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IN DEZE EDITIE:

Vanwaar komt de link tussen 
rundvlees en cholesterol?
Nicolas Tjoen: “In de jaren ‘50-‘60 ging men 
op zoek naar de oorzaak van de vele hart-
infarcten en beroertes in die periode. Men 
kwam uit bij de verzadigde dierlijke vetten van 
rundvlees. Die vetten doen de slechte choles-
terol stijgen en kunnen aderverkalking veroor-
zaken met alle gevolgen van dien. Sindsdien 
wordt rundvlees als minder gezond bestem-
peld. Maar op dat moment stonden runderen, 
uit economische overwegingen, minder op de 
weide en kregen ze meer krachtvoer. Hierdoor 
winnen ze sneller aan gewicht en is hun vlees 
mooier. Maar het eten van graan i.p.v. gras 
veranderde ook de kwaliteit van het vet. En 
daar ligt de oorzaak.”

Wat deed de vleessector om het 
vetgehalte te verlagen?
Nicolas Tjoen: “Via kweekprogramma’s be-
gon men rassen te selecteren die magerder 
vlees produceren. Het Belgische witblauwras 

is daar een voorbeeld van. Maar de bourgon-
dische Belgen bleven op hun honger zitten. 
Ze misten de smaaksensatie van ‘echt’ vlees. 
Daarom begon Hof Ter Linden in 2006 het 
Franse rundveeras Limousin te fokken. In 
tegenstelling tot het Belgische witblauwras 
heeft Limousin wel veel smaak, vet en een 
gemarmerde structuur.” 

Wat runderen eten, speelt dus 
een zeer grote rol?
Nicolas Tjoen: “Absoluut. Bij Hof Ter Linden 
besteden we er al van in het begin veel aan-
dacht aan. We zijn op zoek gegaan naar het

pure van vroeger. Onze runderen worden op 
gras en gedroogd hooi vetgemest, waardoor 
ze minder cholesterol en een beter soort vet 
hebben dan runderen die graan krijgen. Bij 
grasrunderen ligt het aandeel vetten die de 
slechte cholesterol verhogen ook lager. Daar-
naast zitten er meer omega 3-vetten in hun 
vlees. Onze westerse voeding bevat tot 30 
keer meer omega 6 dan omega 3, terwijl dat 
slechts 4 keer meer mag zijn. Graanrundvlees 
bevat bijna 8 keer meer omega 6 dan omega 
3, dat van onze grasrunderen slechts 1,5 keer 
meer. Veel gezonder dus.
Een gezond lichaam start nog steeds met ge-
zonde voeding. Ook bij de dieren die je eet.”

Rundvlees met minder choles-
terol bestaat dus?
Nicolas Tjoen: “Inderdaad. Je hoeft rundvlees 
dus niet te laten als je last hebt van je chole-
sterol. Maar gezond eten betekent ook met 
mate eten en met voldoende afwisseling. Zo-
veel mogelijk natuurlijke producten gebruiken, 
is daarbij heel belangrijk. Onze Limousin run-
deren helpen je om die balans in evenwicht 
te krijgen. Zeker nu vis als alternatief in het 
gedrang komt, omdat de zeeën leeggevist 
worden en jammer genoeg ook meer vervuild 
geraken.” 

Heeft u ook een vraag over vlees? Mail ze 
naar info@puurvlees.be
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“Bestaat er rundvlees dat 
minder cholesterol bevat?”

De lezersvraag van Peter, een echte vleesliefhebber:

Puur Vlees
Krant

Nov 2013

1

1. Grassen bevatten veel carotenoïden, 
stoffen die voedsel geel, oranje en 
rood kleuren. Vandaar dat het vet 
van runderen die veel vers gras 
eten, gelig kleurt. Het vet van de 
graanrunderen is eerder wit. 

2. Vroeger werd in sommige landen 
vlees met gelig vet als minderwaar-
dig beschouwd. Dat blijkt onterecht. 
Want gelig vet heeft een veel 
gezondere samenstelling en bevat 
veel meer antioxidanten dan de 
wittere versie. Zo zit er ruim 7 keer 
meer bètacaroteen en 3 keer meer 
vitamine E in. Bovendien zorgen de 
extra antioxidanten ervoor dat het 
vlees van grasrunderen langer fris 
rood blijft.

3. Het voer heeft een grote invloed op 
de smaak van het rundvlees. Die 
smaak wordt meebepaald door het 
vet. Grasrundvlees smaakt ‘groener’, 
terwijl je in graanrundvlees meer 
‘zepige’ aroma’s proeft.

 Ontdek zelf of het gras groener 
is bij Hof Ter Linden. Neem eens 
een kijkje op de boerderij.

3 weetjes 
over het 
eten van 
vers gras

Rundvlees bevat noodzakelijke bouwstoffen voor je lichaam, zoals essentiële eiwitten en vitaminen. En ook 
mineralen zoals ijzer, zink en selenium worden sneller opgenomen uit dierlijke vetten. Maar kan je wel rood 
vlees eten als je moet letten op je cholesterol, vroeg Peter zich af. Nicolas Tjoen, eigenaar van Hoevekwekerij 
en -slagerij Hof ter Linden staat hem te woord.

Wedstrijd 
pag. 4

KLANTEN GETUIGEN

Dit weekend gourmet gegeten en ‘t 
was heerlijk!!! Een echte aanrader!!
E.P. uit Oostrozebeke

Super lekker vlees!
T.L. uit Waregem

Je weet dat we al veel soorten vlees 
hebben geproefd, maar die 6rib,  
zoiets  hebben we nog nooit gegeten, 
die smaak is niet te doen!
J&H uit Izegem
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Wat vindt u van gekloond vlees?
Nicolas Tjoen: “Ik vraag me echt af waarmee 
ze bezig zijn?! In Hof Ter Linden doen we er 
alles aan om onze runderen op een natuurlijke 
manier groot te brengen, terwijl zij hun vlees 
gewoon onder de microscoop kweken. Ons 
vlees is 100% hormoonvrij, zonder antibiotica 
en kunstmatige stoffen. Wat er in zo’n kunst-
burger zit, daar heb je het raden naar.”

Is kunstvlees economisch niet 
interessanter?
Nicolas Tjoen: “Ze beweren dat ze met ge-
kloond vlees de voedselschaarste kunnen 
aanpakken. Maar puur en zuiver blijft ons 

motto. Dat is zeer arbeidsintensief, maar wel 
de moeite waard. Onze klanten weten tenmin-
ste wat ze eten: smaakvol en gezond vlees 
met een constante kwaliteitsgarantie. Onze 
Limousin-runderen kan je zelf zien lopen op 
onze weilanden. Ze krijgen sappig gras, maïs, 
eiwit- en suikerrijk hooi, aardappelen en sui-
kerbieten te eten. Allemaal zelf geteeld. De 
laatste maand van hun luxeleven verwennen 
we ze zelfs met bierdraf, een natuurlijk voe-
dingssupplement waar ze gek op zijn. Natuur-
lijk vlees, respectvol gekweekt volgens een 
eeuwenoude traditie of gekloond vlees uit een 
laboratorium, mijn keuze is snel gemaakt.”

En hoe mag uw gekloond vlees 
gebakken zijn, mevrouw?
In de VS vinden ze dat vlees van gekloond vee zonder problemen kan gegeten worden door 
mensen. In Londen werd in augustus de eerste hamburger van kunstvlees gepresenteerd. Deze 
stamcellenburger is het tegenovergestelde van de natuurlijke, gezonde en pure producten die bij 
Hof Ter Linden over de toonbank gaan. Benieuwd dus wat Limousin-kweker Nicolas Tjoen van 
deze evolutie denkt.

Rosbief perfect gebakken

Uit een laboratoriumtest van Test 
Aankoop blijkt dat vlees uit de 
winkelrekken te veel bacteriën 
bevat die antibioticaresistent zijn. 
Dit betekent dat er veel te veel 
antibiotica gebruikt wordt in de 

veehouderij. Zowel Test Aankoop 
als De Boerenbond trekken aan 
de alarmbel. Alweer een reden 
om te kiezen voor natuurlijk, puur 
en gezond vlees.

Slikt u antibiotica of 
eet u er elke dag?

1. Smelt boter in een kleefpan. Kruid net vlees met peper en zout. Bak de rosbief 
aan gedurende 5 à 7 minuten.

2. Snij de sjalot, wortel en look grof. Draai het vlees om en voeg de groenten toe. 
Voeg tijm en laurier toe en laat nog 5 à 7 min bakken.

3. Zet de pan in een voorverwarmde oven van 170 à 180°C. Laat 35 à 40 min 
garen.

4. Haal het vlees uit de pan en wikkel in alu-
miniumfolie. Zet de pan terug op het vuur 
en blus met water. Voeg de bouillon toe 
en roer het aanbaksel los.

5. Zeef de saus. Test de warmte van het 
vlees met een vlees-thermometer 
(50°C in het midden). Snij dunne 
schijven van de rosbief en serveer met 
de saus.

6. Veel succes en eet smakelijk!
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Gourmet en fondue, 
lekker en gezellig

Zet de pan in een voorverwarmde oven van 170 à 180°C. Laat 35 à 40 min 

Haal het vlees uit de pan en wikkel in alu-
miniumfolie. Zet de pan terug op het vuur 
en blus met water. Voeg de bouillon toe 

Zeef de saus. Test de warmte van het 

schijven van de rosbief en serveer met 
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Rundblokjes Limousin
Varkensblokjes Duroc
Hoevekipfi let
Kruidenballetjes
Chipolata

Sausjes

FONDUE
Hoevekipfi let
Gyros van hoevekip
Zuiders lamskroontje
Chateaubriand Limousin
Rundbrochette Limousin
Varkenssneetje Duroc
Schnitzeltje Duroc
Hamburgertje Limousin
Kaasburgertje
Chipolata
Eitje met spek en kaas
Cordon Bleu

Pannenkoekenbeslag
Sausjes

GOURMET

Bestel tijdig!
0478 46 21 84
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Ook chef-koks kiezen voor Puur Vlees

Hoe past een plaatselijke hoeve- 
slagerij in de fi losofi e van een 
Thais restaurant?
Katy: “We vinden het zeer belangrijk dat we we-
ten wat we onze klanten voorschotelen. We kwe-
ken de meeste groenten en kruiden zelf in onze 
tuin, ook de Thaise. Ze komen rechtstreeks vanuit 
de grond in onze keuken en op de borden terecht. 
We gaan echt voor pure smaken. Het vlees van 
Hof ter Linden past daar perfect bij, want ook dat 
is puur. Hun runderen krijgen zuiver eten en we 
weten perfect hoe de dieren behandeld worden. 

Dat kunnen we met eigen ogen zien op de boer-
derij. We nemen enkel kleine hoeveelheden af, 
zodat we altijd supervers kwaliteitsvlees serve-
ren.”

Waarom kiezen jullie voor 
Limousin-rund?
Katy: “We werken altijd met kleine stukjes vlees, 
die kort gebakken worden. Het Limousin rund-
vlees behoudt altijd zijn volle smaak en blijft lek-
ker mals, ook in kleine plakjes. We willen geen 
schoenlapjes in onze gerechten. Limousin kan 

je echt op heel veel manieren ser-
veren: met boschampignons, met  
black bean saus, met pepersaus en 
seizoensgroentjes,… Iedere week 
hebben we andere suggesties. Die vind 
je trouwens op onze site en Facebook-
pagina. Onze klanten houden van puur 
vlees dat van een kweker uit de buurt 
komt. Je proeft gewoon dat Limousin een 
sterk ras is dat buiten leeft. De smaak is 
voller, minder waterig en meer doorleefd.”

Om van Thaise topkeuken te genieten, hoef je niet ver te reizen. Op de Markt in Oudenaarde zorgen Katy en haar team voor de lekkerste wok-
gerechten en Oosterse specialiteiten. Allemaal gemaakt van verse en pure producten. Het liefst van eigen kweek. ‘Weet wat je eet’ is hun motto. Iets 
wat hun klanten enorm appreciëren. Naast het lekkere eten natuurlijk.

Wok met dunne lende van Limousin en Thaise groenten
Ontdek dit recept op www.puurvlees.be

Waarom werken jullie samen met
een hoevekwekerij?
David Bertolozzi: “Het is kleinschaliger, echter, 
dichtbij en toegankelijk. We hebben altijd eer-
stelijnscontact. Dringende zaken worden meteen 
geregeld. Dat werkt vlot. Onze klanten horen ook 
graag dat onze producten uit de buurt komen. 
Noch wij, noch zij houden van industriële produc-
tie. Voor mij is het belangrijk dat elk stuk vlees 
dezelfde kwaliteit heeft. Bij massaproductie ben je 
daar nooit zeker van. Maar de hoofdreden is eigen-

lijk dat het Limousin-rundvlees van Hof ter Linden 
gewoon zeer lekker is.” 

Hoe moet rundvlees smaken 
volgens u?
David Bertolozzi: “Vlees moet vooral vol van 
smaak zijn. Lekker vlezig en knapperig wanneer je 
erop bijt. Het mag niet wegsmelten in je mond. De 
sappen moeten er juist volledig uitkomen, waar-
door de smaak goed tot zijn recht komt. En die 
sappige vleessmaak heeft Limousin-rund. Het 

smaakt een beetje belegen. Erg apart en moei-
lijk uit te leggen. Je moet het gewoon zelf 
proeven. Bovendien kan je er echt mee 
spelen. Ik verwerk het in hapjes, als 
kalfszwezerik, ongelet, carpaccio, 
tartaar,… De klanten zijn enthou-
siast en vinden het lekker. En dat is 
het allerbelangrijkste.”

Acht jaar geleden openden David Bertolozzi en zijn echtgenote An Kint restaurant Berto in de Waregemse Holstraat. Hun keuken 
is Frans-Belgisch en volgt de seizoenen. Maar Berto laat zich vooral leiden door topkwaliteit die hij zelf super lekker vindt.

Limousin rosbief met witlof, pastinaak, rode wijnsaus & truffelaardappel
Ontdek dit recept op www.puurvlees.be

In ’t Sterrebos doen ze er alles aan om het zakenmensen, families en vrienden naar hun zin te maken. In de winter betekent dat tafelen rond de houtkachel 
en in de zomer genieten van op een prachtig terras met kasteelzicht. Maar niet alleen het kader straalt kwaliteit uit. Ook alles wat er op je bord ligt, voldoet 
aan hoge eisen. Het moet vers en puur zijn en het liefst uit de streek komen.

Limousin entrecôte met rode biet, ui en knolseldercrème
Ontdek dit recept op www.puurvlees.be

Is ‘producten van bij ons’ serveren, 
een zeer bewuste keuze?
Guy Journée (chef-kok): “Absoluut. Toen ik les 
gaf aan hotelschool Spermalie, stimuleerde ik mijn 
leerlingen al om zoveel mogelijk producten van ei-
gen bodem te gebruiken. Hoe absurd is het om 
boontjes uit Kenia te importeren, als je er veel ver-
sere in de buurt vindt. Wij werken zoveel mogelijk 
met seizoengroenten. Die kopen we ‘s ochtends 
bij de boer in de buurt. Ze komen soms nog vol 
aarde toe. Verser kan het niet. Ook voor onze en-
trecôte zijn we overgeschakeld van Ierse Rib Eye 
naar Limousin-rund uit de streek. Nu zijn we zeker 

van de herkomst en van de kwaliteit. Constante 
kwaliteit leveren, is immers zeer belangrijk als je 
vast cliënteel hebt. In de toekomst zal er nog meer 
Limousin-rundvlees op de kaart komen, want onze 
klanten reageren heel positief.”

Wat is er zo bijzonder aan het 
Limousin-rund?
Guy Journée (chef-kok): “Het vlees is sterk door-
aderd, mals en heeft een krachtige smaak. Zeer 
apart. Het proeft niet naar jong vlees, niet opper-
vlakkig, maar doorgrond. Sommige van onze klan-
ten komen er speciaal voor naar hier. Ook het feit 

dat we ‘puur’ vlees van de hoeve aanbieden, trekt 
klanten aan. Mensen zijn echt veel bewuster met 
voeding bezig dan vroeger. Tot nu toe serveerden 
we onze entrecôte altijd op een klassieke manier 
voor 2 of 3 personen. Al dan niet gemari-
neerd. We versneden hem dan aan ta-
fel. Vanaf nu gaan we hem ook in de 
keuken verwerken en mooi schikken 
op de borden, vooraleer hij wordt 
opgediend.”

Restaurant Berto - Waregem

‘t Sterrebos - Rumbeke

Taste & Flavor - Oudenaarde
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Geldig tot 31/05/2014
1 bon per klant. Niet cummuleerbaar met andere acties.

Bij
aankoop

van € 40,-
schenken we je

€ 5,- korting

Uitgebreide keuze
Limousin rundvlees, varkensvlees, 

fi jne 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? Blĳ f niet op je honger zitten en bestel online www.puurvlees.be. De webshop is gebruiksvrien-
delĳ k, je beslist zelf hoe dik je het vlees wil en wanneer je de bestelling ophaalt.

Ontdek onze proefpakketten, ENKEL online of telefonisch verkrĳ gbaar

Eet gezond, we brengen het hoevevlees bij u thuis. Thuislevering mogelijk in West- en Oost-Vlaanderen.

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

LIMOUSIN-vleespakket:
1kg Chateau Briand
1kg Rosbief Chateau
1kg Rundstoofvlees
1kg Gemengd Gehakt
1kg Kaas- of natuurhamburger
Totaal 5kg

DUROC-varken pakket:
1kg Spieringkotelet
1kg Hespegebraad
1kg Varkensstoofvlees
1kg Wienerschnitzel
1kg Worst
Totaal 5kg

€ 60

LIMOUSIN-vleespakket:LIMOUSIN-vleespakket:

€ 60€ 60 € 40

DUROC-varken pakket:DUROC-varken pakket:

€ 40€ 40

Wacht niet langer en proef het verschil...

Win een weekend Mercedes rijden
Kruis je droomwagen aan, kom langs op ons Winter Dream Event op 14 
december en steek deze bon in de urne. De winnaar wordt door ons persoon-
lijk op de hoogte gebracht en mag een weekendje cruisen met zijn Mercedes 
droomwagen.

Naam:

Voornaam:

Adres:

Postcode:

Gemeente:

Tel/GSM:

E-mail:

Deze actie wordt mogelijk gemaakt door:

Hoofdzetel Ghistelinck Waregem, F. Rooseveltlaan 165, 8790 Waregem
mail@ghistelinck.be, www.ghistelinck.be, fb.com/groupghistelinck

CLS Shooting Break

Nieuwe S-Klasse

SL Cabrio


