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mening dat Wagyu-vleis soveel 
meer smake aan die verbrui-
ker bied. Die smaakwiel help 
verbruikers om die verskil te 
herken. (Volg dié skakel na die 
smaakwiel: bit.ly/3L3D8LB.) 

Hulle het meer as 100 beskry-
wende woorde geïdentifiseer 
om die Wagyu-smaakervaring 
beskryf. Woorde sluit in bot-
terig, smeltagtig, krakerig en 
karamel. Net soos wynkundi-
ges dus hul wynproe-ervarings 
in woorde soos sitrus, bessie 
en sjokolade uitdruk, help die 
smaakwiel beesvleisliefheb-
bers om hul eetervarings van 
Wagyu-vleis te beskryf.  

Daar is deesdae in Suid-Afri-
ka beesvleis-proegeleenthede. 
Beesvleisaanhangers ruil daar 
hul menings onder mekaar uit 

en beleef nuwe eetervarings.
Dit is ’n nuwe smaak- 

ervaring vir diegene wat nog 
nooit Wagyu-vleis geëet het 
nie, of nie bewus is van die 
Wagyu-voorkwartsnitte wat 
beskikbaar is nie. Verwag om 
mettertyd meer van hierdie 
proegeleenthede, net soos in 
die wynbedryf, teë te kom.

WENSITUASIE
Wagyu is nie net nog ’n kom-
moditeit wat ’n R/kg-prys het, 
ongeag die smaakervaring nie.

Dit is dus moontlik vir die 
beesvleisprodusent om langer 
in die waardeketting betrokke 
te bly en direk ’n premieprys 
van die verbruiker te kry. 

Die vetsuurprofiel maak dit 
verder geskik vir die vervanging 
van graanolies in die kulinêre 
bedryf, en ander byprodukte, 
soos sepe en velsorgprodukte.

Daar word baie by wynpro-
dusente geleer, veral hoe om 
produkte van uitstaande gehal-
te te onderskei en te bemark, en 
sodoende premies te verdien.

Wagyu bied ’n geleentheid vir 
die eksklusiewe produsent om 
’n premie bo die massamark-
pryse te verdien. Dit gebeur 
reeds in die buiteland waar die 
Wagyu-naam as ’n premiepro-
duk erken word. Dieselfde is 
ook besig om hier in Suid-Afri-
ka te gebeur.

Mnr. Johan Strydom is die stig-
ter van Prime Wagyu.
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M
et meer klein-
handelaars en 
restaurante wat 
Wagyu -bees - 
vleis aanhou, 

kan die verbruiker nou self hier-
die uitsonderlike eetervaring 
beleef. Net soos in die wynbe-
dryf begin vleiseters onder skei 
tussen produksie in groot maat 
en premieprodukte.

Net soos daar kenners is 
wat wyn beoordeel en er-
kenning gee aan wynmakers 
se vernuf sodat verbruikers 
makliker die wynbottels met 
goue medaljes op die win-
kelrakke kan uitken, is daar 
kenners wat vleis beoordeel. 

Hulle kategoriseer en 
rangskik vleis objektief vol-
gens gehalte. Só ’n beoor-
delingsgeleentheid is die 
Suid-Afrikaanse voerkraal-
vereniging en Alfa-ekspo se 
jaarlikse beesvleiskompetisie. 
Kenners van die Universiteit 
van die Vrystaat (UV) beoor-
deel die inskrywings volgens 
geur, sappigheid, sagtheid, al-
gehele smaak en marmering. 

Die Protea Reserve Wagyu 
Company (PRWC) het in 
2021 hiervoor ingeskryf en 
met die eerste prys wegge-
stap. Prof. Arno Hugo, diere-, 
vleis- en voedselwetenskap-
like aan die UV, sê PRWC se 

Wagyu-beesvleis was die bes-
te graangevoerde en algehele 
wenner van die kompetisie. 

Kyk ’n mens na die World 
Steak Challenge as interna-
sionale platform van kenners, 
sien jy dat ’n Wagyu-produ-
sent die beste graangevoerde 
filet- en riboogsteaksnitte 
in 2021 geproduseer het 
(sien die uitslae by bit.ly/ 
3IYjCyw).  Daar is dus ’n dui-
delike patroon oor wat ken-
ners van Wagyu-vleis dink.

SMAAKWIEL
In 2020 het dr. Heather  
Smyth,  ’n smaakkenner aan 
die Universiteit van Queens-
land, Australië, saam met ander 
vleiskundiges ’n Wagyu-smaak-
wiel ontwikkel. Hulle was van 
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WAGYU-VLEIS is ’n eetervaring soos min, en verbruikers soek 
toenemend geleenthede om dié steaks te geniet. FOTO: VERSKAF

Plaaslike beesvleiseters lek gereeld hul lippe af vir topgehalte Wagyu-snitte.

Hoekom Wagyu-vleis 
moeilik geklop sal word
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