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French koopt al jaren haar vlees bij De Groene
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Lekker interactief
In dit magazine kom je verschillende QR-codes tegen.
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met de camera van je iPhone - kom je direct op de pagina
op onze website die over het onderwerp gaat. Wel zo handig!
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Gijs nam De Groene Weg slagerij in Arnhem
over. Wij zochten hem op in zijn winkel.

18 Tot op ‘t bot: rauwe ham
Niet te missen op de borrelplank: rauwe ham.
Maar wat is het verhaal achter dit heerlijke
vleeswaren?

Voorwoord
Als het gaat om duurzaamheid zetten we grote stappen. Bij De Groene
Weg, maar vooral ook op grotere schaal. Zo presenteerde de Europese
Commissie in mei als onderdeel van de Green Deal verschillende
doelen voor de landbouwsector. Het streven is bijvoorbeeld dat in 2030
25% van de landbouw in Europa biologisch is. Je begrijpt: dat kan ik
alleen maar toejuichen. Vooral als je je bedenkt dat dat in Nederland
momenteel ongeveer 4% is. Toch kunnen we dit alleen bereiken als de
consumptie van biologische producten fors stijgt. Werk aan de winkel!
Het is natuurlijk niet voor niks dat Europa fors wil investeren in
biologisch. Er valt nog veel winst te behalen in de landbouwsector,
van kringloop tot bestrijdingsmiddelen. In de biologische sector zijn
we daarmee heel bewust bezig. Bij De Groene Weg komt de mest van
onze dieren altijd terug op het land van de biologische boeren. We
produceren een deel van het voer binnen onze eigen keten. En ook
op het gebied van energie- en watergebruik lopen we voorop, van
opwekken tot opslaan en hergebruiken.
Ik vind het belangrijk dat we de wereld waarin we leven zo weinig
mogelijk belasten. Dat hebben we lang genoeg gedaan. Gelukkig
hoeven we niemand meer te overtuigen dat we dingen structureel
moeten veranderen, we moeten het alleen nog gaan doen met
zijn allen. Onze boeren gaan al heel ver in duurzame initiatieven.
Maar we kijken altijd hoe we nóg verder kunnen gaan. Een volledig
energieneutrale varkensketen? Het is nu nog tekentafelpraat, maar
ik vind het een heel mooi doel om voor te gaan!
In dit magazine inspireren we je graag met duurzame verhalen uit onze
sector. Van onze boeren en slagers, maar vooral ook lekker duurzame
inspiratie voor bij jou op het bord! En hopelijk inspireer jij anderen
om ook te kiezen voor biologisch, zodat we samen gaan voor 25%
biologische landbouw in 2030!
Allard Bakker
General Manager De Groene Weg

Colofon

De Groene Keuken is een uitgave van De Groene Weg. De redactie wordt
gevoerd door Artica. De tekst en foto’s zijn in eigendom van De Groene
Weg. Het overnemen is alleen na schriftelijke toestemming van De Groene
Weg toegestaan.
Vragen over dit magazine? Neem contact op via info@degroeneweg.nl.
Op zoek naar inspiratie of benieuwd naar meer verhalen? Volg ons op
Facebook (@degroeneweg.nl), Instagram (@degroeneweg.nl) of neem
een kijkje op onze website (www.degroeneweg.nl).
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recept

Ossenhaas met spek en
spicy sperziebonensalade
met crispy smash krieltjes
4 personen

INGREDIËNTEN
500 gram biologische ossenhaas of rosbief • 400 gram sperziebonen • 1 kilo krieltjes
in de schil • 1 bosje rozemarijn • 2 tenen knoflook • 1 rode ui in ringen • 3 el Griekse
yoghurt • 1 el harissakruiden • 6 el olijfolie • 2 el roomboter • plukje peterselie • zout
en peper
KOOKGEREI
braadslede • kernthermometer • prikkers

BEREIDINGSWIJZE

 erwarm de oven voor op 180°C. Bestrooi het vlees met zout en peper. Omwikkel
V
het met spek en zet vast met prikkers. Smelt de boter en bak het vlees aan
de spekkant goudbruin. Leg het vervolgens in een braadslede, dek af met
aluminiumfolie en zet het in de oven. Laat het rustig garen tot 55°C.
Kook ondertussen de krieltjes in 10 minuten beetgaar en giet af. Plet de knoflook.
Doe de krieltjes met de knoflook in een braadslede en overgiet met 4 el olijfolie.
Ris de rozemarijn en hak grof. Voeg toe aan de aardappeltjes en rooster het samen
goudbruin. Haal de schaal uit de oven en prak de knoflook, krieltjes en rozemarijn
fijn met een pureestamper of vork. Overgiet wederom met olijfolie en besprenkel
met zeezout. Bak nu nogmaals 15-20 minuten totdat het knapperig is.
Maak de sperziebonen schoon, kook in gezouten water beetgaar en giet af.
Laat afkoelen. Maak een dressing van Griekse yoghurt en de harissakruiden en voeg de sperziebonen en de uien toe. Breng op smaak
met zout en peper en wat peterselie.
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Duurzame
oplossingen op
de boerderij
Boer Bas Antonissen
Net buiten het centrum van het Brabantse Rucphen ligt de

Langs de stallen lopen we naar de woning van Bas. Hier woont

biologische varkenshouderij van Bas Antonissen. Of zoals

hij samen met zijn vrouw en twee dochters. Als klein jochie

hij ook wel bekend staat: BoerBas. Als we de auto op de

liep de boer al over hetzelfde erf. “Ik ben opgegroeid op deze

oprit parkeren zien we nog geen varkens, maar wel een

boerderij. Al ziet het er inmiddels heel anders uit. Tot 2013 was

kwispelende labrador die ons staat op te wachten.

het bedrijf van mijn ouders niet biologisch. Mijn vader zat tegen

“Hé hallo!” Een vrolijke Bas verschijnt in een groene

een burn-out aan toen we hoorden dat er nog een schep bo-

overall uit een van de stallen. “Eerst even een kop koffie

venop moest qua aantal varkens. Ook op de agrarische school

voordat we de schuur ingaan?”

leerde ik dat het meer , meer en meer moest. Maar ik voelde
me niet goed bij dat toekomstbeeld. En daar was mijn vader
het gelukkig mee eens.”
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Complete verbouwing
Bas vertelt hoe hij en zijn vader zich verdiepten in andere

Het is voor ons veel waard dat De Groene Weg een consument

opties en terecht kwamen bij De Groene Weg. “We waren zo

vindt die een eerlijke prijs voor ons biologische vlees wil

enthousiast dat we ons meteen aanmeldden. Zij zijn erbij gebaat

betalen.”

dat wij een goed varken aanleveren, wij zijn erbij gebaat dat
zij het varken goed verkopen. Die wisselwerking beviel ons

Nesten met zwaluwen

wel.” Toevallig was er op het moment van inschrijven geen

Naast de knorrende varkens valt ons nog een geluid op: het

wachtlijst. In drie maanden tijd zetten Bas en zijn vader de

gezang van zwaluwen. Bas wijst naar boven. Vijf kleine vogel-

verbouwing naar biologisch in gang. “We moesten een nieuwe

kopjes kijken vanuit een nestje van modder en stro op ons

indeling maken met aparte hoekjes. Eén voor het eten, één

neer. “Voordat we biologisch waren had ik dat hier nog nooit

voor het liggen en één voor het mesten. Daarom haalden we

gezien. Maar sinds de varkens naar buiten kunnen, komen er

de stallen compleet leeg. Alleen de muren stonden nog over-

ook meer vliegen binnen. En daar komen zwaluwen op af. Ik

eind! Meer ramen voor daglicht, een vrije en verharde uitloop

zag dat ze bezig waren met hun nestjes en heb toen wat nest-

naar buiten, een groot weiland voor de zeugen… het was een

plankjes boven de deur gemaakt. Inmiddels zijn er wel een stuk

hele verbouwing. Maar nog geen jaar later leverden we ons

of tien nestjes! Als biologische boer ben je met veel meer bezig

eerste biologische varken af.”

dan alleen het houden van je dieren. Al is dat ook een valkuil. Ik
wil nog veel doen, maar de varkens zijn de basis.”

Cirkel rond
Na een kop koffie trekken we de laarzen aan en stappen we de
stal van de vleesvarkens binnen. De meeste dieren schrikken kort
van onze aanwezigheid, maar komen al snel terug om te kijken
wie er op bezoek zijn. Er ligt vers stro in het verblijf en via een
deur kunnen ze naar buiten wanneer ze willen. De mest van de
varkens valt tussen de spijlen in de vloer. “We vangen al de
mest op. Het is in onze sector verplicht om dit vervolgens
biologisch af te zetten. Eens in de zoveel tijd brengen we
honderdduizenden liters mest naar een akkerbouwer in de buurt,
zo’n vijftien kilometer verderop. Zij strooien het uit over hun land
en daar krijg ik stro voor terug. Dan is de cirkel weer rond!”

“Als biologische
boer ben je met
veel meer bezig
dan alleen het
houden van je
dieren.”
1001 mogelijkheden

Wachten wordt beloond

Bas vertelt gepassioneerd over zijn vak. Iets wat volgens hem

“Al het voer voor onze varkens is biologisch. Zorgzaam

zelf er al van jongs af aan in zit. “Ik ben altijd al heel enthousiast

omgaan met je bodem is voor ons normaal geworden.

geweest over dit vak. Vroeger zat ik het liefst op de trekker, nu

Als biologische boer ga je in het voorjaar niet meteen het land

vind ik het heerlijk om met de dieren bezig te zijn en nieuwe

op en gebruik je geen kunstmest om de groei te bevorderen,

dingen te proberen. Wat anderen zien als chaos, zie ik als 1001

maar wacht je op het juiste moment om te zaaien. Het is een

mogelijkheden. Als we wat oud ijzer over hebben gooi ik dat

bewerkelijke sector en we moeten hard werken.” Al heeft Bas

bijvoorbeeld niet weg. Daar kan ik nog prima een barbecue van

daar geen problemen mee. “Ik wil juist meer doen voor onze

maken!

varkens.
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Echte slopers
We wandelen verder naar het weiland met de zeugen.
De varkens hebben alle ruimte om in de buitenlucht rond te
neuzen of te badderen in de modderpoel. Het veld is omringd
met allerlei kruiden. “Da’s een duurzaamheidsdingetje.
De varkens vinden dit kruidenrijke grasland heerlijk en
ook voor andere dieren is het een goede leefomgeving.”
Als we onze voeten in het gras zetten komen de eerste dieren
al snel naar ons toe. Niet veel later zijn we omringd door
nieuwsgierige varkenssnuiten. “Een koe is een ritme-dier, maar
varkens zijn echte ontdekkers en houden van contact. Ik vind
het heel interessant om te zien hoe ze op bepaalde dingen
reageren. Een tijdje terug maakte ik speelgoed waarin varkens
balletjes met hun neus omhoog kunnen schuiven. Dat soort
nieuwe dingen vinden ze heel leuk. Al hebben ze er niet echt
lang van genoten, want varkens zijn ook ontzettende slopers.”
Lagen mest
We laten de nieuwsgierige varkens achter ons en lopen de
aangrenzende schuur binnen. Het is een grote schuur, die van
binnen helemaal open is. Hier en daar liggen wat varkens een
middagdutje te doen en sommige dieren snuffelen tussen
de opgestapelde balen stro. “Deze stal noemen we ook wel
een potstal. De mest verdwijnt dan onder lagen stro, die we
hier uitstrooien. In het voorjaar halen we de gestapelde lagen
eruit. De mest is dan goed aangestampt en gerijpt. Perfect
voor de akkerbouw!” Maar ook voor het stalklimaat is het
goed. Het houdt de stal in de winter lekker warm, waardoor
een andere warmtebron niet nodig is.
EKO-code

“Bij iedere
investering kijk
ik of de keuze
duurzamer is."

Terwijl we de zeugenschuur uitlopen vertelt Bas dat hij

Van groen naar groener

bestuurslid is van de leveranciersvereniging van De Groene

We eindigen op de plek waar het voor de dieren allemaal

Weg. “In dit bestuur vertegenwoordigen we de boeren.

begint: in de kraamstal. De jongste biggetjes zijn nog maar

We behandelen vraagstukken, sparren met De Groene Weg

een dag oud en staan nog wat wankel op hun pootjes. Bas

en houden elkaar constant op de hoogte. Duurzaamheid is

vervolgt zijn verhaal over duurzaamheid terwijl we naar de

een onderwerp dat vaak terugkomt. Het staat bij ons allemaal

slapende beestjes kijken. “In de toekomst valt er nog wat te

hoog in het vaandel. Neem onze EKO-code; met deze code

halen. We vinden verduurzamen heel belangrijk en houden

willen we communiceren dat wij vanuit De Groene Weg meer

het constant in ons achterhoofd. Bij iedere investering kijk

doen voor duurzaamheid. We willen verder gaan dan

ik of de keuze duurzamer is. Als ons energiecontract afloopt

de biologische wetgeving. Met een modderpoel voor de

is de kans groot dat we kiezen voor een groenere partner.

dieren, maar ook met zonnepanelen om stroom te besparen.

Ik geef mijn geld het liefst uit in de biologische sector.

Of - zoals op mijn boerderij - met een potstal of een

Zo worden we - stapje voor stapje - alsmaar groener en

kruidenrijk grasland.”

groener.”
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Recept

Dubbelgedopte
tuinbonensalade
met honingmosterdbeenham in a jar
4 personen

INGREDIËNTEN
1 stuk biologische beenham van 350-500 gram • 3 el honing • 2 el zachte
mosterd • zout en peper • 400 gram dubbelgedopte tuinbonen • 75 gram
rucola of andere slasoort • 2 rode uien • 100 gram farfalle-pasta • 100
gram trostomaatjes • 1 puntpaprika • 125 gram zure room • 2 el gehakte
basilicum • 1 tl komijnpoeder • 1 chilipeper • 100 gram fetakaas
KOOKGEREI
kernthermometer • aluminiumfolie • jar of weckpot

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 175°C. Meng de honing, mosterd en zout
en peper door elkaar en smeer de beenham ermee in. Zet het vlees in
de oven en braad gaar en goudbruin tot het een kerntemperatuur van
65°C heeft bereikt. Pak de beenham in aluminiumfolie en laat het vlees
5 minuten rusten. Snijd daarna in dunne plakken.
Kook de tuinbonen in een paar minuten gaar. Kook de pasta volgens
aanwijzingen op de verpakking. Was de paprika en snijd in blokjes,
halveer de tomaatjes en snijd de ui in halve ringen. Meng de zure room
met de gehakte basilicum en breng op smaak met zout en peper en
1 tl komijnpoeder. Was de chilipeper, verwijder de zaadlijsten en hak fijn.
Voeg toe aan de zure room.
Verkruimel de fetakaas. Hak de rucola grof en verdeel onderin de pot.
Vul het aan met een laagje pasta, tomaat, tuinbonen, beenham, paprika,
ui en een schepje saus. Herhaal dit. Top het geheel af met een schepje
saus en de verkruimelde fetakaas.
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Gezond potje
Eten in een potje? Ja zeker!
Een jar is perfect om jouw
favoriete gerechten lekker
vers te houden én overal mee
naartoe te nemen. Of dat nou
is naar je werk, een picknick
in het park of onderweg naar
je vakantiebestemming. Dat
is eens wat anders dan een
bammetje! Ook ideaal voor
restjes en salades trouwens.
Lekker duurzaam!
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“Ik kook alleen
met biologische
producten”
Nora French koopt al jaren vlees bij De Groene Weg
Gezondheidscoach, auteur van drie kookboeken,

biologisch vlees kan halen, kom je gegarandeerd bij deze

gastspreker op events... grote kans dat je de naam

slagerij uit.”

Nora French al eens voorbij hebt zien komen. Al van
jongs af aan heeft Nora een grote passie voor gezonde

Dierenwelzijn

voeding. Elke week koopt ze haar vlees bij De Groene

“Ik kies heel bewust voor biologisch.” legt Nora uit. “Niet

Weg in Arnhem. “Het is een van mijn favoriete winkels

alleen op het gebied van vlees. Al mijn boodschappen

in de omgeving.”

koop ik biologisch, omdat ik het liefst werk met natuurlijke
en lokale producten. Ik ben zelf bewust bezig met ‘pure’

Nora gooide zes jaar geleden het roer om en ruilde haar

voeding en door biologisch te kopen ondersteun ik

baan in de financiële sector in voor een eigen bedrijf als

partijen die dat ook doen. Bij dierlijke producten vind ik

gezondheidscoach. “Ik ben heel nieuwsgierig naar wat

dierenwelzijn ook een belangrijke reden. Dieren hebben

goed is voor ons lichaam. En daar coach ik anderen graag

genoeg ruimte nodig om te bewegen. En ik wil er zeker van

in. Regelmatig sporten, voldoende slapen en een goed

zijn dat de dieren zelf goed eten krijgen. Wat een dier eet,

sociaal leven zijn belangrijk om je goed te voelen. Maar

eet ik straks ook.”

voeding vind ik echt de basis. Als dat niet goed zit, kun je
in die andere dingen ook niet vooruit.”
Bekend in de buurt
Een belangrijk onderdeel van een gezond voedingspatroon?
Daar hoeft Nora niet lang over na te denken. “Ik ben van

“Ik ben heel nieuwsgierig
naar wat goed is voor
ons lichaam.”

mening dat je lichaam vlees nodig heeft. Niet te veel, maar
af een toe een stukje is goed voor je.” De foodie ontdekte

Persoonlijk advies

een paar jaar geleden De Groene Weg in Arnhem. “Als je

Het biologische aspect is de hoofdreden dat Nora haar

mensen hier in de omgeving vraagt waar je goed

vlees bij De Groene Weg koopt. Maar ook het brede
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assortiment vindt ze belangrijk. “Vleeswaren, lamsgehakt,
ossenstaart... het zijn producten die niet overal goed
verkrijgbaar zijn. Ook hecht ik veel waarde aan het advies
dat je krijgt. Dat mis ik bij een supermarkt. Als ik iets koop
wat ik nog niet ken, vind ik het fijn dat slager Gijs mij
precies kan vertellen hoe ik het moet bereiden.”
Gezond en lekker
Nora’s vleesfavoriet? Dat is moeilijk kiezen. “Ik ben gek
op de chipolataworstjes, spareribs, kippenvleugeltjes
en de Amerikaanse hamburger van De Groene Weg.
Vooral die laatste is echt geweldig. Mijn kinderen
zijn er dol op! Daarnaast koop ik vaak
bevroren botten om er bottenbouillon van
te maken. Klinkt gek misschien, maar het
is super voor je immuunsysteem, zenuwstelsel en suikerspiegel. Gezond... en
ook nog eens heel lekker. Dat is precies
waar het om draait in mijn recepten!”

Aan de slag
Benieuwd naar Nora’s kookboeken?
Bij De Groene Weg in Arnhem zijn
alle drie de exemplaren te koop. Wil
je meteen aan de slag met een recept
van Nora? Probeer dan eens haar
zoete aardappel en lam curry.
Dat is een favoriet van Nora,
maar ook van haar gezin!
Het recept vind je op onze
website… of scan de QR-code
op de linkerpagina!

degroeneweg.nl | 13

Wat gebeurt
er online?
Volg ons op Facebook en Instagram via @degroeneweg.nl

en blijf op de hoogte van alle mooie verhalen, acties
en nieuwtjes van De Groene Weg!

vleespakket

t.w.v.

€50
Tag @degroeneweg
en win een vleespakket
Wij zijn benieuwd naar jouw favoriete zomergerecht
met biologisch vlees. Deel een foto van jouw
specialiteit op Facebook of Instagram, vermeld
@degroeneweg.nl en maak kans op een biologisch
vleespakket!

Erik uit Winterswijk

artikel

nu op de
groeneweg.nl

Zo gaan wij
verder voor
duurzaamheid
We worden ons steeds bewuster van het belang van
duurzaamheid. Een goede zaak vinden wij! Want willen
we niet allemaal een wereld waarin mens, dier, milieu en
economie met elkaar in evenwicht zijn, zónder de aarde
uit te putten? Bij De Groene Weg gaan wij op onze eigen
manier verder voor duurzaamheid. Hoe? Dat leggen we
je graag uit op onze website!
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“Gaat het vervoer van de
dieren vriendelijker in
de biologische sector?”

Het antwoord? Alles in onze slachterijen is er op gericht
om het dierenwelzijn te garanderen. Voor het transport
wordt enkel samengewerkt met erkende vaste
transporteurs en geldt een maximale transportduur.
Het laden en lossen van de dieren gebeurt altijd zo
rustig mogelijk om het dierenwelzijn te waarborgen.

Mis niets!
Volg onze socials

Dat smaakt naar meer! Ben jij benieuwd naar meer

/ alpekobiologisch

verhalen, acties en recepten? Volg ons op Facebook
en Instagram (@degroeneweg.nl).

Tip van de redactie:
Biologische varkenshouderij
Alpeko van Joost van Alphen
Boer Joost deelt op Facebook en Instagram kiekjes van
het leven op zijn biologische varkenshouderij. Neem
eens een kijkje en ontdek mooie landschapsfoto’s,
grappige filmpjes en vooral: blije biggetjes!

Reacties van onze volgers
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Over Gijs
De 42-jarige Gijs Verveda woont
in Zevenaar en is enorm blij
met zijn biologische slagerij in
Arnhem. Samen met twee andere
gediplomeerde slagers voorziet
hij je graag van de lekkerste
biologische specialiteiten, diverse
worstsoorten uit eigen worstmakerij en vakkundig advies.
Locatie
Arnhem, Steenstraat 83

“Bij De Groene Weg
kan ik slager én
ondernemer zijn.”

VERLIEFD OP HET AMBACHT VAN HET SLAGERSVAK

SLAGER GIJS DROOMDE
ALTIJD AL VAN EEN
EIGEN SLAGERIJ
Op de kleuterschool wist Gijs het al: hij zou later slager

beperken. Dat zit ‘m in de kleine dingen, zoals het scheiden

worden. Als jochie maakte hij kennis met het vak in de

van afval, zaken doen met een bank die duurzaamheid

slagerij van zijn opa en oma. Ook kwam hij regelmatig

beoogd, het gebruiken van LED-licht en papier dat is gemaakt

over de vloer bij oom Flip, De Groene Weg slager in

van maisvezels.”

Groningen. Ooit wilde hij een eigen slagerij openen.
En dat lukte! In 2019 nam Gijs De Groene Weg slagerij in

Sociaal en CO₂-neutraal

Arnhem over. Wij zochten hem op in zijn winkel aan de

Maar ook op andere vlakken denkt de slager aan zijn

Steenstraat.

omgeving. Op het gebied van milieu én op het gebied van
de medemens. “We werken samen met Groene Rijders. Bij

“Ik kende De Groene Weg natuurlijk al via Flip. Maar ook via

deze bezorgservice werken mensen die een afstand hebben

mijn baantjes bij een voormalige slagerij van De Groene Weg

tot de arbeidsmarkt. Ze rijden met elektrisch ondersteunde

in Amsterdam én bij deze slagerij in Arnhem, die toen nog

bakfietsen door de stad om allerlei bestellingen te bezorgen.

van de vorige eigenaar was.” vertelt Gijs. “Ik heb tussendoor bij

Waaronder ons biologische vlees! Het is een CO₂-neutrale

andere slagerijen gewerkt, maar de jaren bij De Groene Weg

en sociale keuze. En dit jaar was dat wel heel handig, omdat

vond ik de leukste. Hier draait het om natuur, dier én mens.

we toch aardig wat klanten hebben die nu liever niet te veel

Het hele verhaal klopt… en dat vind ik heel belangrijk.”

buiten komen. Er wordt heel wat heen en weer gefietst!”

Verliefd op het ambacht

Inspiratie opdoen

Vooral het ambacht van het slagersvak sprak Gijs van jongs

Volgens Gijs valt er ook nog veel te winnen. “Onze winkel zit

af aan al aan. “Mijn opa en oma gebruikten bijna alles van

in een oud pand. Eind jaren 90 is er voor het laatst wat aan

een dier en maakten er zelf de lekkerste specialiteiten van.”

gedaan. Het energieverbruik kan een heel stuk omlaag. Ik

Maar hoe ouder Gijs werd, hoe meer hij het ambacht zag

heb al wat andere slagers van De Groene Weg bezocht om

verdwijnen. Toen kwam De Groene Weg in Arnhem op

ideeën op te doen. Zo zag ik bij een slagerij een koelsysteem

zijn pad. “Ik heb het hier echt terug gevonden. Toen ik hier

dat tegelijkertijd warmte terugwint. Dat scheelt dan weer

kwam werken leerde ik lever- en bloedworst maken. Dat had

stookkosten voor de winkel! Het zijn mooie voorbeelden die

ik daarvoor nog nooit gedaan. We hebben een prachtige

me inspireren.”

worstmakerij en maken voor 98% alles zelf. Bij De Groene Weg
krijg ik de kans om slager én ondernemer te zijn.”

Focus op de slagerij
Maar zulke initiatieven zijn ook een hele investering, weet Gijs.

Het totaalplaatje

Hij wil over een aantal jaar de winkel groots verbouwen, maar

Als biologische slager gaat Gijs verder. “Het is geen kwestie

focust zich nu eerst op de slagerij. “Ik ben pas sinds een jaar de

van een paar lapjes biologisch vlees in de toonbank leggen en

eigenaar en vind het nu nog te snel om grote plannen door te

wat biologische kruiden gebruiken. Het draait om nadenken

voeren. Voorlopig richt ik me op optimalisatie van de winkel.

over het totaalplaatje.” Duurzaamheid is daarin een belangrijk

En in de tussentijd kijk ik goed om me heen en verdiep ik me

onderdeel. “We willen onze milieubelasting zo veel mogelijk

in de mogelijkheden. Uitdagingen en ambities genoeg!”
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tot op 't bot:

Flinterdunne rauwe ham is natuurlijk niet te missen op jouw tapasplank. In Nederland maken
we deze hamsoort altijd van het achterbeen - ‘de ham’ - van het varken. Of het soort varken van
invloed is? Zeker! De lekkerste rauwe hammen maken we van varkens met ‘intramusculair vet’.
Deze varkens hebben een optimale verhouding vet en vlees. Idealiter zitten tussen de spieren
allemaal kleine vetadertjes.
De ham wordt enkele weken tot maanden droog gezouten, afhankelijk van de dikte van de ham
en het soort ham dat wordt gemaakt. Na het zouten moet de ham ‘ontzouten’ om de buitenste
zoutlaag te verwijderen. Vervolgens begint het belangrijkste proces van rauwe ham, namelijk
het drogen en rijpen. Net als bij wijn geldt: hoe langer de rauwe ham rijpt hoe lekkerder hij
wordt. Sommige hammen rijpen tot wel 24 maanden! In Nederland gebruiken slagers vaak
zogenaamde klimaatkasten om het Middellandse Zeeklimaat na te bootsen.
18 | De Groene Keuken

recept

Spiesjes van
watermeloen,
mozzarella, basilicum
en rauwe ham met
balsamicodressing
INGREDIËNTEN
Een kwart van een watermeloen
1 bakje minimozzarella
1 handjevol basilicumblaadjes
24 dunne plakjes biologische rauwe ham
Balsamico-crème
8 spiesen
Zout en peper

Wist je dat...
Onze slagerijen verkopen een breed
assortiment aan heerlijke rauwe hammen,

BEREIDINGSWIJZE

Snijd driehoekjes uit de meloen. Rijg de watermeloen om en om met een bolletje
mozzarella, ham en basilicum aan een spies en sluit af met een driehoekje
watermeloen. Besprenkel vlak voor het serveren met wat balsamico-crème.

gerookt en ongerookt. De ham dankt zijn
unieke smaak aan het varkensras van
De Groene Weg. Vraag er gerust naar bij
jouw slager!
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