meteen ook een 
aantal muntblaadjes. Roer – of stir – met een 

lepel stevig in het glas, zodat alle ingrediënten 
goed met elkaar vermengen en zodat er niets 
onderaan het glas blijft liggen. Doe hierna tot 
bijna aan de rand crushed ijs in het glas en 
top het af met het bruiswater.

Ben je een creatieveling? Bewerk het glas 
naar hartenlust met enkele blaadjes of takjes 
munt en serveer het geheel met een sappig 
stuk watermeloen. Een echte topper voor bij 
uw barbecue: duivels lekker, heerlijk verfris-
send en de volgende dag zeker voor herhaling 
vatbaar!

Ontdek deze en meer BBQ tips & tricks op 7 juni 
tijdens ons BBQ-event! Meer info op Pagina 4.



Geldig tot 30/09/2014
1 bon per klant. Niet cummuleerbaar met andere acties.

Bij
aankoop

van € 40,-
schenken we je

€ 5,- korting

Uitgebreide keuze
Limousin rundvlees, varkensvlees, 

fijne huisbereide charcuterie,
gourmet- en fondueschotels,...

Vijvestraat 47 - 8720 Wakken (Dentergem)
T 0478 46 21 84 - info@puurvlees.be - www.puurvlees.be

Open don, vrij 08.30u - 12.00u en 14u - 18.00u en za 08.30u - 12.00u

Online bestellen
Ook een hekel aan wachten? Blijf niet op je honger zitten en bestel online www.puurvlees.be. De webshop is gebruiksvrien-
delijk, je beslist zelf hoe dik je het vlees wil en wanneer je de bestelling ophaalt.

Ontdek onze proefpakketten, ENKEL online of telefonisch verkrijgbaar

We brengen ons gezond Limousinvlees tot bij u thuis! Thuislevering mogelijk in West- en Oost-Vlaanderen.

Interesse? Vul uw gegevens in via www.puurvlees.be.

LIMOUSIN-vleespakket:
1kg chateau briand (natuur of gemarineerd)
1kg dunne lende
1kg mager rundstoofvlees
1kg chipolata
1kg gemengd gehakt
Totaal 5kg

DUROC-varken pakket:
1kg lage ribkotelet
1kg carre gebraad
1kg varkensgyros
1kg spek of gemengd gehakt
1kg worst
Totaal 5kg

Wacht niet langer en proef het verschil...
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€ 45€ 60

Kom langs op ons BBQ event op 7 juni en steek deze bon in de urne. De 
winnaars worden door ons persoonlijk op de hoogte gebracht.

Naam:

Voornaam:

Adres:

Postcode:

Gemeente:

Tel/GSM:

E-mail:

Win 

BK VIP 

Tickets


