,,Ik was als jongetje al gek van schapen. Mijn vader had ze, en dan kwam er wel eens een moederloos lammetje in de keuken, prachtig. Ik wist altijd al dat ik boer wilde worden, en verder zou gaan met de schapen. Ik ben
naar Australië en Nieuw-Zeeland geweest om alles te leren, bijvoorbeeld hoe je met een hond moet werken.
Maar toen lekker weer naar Twente.
Ik werk puur natuur. De lammeren worden geboren en blijven gewoon bij de moeder. Lekker in de wei, weer of
geen weer. Pas bij een pak sneeuw haal ik ze binnen. Je moet de natuur de natuur laten en de kruising Texelaars die wij hebben zijn sterk. Ik help ook niet bij het dekken, laat gewoon de ram erbij. Lukt het niet, jammer.
Ook bij de geboorte hebben ze bijna nooit hulp nodig. Gezonde dieren kunnen dat zelf.
Sommige lammeren zijn na vier maanden al op slachtgewicht, tussen de 18 en 22 kilo. Daar hoef ik ze niet voor
op de weegschaal te zetten, dat zie ik op het oog wel. Vooral lentelammeren groeien sneller. Er zit dan veel voeding in het gras, en als je een eenling hebt is alle melk voor dat ene lam. Met een herfstlam van een meerling
kan het wel een maand of tien duren. Nou en? Mooi laten lopen, komt vanzelf.
Eerst leverde ik alleen lamsvlees aan keurslagers en restaurants, nu sta ik ook op de Streekmarkt in Delden en
Utrecht. Met onze webwinkel leveren we verder aan consumenten door het hele land. Zelfs een paar burgers
of koteletjes, niet meteen een half lam zoals je vaak ziet. Vooral oudere mensen hebben nog wel eens een
vooroordeel over lamsvlees, dat het sterk smaakt en dat het vet in je mond stolt. Maar dan hebben ze een te
oud dier gehad. Lamsvlees is ook makkelijk klaar te maken. Vooral een schouder, of een bout. In de oven op
lage temperatuur, beetje peper en zout is al genoeg. Als je het maar tijd geeft. Het heeft bij mij tijd gehad om te
groeien, dan moet je het ook tijd geven in de keuken. Mijn vader is slager dus die ontwikkelt ook producten als
worst, kroketten, burgers, voor als het snel klaar moet.
									
De schapen en lammeren staan
in de wei bij de boerderij van
mijn ouders. En ze staan ook
bij andere boeren op grasland.
Als je ze daar dan oplaat en
het gras staat kniehoog, geweldig.
Dan zie je ze donderjagen en bokken,
daar kan ik zo een uurtje bij gaan zitten.
Een mooier leven dan dit kan je als dier
niet hebben”.
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Bauke Bossink

,,Met lamsvlees moet je niet knutselen’’

Informatie
specialist
Bauke Bossink Lamsvlees
Lemselosestraat 5
Weerselo
.nl
www.lamsvleesbossink
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Willem Dankers

Lam met al het moois uit de natuur

-

200 gram lamsfilet in zeer dunne plakjes

-

olijfolie (extra vergine)

-

balsamico-azijn

-

verse kruiden: kervel, dragon, shiso

-

stuk witte en/of groene bloemkool

-

2 eetlepels azijn

-

2 eetlepels suiker

-

2 heel kleine rode, witte of gele bietjes

-

paddenstoeltjes naar keuze

-

paar rauwe witlofblaadjes

-

jonge sla, rucola of waterkers

-

1 sjalotje

itige
Johanniter 2011 De frisfru
fect bij al
Johanniter combineert per
het groene in dit gerecht.
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- Marineer piepkleine stukjes bloemkool een uurtje in 2 el. azijn en 2 el. suiker.
- Smeer een bord licht in met olijfolie en drapeer hierop de dunne plakjes lamsfilet.
- Doe er wat zwarte peper uit de molen en geschaafd zeezout op.
- Verwarm de oven voor op 75 graden, warme lucht.
- ‘Gaar’ de filetplakjes op het bord in ongeveer 5-8 minuten tot het vlees licht rosé is.
- Snipper het sjalotje heel fijn. Roer een dressing van 1 deel balsamico-azijn, 5 delen olijfolie, het sjalotje en
peper en zout.
- Bak de paddenstoeltjes in wat olijfolie met peper en zout.
- Schaaf de rauwe bietjes in zeer dunne plakjes en bestrooi met peper en zout.

- Drapeer de rosé gegaarde plakjes lamsvlees op een bord.
- Maak er nu een feestje van met de kruiden, wat gemarineerde bloemkool, dunne plakjes biet,
paddenstoeltjes, witlofblaadjes en de sla-groenten.
- Besprenkel met een klein beetje dressing.
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Willem Dankers

Lamsrugfilet met kruidenkorst, artisjok en
aardappel met doperwt

-

600 gram lamsfilet

-

3 artisjokken

-

1 teentje knoflook

-

4 grote aardappelen (geschild en in blokjes)

-

200 gram verse tuinkruiden bv peterselie,
dragon en kervel

-

2 fijngemalen beschuiten

-

50 gram roomboter

-

50 gram vleesjus naar eigen inzicht

-

paar eetlepels kipfond (uit pot)

-

iets beetgare groene groente voor de garnering,
bijvoorbeeld verse doperwt

te wijn is wat
Solaris 2011 De volle wit
t prima
romig en licht kruidig, wa
de artisjok
samen gaat met het lam,
en de kruidenboter.
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- Breng water aan de kook en dompel de kruiden er even in. Spoel direct koud.
- Pureer de kruiden met de roomboter en gemalen beschuiten, breng op smaak met peper en zout.
- Smeer deze kruidenboter uit op een plaatje en zet in de koelkast.
- Schil de artisjokken zodat je alleen de bodems overhoudt. Verwijder het hooi uit de bodems.
- Snijd de bodems in kleine stukjes.
- Bak deze even aan in wat olijfolie, voeg teentje knoflook toe en de kipfond en stoof met deksel op de
pan gaar in 20 minuten. Pureer en breng op smaak met wat peper en zout.
- Kook de aardappels gaar en maak er puree van.
(Op de foto is aardappel opgeblazen en geconfijt maar gewone puree is prima).

- Bak de lamsfilet in boter zachtjes aan. Leg dan op een bakplaatje in een voorverwarmde oven op 180 graden.
- Zet vier minuten in de oven. Haal het plaatje uit de oven en bedek de filets met de kruidenboter.
- Zet nog twee minuten terug in de oven zodat de boter smelt.
- Verwarm intussen de jus.

- Als op de foto, een ‘veeg’ artisjokpuree en wat vleesjus, daarnaast de lamsfilet met kruiden en
daarnaast de puree (bv bolletje van maken met ijsbolletjestang).
- Garneer met de groene groenten.
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Frederikes Griekse gehaktballetjes
•

1 pond lamsgehakt,

•

1 ei,

- 4 el paneermeel,
•

1 teen knoflook,

•

½ tl djintan (gemalen komijn),

•

zout,

•

peper,

•

snuf kaneel.

Voor de saus:
•

1 blik tomaten,

•

klein blikje tomatenpuree,

•

1 tl suiker,

•

handvol peterselieblad,

•

zout,

•

peper,

•

1 laurierblaadje,

Nek: nekfilet

•

1 teen knoflook.

Gehakt, ribben (spareribs) diverse soorten worst,

- Meng ei met alle kruiden, ei en paneermeel en

burgers en kroketten.

het geperste teentje knoflook.
- Draai hier ‘pingpongballetjes’ van.

Rug: rack en koteletten, rugfilet en haasje, zadel.

- Bak in een anti-aanbakpan zonder boter
rondom bruin.

Schouder: heel, lappen, filet, karbonades, rollade,
schenkel en lamskluifjes (voorgegaarde schenkel)

- Doe alle ingrediënten voor de saus in mengbeker van de staafmixer, behalve het
laurierblad.

Bout: bout heel met bilpijp, achterbout gesneden in

- Pureer glad met de staafmixer.

lapjes, schenkel, lamskluifjes.

- Leg de aangebraden gehaktballetjes met het
laurierblad in de saus en laat 15-20 minuten
zachtjes pruttelen.
- Serveer met rijst en een Griekse salade.
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