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Lus vir ’n lekker stukkie lamsvleis op die etenstafel die
naweek? Errieda du Toit se resep vir asynrib is op Leefstyl
se Facebookblad, www.facebook.com/Vermaakbylae te kry.
Gaan na “Photos”, kies “Albums” en maak die “Smul
paap”album oop vir dié resep en vele ander. Errieda sê die
suur van die asyn is ’n aangename kontras met die rib se
vetterigheid.

Riëtte Grobler
011 713 9333

Lam van die lekker
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beste lamresep
van die lekk
Organies gesertisal ook aanvaar
m
er
a
fiseerde Karooword.
L
lam is skaapvleis
. Die naam, van
op sy beste, komen volledige kon
pleet met ’n
takbesonderhede
waarborg dat die
van die deelne
betrokke lam op
mer moet saam
’n spesifieke
met die resep in
we
plaas op ’n dieet
gestuur word.
s
es vleiswy
van baie spesifie. Skryf ’n kort
ke bossies en inheemse kruie
paragraaf (nie meer as 150 woor
grootgeword het.
de nie) waarin jy ons die “storie”
Nou, danksy Beeld Leefstyl,
agter die resep vertel.
Karoo Meat of Origin en
. Inskrywings kan per epos of
kykNET se Lam van die Lekper faks gestuur word.
ker-kompetisie, kan LeefstylStuur jou epos na
lesers uithaal en
leefstyl@
wys met hul besbeeld.com met
te lamsresepte.
“Lamkompetisie”
Daar is vyf
in die onderwerp
heel, organies
veld of faks dit
gesertifiseerde
na 011 713 9708.
Karoo-lammers
. Lesers wat per
op die spel wat
faks inskryf, moet
by die wenners
Riëtte Grobler te
se huis afgelelefonies laat weet
wer sal word.
by 011 713 9333.
Elk is sowat
R1 200 werd.
Reëls
Die kompetisie
. Deelnemers
sal weekliks fomag in al vyf af
kus op ’n ander
delings inskryf,
snit (sien meer
maar sal slegs in
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in een afdeling
en deelnemers
kan wen.
kan kies of hulle
. Inskrywings
dit tradisioneel
moet voldoen aan
wil voorberei of
die vereistes soos
met ’n kinkel
uiteengesit onder
van hul keuse.
“Hoe om in te
Die resepte sal
skryf”.
beoordeel word
Inskrywings
Tannie Poppie
deur Beeld se
wat nie aan die
kosskrywer, Karla Janse van
vereistes voldoen nie, sal nie in
Vuuren, en Tannie Poppie,
aanmerking geneem word vir die
wat in Suid-Afrikaners se
kompetisie nie.
harte gekruip het in die eer. Dui boaan jou resep duidelik
ste reeks van Kokkedoor op
aan vir watter afdeling jy inskryf
kykNET.
(tjop, blad, boud, skenkel of
Janse van Vuuren stel voor stowevleis).
deelnemers lees hul resepte
Geen resepte wat ingeskryf
versigtig deur om te verseker
word vir afdelings waarvoor in
al die bestanddele kom daarskrywings reeds gesluit het, sal
in voor; dat al die bestanddeaanvaar word nie (sien sperda
le in die metode voorkom; en
tums).
dat die afmetings van die be. Deelnemers mag nie resepte
standdele korrek is.
inskryf wat net so in ’n kookboek
Die nuutste reeks van
gepubliseer is nie. Indien die
Kokkedoor word tans uitgeinspirasie vir die resep oorspronk
saai (Donderdae om 20:00).
lik uit ’n kookboek kom, moet dit
duidelik aangedui word.
Kies jou snit: Spertye vir
. Al die afdelings sal ná die finale
resepte
afdeling se sperdatum beoordeel
1. Tjopsresepte: 22 Mei om 17:00
word.
2. Bladresepte: 29 Mei om 17:00
Die wenners sal op 3 Julie in
3. Boudresepte: 2 Junie om 17:00
Leefstyl bekendgemaak en die
4. Skenkelresepte: 12 Junie om
wenresepte sal gepubliseer word.
17:00
. Die wenners moet beskikbaar
5. Stowevleis: 19 Junie om 17:00
wees vir ’n foto en ’n kort onder
houd.
Hoe om in te skryf
. Die beoordelaars se besluit is
. Resepte moet op een A4blad
finaal en geen korrespondensie
sy pas.
sal daaroor gevoer word nie.
Dit moet verkieslik getik word
Volgende Donderdag: ’n Onder
(riglyn: Arial, 12punt groot), maar houd met Tannie Poppie en
resepte wat netjies uitgeskryf is,
haar wenke vir smullekker lam.

KOMPETISIE

Karooskape wei tussen Jansenville en GraaffReinet aan die Karoobossies wat hul vleis so lekker laat smaak.

Foto: MARISKA SPOORMAKER

Hartlam
en karoobossies
Die geografiese identifisering van kontreiprodukte beteken Karoo
lam kry deesdae wetlike beskerming. Errieda du Toit verduidelik
aan watter standaarde lamsvleis moet voldoen om as ware
“Karoovleis van oorsprong” gesertifiseer te kan word.
Foto: ERRIEDA DU TOIT

W

at het die lam van
Alexanderkraal in die
Murraysburg-distrik te
maak met Bresse-hoender, groen
Puy-lensies, espelette-rissie en
Roquefort uit Frankryk?
Hoe skakel merino’s van die
plaas Fisantedam in die Fraserburg-distrik aan by Parmigianio-Reggiano of prosciutto uit
Parma?
Wat is die verband tussen skape van Oompieskraal, Onderplaas en Ou Jagpan van Kareeberg met Jamon Iberico uit
Spanje, Stilton-kaas en Arbroath
Smokies uit Brittanje, Colombiese koffie en Mexikaanse tequila?
Dis produkte wat deur hul
unieke geografiese identiteit uitsonderlik gesog is en daarvoor
wetlike beskerming geniet.
’n Trotse netwerk skaapboere
is nie net voorsieners van ’n geografies-unieke produk nie,
maar ook bewaarders van ons
land se kultuurskat onder die
vaandel van “Karoovleis van
oorsprong”.
Hierdie wêreldwye neiging
van gewaarborgde kontrei-egtheid val saam met die verbruiker se strewe om te weet waar
hul kos vandaan kom, die herlewing van onthoukos en bewustheid van erfeniskos.
Dis of die magiese bekoring
van hierdie uitgestrekte landstreek die ribbetjie ekstrasappig
en -geurig maak; die Sondagboud ’n besondere weelde.
Dis nie net nostalgiese illusie
dat Karoo-lam ’n besondere geurige smaak het nie. Navorsing
toon dat skape wat op verskillende weiding loop, wel verskillend smaak.
So ’n smaak kom nie uit ’n
voerkraallam nie, maar van

Só lyk die handelsmerk wat op ge
sertifiseerde Karoolamprodukte
verskyn.
Foto: LEANNE STANDER

‘‘

Net Karoobossies
soos skaapbossie,
rivierganna, kapok
bossie, ankerkaroo,
perdebos en
silwerkaroo kan
skaap só laat
smaak.

skaap wat tydsaam vrylik kon
wei aan natuurlike Karooveld.
Net Karoobossies soos skaapbossie, rivierganna, kapokbossie, ankerkaroo, perdebos en silwerkaroo kan skaap só laat
smaak. Die “Karoovleis van oor-

sprong”-sertifisering verseker
ook dat geen groeistimulante of
antibiotika in bykomende voeding toegedien is nie.
Geografies unieke Karoolam
skop jy nie sommer agter elke
bossie uit nie.
Die wetgewing bepaal binne
watter streke skaapboere hul
lamsvleis as Karoolam kan aandui, hetsy dit die Kamdeboo- en
Baviaansstreke, Karoo-hoogland,
Kareeberg en Beaufort-Wes is
waar die tipiese Karoobossies
groei, of ander streke soos
Laingsburg of die Hantam waar
minstens twee geïdentifiseerde
Karoobossies oor meer as 60%
van die boer se weiveld groei.

Kosbare Karoovleis
Die sertifiseringsmerk is gedryf
deur prof. Johann Kirsten, landbou-ekonoom aan die Universiteit van Pretoria en die Karooontwikkelingstigting (KDF).
Hy verduidelik waarom hierdie beskermingskema nodig
was: “Daar lê enorme kommersiële waarde in die naam ‘Karoo’ X en veral Karoo-lam. Baie
entrepreneurs skroom nie om
vleis onder dié vaandel te bemark nie, selfs al kom dit nie
uit die Karoo nie.
“Restaurante verkondig ook
dikwels dat dit Karoo-lam is wat
op die spyskaart is, tot jy die
sjef begin uitvra.
“Nie net word vir die verbruiker gejok nie, die arme Karooboere word te na gekom deur
nie die regte waarde vir hul produk te kry nie.”
Kirsten wys ook op die onkunde oor wetlike aspekte by boere
en vleishandelaars.
“Die sertifiseringskema gee
vir boere, abattoirs en kleinhan-

Karoolamrafeltjievleis
Oral word halfvergete resepte
van ons voorouers afgestof en
word daar met nuwe oë gekyk na ou tegnieke en tradisionele gebruike.
Hierdie rafeltjievleis is so
’n gereg – en om dit met Karoolam te maak, gee dit verdere betekenis. Dis ’n resep
van die Kokkedoor-beoordelaar en sjef Nic van Wyk.
Daar is altyd ’n skotteltjie
hiervan in my yskas om my
aan die Karoo te herinner.
Geniet dit saam met brood,
blatjang en piekels.
Jy benodig:
1 lamsnek en skouer
1 t Dijonmosterd
4 uie, grofgekap
1 groot tak roosmaryn
1 knoffelbol, heel en ongeskil
gehou, dwars in die helfte gesny
500 ml lamsaftreksel
sout en peper
10 ml sjerrieasyn
fyngekapte pietersielie
Só maak ’n mens:
1. Smeer die nek en blad met die

delaars ’n manier om aan die
wetgewing te voldoen.”
Kirsten sê hoewel die meeste
Karoo-boere besef hoe uniek hul
produk is, hulle nie altyd die
kundigheid het om dit na die
verbruiker te versprei nie.
“Dan verdwyn hul unieke produk in die kommoditeitsmark
tussen lammers van voerkrale,
ander streke van Suid-Afrika
(en selfs Namibië!) en word in
kettingwinkels onder name soos
free range of natural verkoop.”
Dit het alles daartoe bygedra

mosterd, sout en peper.
2. Plaas die uie, knoffel en roos
maryntak in ’n oondbak met die
vleis boop, voeg die aftreksel by
en bedek die bak met foelie. Sorg
dat die uie en knoffel netnet be
dek is met die aftreksel en die
lamsvleis net aan die aftreksel
raak.
3. Bak teen 120 °C vir 68 ure tot
dat die vleis van die been afval.
Laat die vleis effens afkoel.
Pluis dit met jou hande in re
pies/rafeltjies. Moenie die vleis
kap met ’n mes nie, want dit sal
die vleis te fyn en pap laat.
Meng van die pansappe en ’n
bietjie sjerrieasyn by.
4. Druk die gaar knoffelhuis uit,
geur na smaak met sout en pe
per. Omdat dit koud bedien word,
sal jy dit sterker geur as ’n warm
dis. Skep in die opdienbak en
plaas in die yskas.
5. Laat die pansouse in ’n aparte
bak in die yskas afkoel. Wanneer
die vet begin stol, skep die vet af
en meng met fyngekapte pieter
sielie. Smeer ’n dun lagie van die
vet oor die vleis en laat verder af
koel in die yskas.

dat die Karoo-produsente in 2009
’n versoek aan die KDF gerig
het om Karoolam te beskerm
soos sjampanje en Parma-ham
in Europa.
Uitstekende inligting oor die
sertifiseringskema, geregistreerde skaapboere, agtergrond oor
die KDF en sy oogmerke is beskikbaar op sy webtuiste by
karoomeatoforigin.com.
. Errieda du Toit is Kokkedoorin
houdsvervaardiger en RSGHuis
kok. Besoek haar kosblog by
huiskok.com.

Ons lammers smul aan die smorgasbord van die Karoo. Hulle soek die spesery van skaapbossie, rivierganna en kapokbossie…
hulle wei onder die koepel van die Karoo-hemel… hulle is vry van groeihormone en antibiotika.
Dis hoekom slegs egte, gesertifiseerde Karoo-lam
smaak soos kontreikos móét.

www.karoomeatoforigin.com

@karooMOO

karoomeatoforigin

Geniet die heilsaamheid van die Karoo en proe die verskil.

