POSTBURGER

In augustus 2013 onthulde
professor Mark Post ‘s werelds
eerste hamburger van kweekvlees.
Het prototype, gemaakt van
20.000 spierweefseldraden,
kostte een duizelingwekkende
€250.000 Als de technologie
wordt doorontwikkeld, zullen
postburgers op termijn zo
goedkoop worden dat ze de
standaard worden in de snackbar.
Ondanks dat de postburger wat
minder stoer is dan traditioneel
gehakt, kan hij door zijn lage
prijs, veiligheid en eco-credits
het vertrouwen winnen van de
voedselindustrie en de consument.
Voor echte carnivoren, roept het
rode vocht van deze bloedige
burger de levendige associatie op
met een echte slachtpartij. Met
de kaas, het ei en het met boter
besmeerde broodje biedt deze
toepassing van de postburger zo
veel dierlijk product dat zelfs de
meest doorgewinterde vleeseter
overstag gaat.
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BLOEDERIGE BURGER
1 biet
1 plakje Gouda kaas
1 postburger
1 ei
1 bolletje brood, door midden
gesneden
1 eetlepel gesmolten boter
Plantaardige olie
Peper en zout
1

Ver war m de over voor tot 2 0 0 ° C .

Wikkel de biet in aluminiumfolie en
rooster deze een uur totdat je met
een mes makkelijk door het midden
kan snijden.Pel de biet en snijd hem in
dunne plakjes.
2

Zet de oven in de braadstand. Smelt

de boter in een steelpan. Smeer een
dun laagje boter over de beide kanten
van het bolletje en laat hem een minuut
in de oven roosteren.
3

Ver hit de olie in een koekenpan op

m i d d e l h o o g v u u r. B r e n g d e p o s t b u r g e r
op smaak en laat de burger twee
minuten bakken. Draai de burger om en
leg de plak kaas erop. L aat hem nog een
minuut bakken.
4

Ver hit e x t r a olie in de koekenpan

en breek het ei in de pan. Bedek de
pan met een deksel en bak het ei kor t.
Bedek de burger met de plakjes biet en
het gebakken ei.

DE K E U K E N INC U B AT OR

De keuken incubator doet voor
de kok wat de elektronische
synthesizer deed voor muzikanten.
Een set van voorgeprogrammeerde
vleessoorten, smaken en
texturen maken thuis koken
tot een culinair walhalla. Wat
dacht je van tonijnbiefstuk,
kalkoengehaktballen of worst van
hertenvlees? De avontuurlijke kok
kan kiezen voor een mix van soorten
en stijlen en zo verrukkelijke nieuwe
creaties op tafel zetten die de
vleesgrenzen vervagen.
Op keukenincubator.nl kunnen
levendige discussiefora ontstaan
waar je de laatste kweken van
profs en amateurkoks kunt
downloaden. Een van de meest
populaire recepten zou ‘Alles
in het Stoofpotje’ zijn. Dertien
verschillende soorten vlees in een
soep, klinkt als het nirwana onder
de carnivoren.

ALLES IN HET
S T O O F P O TJ E
3 grote uien, f ijngehakt
8 teentjes knof look, f ijngesneden of
geperst
3 blikjes gepelde hele tomaten
4 laurierbladeren
4 liter groentebouillon
300 gram gek week t vlees van de rund,
v a r k e n , g e i t , e e n d , k i p , r o d e s n a p p e r,
zeeb aar s , k a beljauw, k reef t , mossel ,
Jacobsschelpen en gar nalen
Plantaardige olie
1

Ver hit een scheut olie in een soeppan

tot het begint te smeulen. Stop steeds
een deel van het vlees in de pan totdat de
stukken geheel zijn doorbakken. Leg het
vlees daar na op een schaal.
2

Fruit in de overgebleven olie de ui en

k nof look . Voeg de tomaten toe en breek
deze in de pan met een houten spatel in
stukken. Bak dit zeven minuten.
3

Voeg alle stuk ken vlees toe s amen

met de laurierbladeren en de bouillon.
Leg een deksel op de pan en laat het
ander half uur sudderen. Voeg de k ip en
eend toe en laat het zonder deksel nog
een half uur sudderen.
4

Voeg de zeev r uchten toe en bak ze

ongeveer vijf minuten totdat ze gaar
zijn. Ser veer het gerecht met stokbrood.
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TR ANSPAR ANTE SA SHIMI

Zonder de bloedvaten, zenuwen of
organen kan kweekvlees zo goed
als doorzicht worden gefabriceerd.
Transparante Sashimi heeft
dezelfde fysieke structuur die
glaskikkers op glas laat lijken en
kwallen op gelei. Hierdoor ontstaat
een bijna onzichtbaar stukje vlees
met een pure, delicate smaak.
Transparante Sashimi groeit
in dunne, steriele vellen en kan
worden ontwikkeld uit de malse
blauwvintonijn. De Sashimi is
vetter en smakelijker dan de
echte tonijn, en kan ook nog de
overbevissing van deze bedreigde
vis tegengaan. Presenteer de
transparante tonijn in dunne
plakjes, zoals bij een bord
traditionele fugu sashimi of geef
het gerecht een Europese draai
door een glas-in-lood raam te
maken van vis.

TR ANSPAR ANTE
SUSHI
400 gram rondkor relige Japanse
rijst
60 milliliter witte wijnazijn
60 milliliter rijstazijn
50 gram suiker
2 eetlepels zout
Tr a n s p a r t a n t e t o n i j n s a s h i m i
1

S p o e l e n z e e f d e r i j s t v i j f k e e r. K o o k

de rijst in een rijstkoker of volg de
instruc ties op de ver pakking.
2

Meng de twee azijnen, suiker

en zout in een klein steelpannetje.
Ver war m het mengsel op middelhoog
vuur totdat de suiker is opgelost.
3

Giet de rijst in een grote kom. Strooi

de helf t van de gekruide azijn over
de rijst. Gebruik een spatel of platte
houten lepel om de azijn in snijdende
bewegingen in de rijst te voegen. Zorg
dat je de rijst niet aanstampt. Gebruik
tijdens het verdelen van de rijst een
ventilator of waaier in de andere hand
om de rijst te koelen. Breng op smaak
met azijn.
4

Spoel je handen met water schoon.

Kneed een bal rijst in de vor m van een
klein, rond blokje. Plaat s het blokje
bovenop een plakje transparante
sashimi. Rol ze voor zichtig samen.
Herhaal dit met de rest van de sushi.
Ser veer met soja saus en wasabi.
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L ABZWEZERIK

Normaal gesproken wordt
kweekvlees met elektrische
impulsen ‘geoefend’ om een stevige
structuur te ontwikkelen. Als
dit niet gebeurt zal het een weke
structuur behouden, die smelt
op je tong; de een houdt ervan, de
ander moet er niets van hebben.
Echte smulpapen zullen er gek op
zijn omdat het net zwezerik lijkt, de
culinaire term voor de schildklier
van een dier. Oorspronkelijk komt
zwezerik van de kistkalveren die
in erbarmelijke omstandigheden
leven en na een paar weken worden
geslacht. Labzwezerik bestaat
100% uit kweekvlees. Dit vlees
komt vers uit de bioreactor en
wordt minimaal verpakt. Je hoeft
het vlees niet in water te pocheren
of van de vliezen te ontdoen, het is
kant-en-klaar om van te smullen.

GEBAKKEN
L ABZWEZERIK
1 kilo labz wezerik
24 0 m i l l i l i t e r k a r n e m e l k , g e s c h u d
125 gram bloem
60 gram maïsmeel
2 theelepels paprikapoeder
1/2 t h e e l e p e l c a y e n n e p o e d e r
1/2 t h e e l e p e l z w a r t e p e p e r
Zout
Plantaardige olie
1

Roer de kar nemelk en de halve

t heelepel zout in een kom. Voeg de
labz wezerik toe en laat het een uur
weken in de koelkast.
2

Doe zeven centimeter olie in een

wok of giet ijzeren pan. Ver hit de olie
tot 18 0 ° C . Ver war m de oven voor op
200° C.
3

Meng de bloem, maïsmeel, kruiden

en een halve theelepel zout in een
pl at te s c ha al . Giet de z we zer ik af. Rol
het vlees door de bloem en ver wijder
het over tollige bloem.
4

Bak de z wezerik in meerdere

delen in drie minuten, tot het vlees
van binnen gaar is en het beslag een
goudbruine kleur heef t. Leg het vlees
op een vel keukenpapier en voeg naar
smaak zout toe. Hou de z wezerik war m
in de oven tot je hem opdient.
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en de mysterieuze investeerder in Post’s in vitro activiteiten,
wordt sterk gedreven door zijn aversie tegen het doden van
dieren voor voedsel. Zelf is Post een beetje verbaasd, maar
al te graag, door Brin’s onophoudelijke geloof in het project.
“Hij denkt dat ik dit in mijn eentje in twee tot vijf jaar kan
doen, als hij me genoeg geld geeft. En het lijkt erop dat hij me
ongelimiteerd geld wil geven.” Zelf is Post iets voorzichtiger
over de tijdspanne waarin het product op de markt kan komen.
Hij voorspelt dat binnen vijf tot zes jaar een kilo in vitro vlees
rond de €65 zal kosten – dat is minder dan de kiloprijs voor een
biefstuk van de exclusieve Wagyu rund, maar het is nog altijd
meer dan wat de gemiddelde consument kan betalen.

Binnen vijf tot 6 jaar
zal een kilo kweekvlees
rond de 65e kosten

In vitro vlees wordt
vaak beschreven als
‘revolutionair’ en
‘baanbrekend’ maar is
eigenlijk een slimme
herverpakking van
bestaande technologieën: het biotechnologie equivalent
van de iPhone. Vanwege Brin’s ongeduld met het lage tempo
van wetenschappelijk onderzoek heeft hij Post en zijn team
opdracht gegeven om alleen te werken. Post benadert deze
resultaatgerichtheid vanuit een filosofisch oogpunt: “Als we
in staat zijn lelijke technologie te veranderen in elegante en
bruikbare technologie voor planeet en mens, dan ben ik dik
tevreden.”
Mocht de technologie van Post commercieel interessant
worden, dan zal het één van de meest fundamentele
veranderingen betekenen voor de manier waarop we tegen
vlees aankijken. Vanaf het moment dat onze voorouders dieren
zijn gaan houden is onze trek in vlees bepalend geweest in onze
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Als het aan Post ligt,
schudden onze achter
achterkleinkinderen hun
hoofd om onze barbaarse
manier van ‘kip’ eten

evolutie en vooral
in de laatste paar
eeuwen heeft dit de
aanblik van onze
planeet drastisch
veranderd.
Toch wijst Post
onze 2-miljoenjaar-oude
liefdesverhouding met vlees af. Met een uitspraak die wellicht
scepsis van boeren en spek-etende hipsters oproept, zegt hij:
“We halen geen geluk uit het eten van vlees. We halen er geen
bijzondere voedende waarde uit. Het zijn hoofdzakelijk de
smaak, de kleur, de structuur en de emotie die met het eten van
vlees gepaard gaan. Ik denk dat we uiteindelijk vlees helemaal
kunnen scheiden van de traditionele vorm.” Als het aan Post
ligt, schudden onze achter achterkleinkinderen hun hoofd
om onze barbaarse manier van ‘kip’ eten, op dezelfde manier
waarop wij nu huiveren bij het idee van een aderlating of het
offeren van een mens.
Maar om succesvol vlees te kunnen scheiden van zijn dierlijke
vorm zal het toch identiek moeten zijn aan echt vlees. Post
stelt onvermurwbaar dat kweekvlees niet alleen niet mag
verschillen van gewoon vlees, maar dat het ook inherent
natuurlijk is, of in ieder geval, niet minder natuurlijk dan
al het andere dat we eten. Om een vergelijking te maken
noemt hij het verschil tussen ambachtelijke kaas en het
massaproduct dat we in de supermarkt kopen. Het laatste is
gemaakt van gehomogeniseerde poedermelk van honderden
koeien. Fabriekskaas kan dus niet méér verschillen van
het kleinschalige product van een boerenmarkt. Toch lijkt
supermarktkaas op kaas, het ruikt als kaas en smaakt naar
kaas. We vinden het dus prima om het kaas te noemen. Zoals
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2. STOP DIERENLEED

Zal de lijdensweg die miljoenen varkens,
kippen en koeien van oudsher afleggen van
de stal naar ons bord, binnenkort voorbij
zijn? Vissen kunnen weer zwemmen zonder
angst voor vissersnetten en mensen kunnen
eindelijk zonder schuldgevoel genieten van
hun carnivorische leefstijl. Voor kweekvlees
hoeft niemand pijn te lijden. Alhoewel
sommige vegetariërs in hun nopjes
zullen zijn dat ze eindelijk een ‘pijnvrij’
biefstukje kunnen eten, zullen anderen
zich afvragen of we hiermee werkelijk onze
problematische relatie met dieren vaarwel
kunnen zeggen. Betekent kweekvlees echt
het einde van de veestapel? Wat gebeurt er
met alle oude gewoonten en bedrijvigheid
omtrent het houden — en slachten — van
dieren? En hoe verhouden we ons tot onze
primitieve behoefte om dieren te bejagen,
slachten en eten?
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L AB PARELS

