
T-BONESTEAKS MET PRAKPOT

Fred Flintstone en
biologische steaks

make them out of
meat?’), maar uni-
versitaire vlees-
eters zouden zich
kapot moet scha-
men. Tja, dan ben
je niet meer voor
duurzame vee-
teelt, maar tegen
veeteelt, als je het
mij vraagt.

Het is naïef om
te denken dat de
mens ooit geen
vlees meer zal
eten. Elke duurza-
me oplossing, of
het nu om het mi-
lieu of dierenwel-

zijn gaat, zal die ‘ongemakke -
lijke waarheid’ als uitgangs-
punt moeten nemen.

Vandaag een uiterst verant-
woorde Flintstonesteak, met
een smakelijk prakpotje voor
erbij.

Kook de aardappelblokjes in
gezouten water gaar. Giet af, en
stoom even droog. Fruit onder-
tussen de knoflook met de an-
sjovis, citroenrasp en kap-
pertjes in 6 el olijfolie, totdat
de knoflook lichtjes begint te
kleuren. Zet het vuur uit, schep
de peterselie door het meng-
sel, gooi het bij de piepers, en
prak er een pureetje van, met
een gulle scheut olijfolie.

Bestrijk de T-bones met wat
olie, en kruid met zout en pe-
per. Grill ze in een hete grill-
pan, ongeveer vijf minuten per
kant (afhankelijk van de dikte).
Haal het vlees van het bot, en
laat het nog even rusten in alu-
folie voordat u het in mooie
plakken snijdt.

Marcus Huibers

Z ou Fred Flint-
stone ook van
de biologische

biefstuk zijn ge-
weest? Hij zal wel
geen keuze hebben
gehad, want de vlees-
industrie was in die
tijd nog niet wat hij
nu is.

Zomaar wat ge-
dachten, terwijl ik in
de wetenschapsbijla-
ge over het kolossale
oerrund lees dat
wordt teruggefokt.
Niet om het dier op
te eten, zoals ik in
mijn carnivore on-
schuld dacht, maar een kwes-
tie van natuurbeheer.

Zo zit ik er tegenwoordig wel
vaker naast. Samen met andere
hoogleraren had ik een plei-
dooi voor een duurzamere vee-
teelt ondertekend, een initia-
tief van Roos Vonk. In een e-
mailwisseling hadden Roos en
ik elkaar besnuffeld, want ik
sta nou niet bepaald als vega-
nist bekend, maar gelukkig wa-
ren Roos en ik al snel eens dat
een verantwoord stukje vlees
af en toe best mag.

Van die nuance was echter
niets meer over in het essay dat
Roos op 28 augustus in het Ver-
volg publiceerde. Volgens Roos
zijn vleeseters ‘asociale lompe-
riken die zich dom houden
voor de ongemakkelijke waar-
heid’.

Laagopgeleide stumpers
kunnen het ook niet helpen (ik
moest meteen aan Homer
Simpson denken, die ooit elo-
quent stelde: ‘If God didn’t want
us to eat animals, why did He

INGREDIËNTEN
n 7 ons geschilde
kruimige aardappe-
len, in blokjes gesne-
den
n 3 teentjes knof-
look, fijn gehakt
n 6 ansjovisfilets
n geraspte schil van
1 citroen
n 2 el kappertjes
n flink wat platte pe-
terselie, grof gehakt
n peper en zout
n olijfolie
n 1 of 2 biologische
T- b o n e s t e a k s
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