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Fynproewers is altyd 
op soek na die geu
rigste smake beskik
baa r.  Wat  v l e i s 
betref, gaan dit vir 

hulle oor sappigheid, sagt
heid en smaaklikheid. Hierdie  
terme is wetenskaplik uitgebrei 
om dit moontlik te maak om 
geurigheid te meet.

Sappigheid is die vleis se 
vermoë om vog terug te hou 
tydens die gaarmaakproses. 
Vleis word as sag beskou as 
dit minder weerstand bied 
wanneer dit gebyt word. Die 
moeilikste om te beskryf, is 
die smaaklikheid van die vleis. 

Verskillende metodes word 
gebruik om die smaaklikheid 
van vleis neer te pen. Een 
metode is die smaakwiel, wat 
woorde soos botterig, sout en 
vele meer gebruik om die ver
skeie geure te beskryf.

Wat dalk minder voor die 
hand liggend is, is die allesin
een komponent van vleis wat 
tot al drie hierdie eienskappe 
bydra. Vet is die vleiskompo
nent wat grootliks bydra tot 
sappigheid, smaaklikheid en 
sagtheid. Die hoë voghouver
moë van vet maak jou biefstuk 
sappiger. Vet word deur ver
skeie sjefs geprys as die geur
element van vleis. 

Vet is die natuurlik opge
bergde energiebron vir diere 
en is oneweredig deur die lig
gaam versprei. Dit is algemeen 
bekend dat die lekkerste snit
te afkomstig is van dele waar 
spiere nie so intensief gebruik 
word nie. Dink byvoorbeeld 
aan die vet in ribbetjies, lende
stukke en gesogte braaivleis
snitte. Sagter vleis gaan hand 
aan hand met meer vetinhoud. 

Hier moet die verspreiding 
van vet ook in ag geneem word. 
Daar is byvoorbeeld ’n verskil 
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in vetsamestelling tussen on
derhuidse vet en binnespierse 
vet, ook bekend as marmering. 
Hoë gemarmeerde vleis is be
kend om sagtheid. Die ver
duideliking wat ons daarvoor 
het, is dat binnespierse vet die 
spierveselbondels in vleis van 
mekaar af wegstoot. Só word 
spierspanning verminder, as
ook die taaiheid van vleis. 

Vet is nie meer die euwel van 
jare gelede nie. Daar is bewys 
dat vet nie net lekker is nie, 
maar ook bydra tot ’n gesonde 

leefstyl. Vet is ’n versadi gende 
bestanddeel, wat voedsel in
name verlaag. Dit is waarom 
soveel moderne diëte ’n goeie 
porsie diervet by hul program
me insluit. 

Sekere diere het bekend 
geraak om hul vetinhoud. 
Een hiervan is die Japannese 
Wagyubeesras. Die omgewing 
waar die Wagyu oorspronklik 
vandaan kom, het hom daar
toe geleen om natuurlik meer 
marmering neer te lê. 

Daar is ook gevind dat die 
Wagyu uniek is in sy vetsa
mestelling deurdat hy ’n gro
ter persentasie gesonde vette 
bevat. Kenners beskryf dit as 
hartgesonde vette wat ook 
cholesterol verlaag. Hoewel 
hierdie vette in alle beesrasse 
gevind kan word, is dit die gro
ter bydrae daarvan wat Wagyu 
uitsonderlik maak.

In SuidAfrika word Wagyu 
beeste ingevolge die geser
tifiseerde Wagyubeesvleis 
(CWB) program geregistreer. 

CWB verseker ver bruikers
vertroue deur egtheid, integri
teit en naspeurbaarheid reg
deur die waardeketting toe te 
pas. Die Franse het ’n spreek
woord “Le gras c’est la vie”, wat 
rofweg vertaal kan word na 
“Vet, dis die lewe!”
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