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LICHTBRIL helpt je
door winterdip

65LEES

NOKIA LUMIA 920: 
alweer iPhone-killer

66LEES

Welk stuk?
Entrecôte of tussenrib. De
naam zegt het: dit stuk vlees

komt vantussen de ribben. Het is
dooraderd en heeft altijd een vet -
rand, en dus veel smaak. Wordt het
vlees met de rib er nog aan geser-
veerd, dan spreken we vancôte à l’os.

Ossenhaas of filet pur is het
beste en duurste stuk, uit de

dunne lende (rug) van het
rund, voorbij de tussenrib. Het is
heel fijn van structuur en heeft am-
per vet. De ossenhaas bestaat uit
meerdere delen: de kop (waaruit
chateaubriand wordt gehaald),
het middenstuk (de tournedos) en
het stuk tegen de staart aan (filet
mignon), ook wel kleinhoofd of dikke
lende genaamd. Hieruit worden ook

rosbief en steak gesne-
den, al kunnen die ook
uit andere delen van
het rund komen, bij-
voorbeeld het boven-
ste stuk van de bil.

Onglet of longhaas (of kraai-
biefstuk) is opvallend diep rood van

kleur, met een veel grovere
draad. Het komt van lager en
meer voorin, tegen de mid-

denrifspier, dichter bij de organen
en heeft daardoor meer smaak.

Stoverij en vlees voor ameri-
cain komt doorgaans uit de

schouders, voorkwartier en de bil
van het rund. 

De lekkerste kantjes 
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Rundsvlees is zoveel
meer dan steak alleen. 
‘Vergeten’ stukken zoals
de onglet staan weer op
de kaart en mergpijpjes
en américain à la minute
zijn helemaal terug. 
Voor een exclusief stukje
rund moet je naar Japan:
daar krijgen de dieren 
massages en mogen ze
bier drinken. Echt!



Zo’n bijzonder stuk vlees bak je 
gewoon in de pan, in een beetje
goede boter. Je degusteert het 

puur - saus hoort er niet bij 

Reken op een mergpijpje
per persoon. Bestel ze

eventueel bij je slager en
vraag naar gelijke stukjes:
hij zaagt ze dan op maat 
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SOFIE kooktSofie Dumont is de chef van Les Eleveurs in Halle.

Elke week stelt zij enkele frisse gerechten voor

die u zo kan klaarmaken bij u thuis.

Hoe bakken?
• Haal je stuk vlees een halfuurtje op voor-
hand uit de koelkast. Dep het droog (voor
een mooi korstje) en kruid aan twee kanten
met peper en zout. 
• Pas het formaat van je pan aan de grootte
van je stuk vlees aan: in een te grote pan ver-
brandt de boter rond het vlees en dat is
nooit goed. Ga voor een koperen pan of een
zonder antikleeflaag en laat er een beetje
(liefst geklaarde) boter in heet worden.  Ge-
bruik niet te veel boter en laat goed heet
worden: ze moet spetteren wanneer je er je
vlees in legt.
• Bak het vlees aan beide kanten telkens
twee minuten op hoog vuur — dan heb je
bij een gemiddelde steak een ideale bleu
met een kerntemperatuur van ongeveer
45°C. Wil je je steak liever saignant, draai
het vuur dan lager en laat nog één minuut
extra aan beide kanten bakken, tot een
kerntemperatuur van 50°C. Voor à point,
medium of rosé (60°C) en bien cuit of
doorbakken (70°C) doe je er nog respec-
tievelijk 1 en 2 minuten bij. 
• Laat je vlees daarna 5 tot 10 minuten rus-
ten op een plank, met een aluminiumfolie
over. Is het vlees dikker dan 2 cm, laat het
dan in de oven rusten, op maximaal 90°C.

Hoe rijp?
Hoe langer een stuk vlees rijpt, hoe meer
smaak het krijgt. Bij gespecialiseerde slagers
vind je vlees dat extra lang gerijpt wordt in
speciale koelcellen met luchtcirculatie. Dat
kan van 3 tot 6, soms tot 10 weken gaan. 
Gerijpt vlees is duurder, doordat het tijdens
de rijping vocht (en dus ook gewicht) ver-
liest - soms tot 30%! Het vlees en het vet
kleurt donkerder; de smaak is heel intens.

Gerookte mergpijpjes

Koeien die bier te drinken krijgen en elke dag gemasseerd
worden? Het klinkt zot maar het gebeurt écht. In Japan, 
weliswaar, en eerlijk is eerlijk, het vlees is ook hemels:
 boterzacht en bomvol smaak.

Heel typisch voor Wagyu-vlees is
de marmering of dooradering
met vetadertjes. Hoe meer van die
adertjes, hoe beter het vlees — er
bestaat zelfs een ‘Wagyu Marme-
ringsschaal’ die de kwaliteit (en
prijs) van het vlees bepaalt. 
Ondertussen zijn er ook bij ons
Wagyu-fokkerijen. De (zwarte)
runderen blijven een jaar lang vrij
buiten lopen, terwijl de kalfjes bij
hun moeder zogen. Daarna wor-

den ze op een dieet van hoog kwalitatieve granen en
‘bier’ (de alcoholvrije resten van de bierproductie) ge-
zet en worden ze ook, geheel naar de Japanse traditie
gemasseerd.  Reken op ongeveer 90 euro per kg. 

Te koop bij de betere slager, onder meer bij:  
• Van Dierendonck, Sint-Idesbald, www.dierendonck.be
• Rondou, Leuven, www.beenhouwerijrondou.be
• Van Vaerenbergh, Liedekerke, www.slagerij-traiteur.be
• Vermeulen, Antwerpen, www.beenhouwerij-vermeulen.be
• Van Engelandt, Anderlecht, www.vanengelandt.com

Wagyu

Of je ze nu op een toastje, als voor -
gerecht of als garnituur bij een echte
côte à l’os bordelaise met rode wijnsaus
serveert: mergpijpjes smaken altijd. En
als je ze ook nog eens rookt, krijg je een
heel bijzonder hapje om uit te lepelen! 

Breng een pot water aan de kook
met zout, peper en een scheut azijn,
om je mergpijpjes eerst helemaal
schoon te krijgen. 
Pocheer ze vier minuten, haal de pot
van het vuur en laat afkoelen. Schep
het schuim van het water en schraap
eventuele restjes vlees van de bui-
tenkant van de beentjes. Rook ze
‘koud’, in een rookoven of een rook-
barbecue (bijvoorbeeld Oklahoma
Joe), gedurende een halfuurtje. Gaar
je mergpijpjes verder in de oven, zo’n
4 minuten op 200 graden. Serveer
met peper en wat fleur de sel.

KOUD ROKEN
Bij koud roken schommelt de tem-
peratuur rond de 30°C en komt ze
niet boven de 50°C. Je mergpijpjes
garen niet maar nemen wel de
rooksmaak op.
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De lekkerste américain maak je van vlees van de ‘tache noi-
re’ of bovenbil (dik bil), die heeft het meeste smaak. Maal

het vlees zelf, à la
 minute, of vraag je
slager om het voor
jou te malen. 

Onglet — of longhaas, kraai en
schorsvel — is een heel smaakvol
stuk vlees van dicht bij de organen en
de lever van het rund. Je herkent het
meteen aan z’n donkerrode kleur en
typische grote, lange vezel of draad.
Ook al zit het bomvol smaak, toch is
het heel mager.

RODE
SJALOTTENBOTER
4 een drietal sjalotten 
4 een glas rode wijn
4 een glas porto
4100 gram boter op 
kamertemperatuur

Snipper de sjalotjes fijn. Zet ze onder met de helft
rode wijn en de helft porto. Voeg peper en zout toe
en laat zachtjes koken tot al het vocht verdampt is.
Laat afkoelen en meng één eenheid sjalotjes met
één eenheid zachte boter. Meng goed, rol de boter
op tot een worstje en wikkel in een huishoudfolie,
of vul er kleine potjes mee. Laat opstijven.
Onglet heeft zoveel smaak dat je het perfect kan
grillen: het weerstaat met gemak de kracht van de
grill. Eet hem saignant en serveer met een ge-
mengde salade of wat radicchio.
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BELGISCH 
WITBLAUW
Het bekendste inland-
se vlees is dat van het
Belgisch witblauw -
rund, met zijn indruk-
wekkende omvang,
gespierd uiterlijk, ‘dik-
ke billen’ en mals en
sappig vlees met wei-
nig vet. Runderen met
het Meritus-kwali-
teitslabel worden vol-
gens strikte normen
gekweekt en van
dichtbij opgevolgd.

Gegrilde onglet
In Frankrijk staat onglet in bijna elk restaurant op de kaart. Hij
wordt er heel klassiek in de pan gebakken ‘à l’échalotte’. Ik
maak er graag mijn eigen variant van: gegrild, met rode sjalot-
tenboter.

TIP
Rode sjalottenboter kan je
makkelijk op voorhand klaar-
maken en een paar dagen in
de koelkast bewaren. Maak er
wat meer en vries een deel in.
Lekker voor bij de barbecue,
of in een aardappel in de
schil. Heb je geen sjalotten,
gebruik dan rode uien.

Américain ‘Sofie’

Locatie: Hoeve Versyck, 
Pepingen (boerderijwinkel). 
Haar: Kwa’Fuur, Halle 
Kledij: Bella Belli, 
www.bellabelli.be en New Look
Juwelen: Anne Zellien, 
www.annezellien.be
Make-up: Vanessa Van den Bussche
Styling: Debby De Mangelaere
en Suzan Teirlinck, 
www.lesfillesrouges.be
Foto: Sigfrid Eggers, www.studio66.be
Redactie: Laurence Machiels

1 4

52

5
43

AMÉRICAIN (VOOR 1 PERSOON)
4160 à 180 gram gemalen ‘tache noire’
4 een eierdooier
4 een theelepel tabasco
4 een eetlepel gehakte uitjes
4 een eetlepel gehakte peterselie
4 een eetlepel mosterd
4 een halve theelepel worcestershiresaus
4 een theelepel kappertjes
4 arachideolie
4 peper, zout

Meng de dooier, mosterd, peper en het zout met een klopper         . Druppel
er al roerend arachideolie bij, tot de mengeling er mooi glad uitziet, als een
dikke vinaigrette         . 
Voeg het vlees toe           en meng er de andere ingrediënten bij         .
Proef en voeg meer kruiden of tabasco toe, voor een pikante versie         .  
Serveer met verse mayonaise, sla en frietjes. 

MAYONAISE
4 een eierdooier
4 een eetlepel mosterd
4 een theelepel citroensap
4 een theelepel witte wijnazijn
4300 ml arachideolie 
4 peper, zout

Meng de dooier en de mosterd, voeg zout en peper toe en druppel er al
roerend de arachideolie bij. Voeg citroensap en azijn toe, roer en proef. 

FRIETEN 
4 bintjes (naar believen)

Schil en snij je bintjes in frieten. Pocheer ze een eerste keer gedurende 3 à 5
minuten (afhankelijk van de dikte) op 140°C. Bak ze de tweede keer 3 mi-
nuten op 180°C. 


