Keizerlijke koeien
van Jan Slangen

Bij de St. Joseph Hoeve in het Noord-Limburgse Veulen word je allereerst verwelkomd door
een hond als een kalf zo groot. Voorbode van wat komen gaat. De St. Joseph Hoeve, die faam
geniet onder de naam Wagyu-farm, is namelijk een ‘koeienboerderij’. Maar dan wel een heel
bijzondere. Op deze boerderij is geen enkele zwart-, rood- of baggerbonte loeier te bekennen. De
Hollandse traditie heeft er plaatsgemaakt voor keizerlijke gewoontes uit het land van de rijzende
zon. De veestapel bestaat uit kostbare wagyurunderen - zwarte of donkerbruine kolossen met
indrukwekkende hoorns en grappige kleine krulletjes op de kop - die volgens goed Japans
gebruik een genoeglijk leven leiden; een uitgekiende nature-nurture combinatie garandeert
immers topvlees.
Jan Slangen is de tweede die je gastvrij onthaalt. Hij is zowel koeienbaas als baasje van
Aiko, de flink uit de kluiten gewassen hond die werd vernoemd naar het dochtertje van de
Japanse kroonprins. Een paar gerichte vragen zijn voldoende om Jan geestdriftig aan het
praten te krijgen. Over stoutmoedige schoenen en het resultaat: een florerende wagyufarm.
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vlees heeft meer marmering dan mannelijk vlees.’

Jan ontwikkelde er de wagyuburger en de wagyucarpaccio.

Culinair
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‘Nieuwe dingen bedenken, daar hou ik van.’ Dat blijkt ook

In navolging van Seattle en Australië verkoopt Jan nu zelf

uit de culinaire hoogstandjes (complete proeverijen, hele

embryo’s. ‘Altijd als je een goed idee hebt, hebben anderen

diners, eventueel gekookt door chef-kok Bertus Lieflink) die

dat ook. Beter samen sterk, dan ieder voor zich, vind ik.

te beleven zijn in de presentatieruimte. ‘Gisteravond had

Daarnaast zorgt een dergelijke verkoop in een nog niet

ik nog een groep enthousiastelingen over de vloer voor

volledig uitgekristalliseerde onderneming voor brood op

alweer een nieuw festijn. Shabu-shabu, een soort Japanse

de plank.’ Uiteraard staat de verkoop van het vlees centraal.

fondue. De naam staat voor de manier je met stokjes het

‘Eerst was het plan om het in samenwerking met Europese

flinterdun gesneden vlees door de bouillon van groente en

importeurs op de markt te brengen. Uiteindelijk handel ik

paddenstoelen waaiert. Het viel ontzettend in de smaak.

zelf. Onder eigen logo.’ Om zijn merk goed te positioneren

Gezellig was het ook. Met dansen tot in de late uurtjes.’

ging Jan met verschillende partijen (innovatiebureau,

Breed lachend: ‘Ik ben er nog van aan het nagenieten!’ ■

marketeers,

000

als koel- en vrieshuis, maar ook als experimenteerruimte:

vleeskenners,

chef-koks)

om

de

tafel.

Resultaat was het inrichten van een EU-waardige slagerij

Voor meer informatie zie: www. wagyufarm.nl en

in de voormalige kaasmakerij en het ombouwen van de

www.lekkerculinair.nl (webshop voor particulieren)

hooizolder tot een van alle horecagemakken voorziene
presentatieruimte. Hoewel het slachten gebeurt in een
uithuizige slagerij - ‘Het vlees wordt er uitgebeend onder
mijn regie, ik ben er altijd bij!’ - vindt belevering plaats vanuit
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de wagyufarm zelf. De slagerij op locatie fungeert zodoende
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