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Varken vervangt landbouwmachine
Tuur je over de Nederlandse akkers, dan zie je landbouwmachines de grond omploegen.

Natuurboer Richard van Pelt blaast een eeuwenoude methode nieuw leven in: hij laat varkens het werk doen. Sinds februari lopen de roodharige Tamworth varkens op
biologisch grasland in Noord-Nederland.
Dit is een nieuw, duurzaam project
als alternatief voor landbouwmachines. Om een stuk land gebruiksklaar te
maken, gebruiken boeren doorgaans een landbouwmiddel om alles te doden. Vervolgens ploegt de boer het om
en rijden er zware machines over het land. Dat
doet
de grond geen goed.

Varkens vs. Machines

Een varken kan hetzelfde, maar dan beter en
vooral duurzamer. Richard: “het bespaart
uitstoot van fossiele brandstof, behoudt de
natuurlijke bodemstructuur en vruchtbaarheid van de grond en voorkomt dat onkruid
gaat woekeren. Van dat laatste hebben biologische boeren last, omdat ze veel landbouwmid-

delen niet mogen gebruiken.” Het project levert hierdoor
een bijdrage aan een beter en duurzamer milieu.

Tamworth varken

Het Tamworth varken is een oud ras en staat nog dicht
bij het natuurlijke dier. Ze zijn sterk, redden zich zelf en
hebben een goede weerstand. Bovendien zijn ze niet
gefokt voor de vleesproductie. Door de varkens
in hun natuurlijke habitat te laten, smaakt het
vlees uiteindelijk ook beter. Zo slaan wij drie
vliegen in één klap: een gelukkig varken, de
boer een mooi omgeploegde grond en uiteindelijk kan “Vlees van de Woeste Grond”
een gezond stuk vlees verkopen.”
Kijk op www.dewoestegrond.nl waar dit mooie
duurzame stukje vlees te koop is.
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Vernieuwde werkwijze:
alles in eigen beheer
Er ligt een mals stuk vlees op je bord. Maar waar is het dier
opgegroeid? Onder welke omstandigheden? Door wie is het
geslacht? En wat is er aan het vlees toegevoegd? Allemaal
vragen die De Woeste Grond (ja je leest het goed, ‘vlees
van’ is geschrapt) nu nog beter kan beantwoorden.
Sinds half februari staan namelijk
drie mensen aan het roer: Richard heeft Eugénie en Léon
naast zich staan. Door deze
drie-eenheid is de keten nog
transparanter, duidelijker
en dichter.
Richard richt zich
als natuurboer
voortaan het grootste deel van zijn
tijd op het natuurbeheer en de dieren.
In de nieuwe slagerij
verwerkt Léon het vlees, samen met
ambachtelijke slagers. Slagers die geen
fabrieksproduct produceren, passie hebben voor het vlees en - niet onbelangrijk
- met respect voor het beest aan de slag
gaan. De derde schakel, Eugénie, houdt
zich bezig met de marketing, communicatie en verkoop.
Deze rolverdeling zorgt ervoor dat alles
in eigen beheer is: van A tot Z is bekend
welke weg een stuk vlees aflegt. In het

kort gaat het als volgt: de dieren
leven het hele jaar buiten op
een stuk grond in Nederland. Na een goed leven
gaan ze naar de slachter
en vervolgens komen de
stukken vlees binnen in de
slagerij. De slagers en Léon
verwerken het vlees, waarna het
direct wordt gevacumeerd en
ingevroren. Zodra er een bestelling komt via de website
of een winkel, gaat het op
transport met diepvrieskoerier Leen Menken. En even
later ligt het lekker te pruttelen
in de pan.
Natuurlijk blijven twee principes hoog
in het vaandel staan: we gooien zo min
mogelijk van het dier weg en E-nummers vinden geen weg in ons bedrijf.
Gewoon, omdat ieder stuk vlees het
waard is om van te genieten en de pure
smaak van vlees al een genot is voor de
smaakpapillen.

Met een Italiaans tintje

Gestoofde
schenkel

Koken met
woeste chef Léon
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Nieuws uit de kudde
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± 1,5 kg runderschenkel
3 eetlepels bloem
versgemalen peper
zout
olijfolie
1 klontje roomboter
1 gesneden ui
300 g in blokjes gesneden wortel
2 teentjes knoflook
2 stengels klein gesneden bleekselderij
200 ml droge witte wijn
2 dl runderbouillon
1 blik tomatenblokjes (á 400 ml)
2 laurierblaadjes
1 biologische citroen
3 takjes peterselie
over het
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Kruid de schenkels met peper, zout en
bloem. Verhit wat olijfolie in een pan
en voeg de boter toe. Bak hierin
de schenkels rondom bruin. Neem het
vlees uit de pan. Bak de ui, 1 teentje
knoflook, de wortel en bleekselderij
aan in de achtergebleven boter.
Voeg de wijn, bouillon, tomatenblokjes
en de laurierblaadjes toe en breng dit
aan de kook. Schep het vlees in de saus
en breng dit aan de kook. Laat het vlees
met de deksel erop ±1,5 uur zacht
stoven (tot het loslaat van het bot).
Gremolata: Rasp de schil van de
citroen. Maak de peterselie schoon,
verwijder alle steeltjes en snijd in hele
kleine stukjes. Snijd de knoflook fijn.
Meng het citroenrasp met de knoflook,
peterselie en olijfolie. Het mengsel
moet strooibaar zijn, vergelijkbaar met
geraspte kaas. Breng op smaak met
peper en eventueel zout.
Verwijder de laurierblaadjes en verdeel
het vlees met de saus over de borden
en garneer dit met gremolata.
Lekker met pasta.
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