BUTCHER’S HEAVeN BULlETIN
een paradijs voor de carnivoor op 13-15 oktobeR
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Door meneer Wateetons

Wat krijg je als de auteurs van de Vleesbijbel en de BBQbijbel bij elkaar zet? Een vlees- en
barbecuefeestje natuurlijk: Butcher’s Heaven. In het weekend van 13 tot 15 oktober 2017
tovert het festival de Centrale Markthal op het Foodcenter in Amsterdam drie dagen om tot
een paradijs voor de carnivoor. Waar het ooit draaide om aardappelen, groente en fruit staat
nu vlees in de meest uitgebreide zin van het woord centraal. Dit jaar voor de tweede maal.
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AMSTERDAM BBQ CHALLENGE
De Amsterdam BBQ Challenge is een initiatief van Julius Jaspers wat hij
een aantal malen heeft georganiseerd tijdens Taste of Amsterdam.
De voorrondes van 2017 vinden plaats op zaterdag 14 en zondag 15 oktober in 6 rondes, en eindigen zondagmiddag 15 oktober met een grand
finale. Tijdens de barbecue
wedstrijd worden deelnemers
middels een blackbox-opdracht
beoordeeld door een professionele jury onder leiding van Jeroen
Hazebroek. De kampioen gaat
einde van de dag naar huis met
een Big Green Egg!
Inschrijven: schrijf je in via info@
rare.nl o.v.v. Amsterdam BBQ
Challenge en vertel ons jouw BBQ
specialiteit en wie weet BBQ jij
mee.
lees meer op pagina 7

FRIDAY NIGHT BURGERNIGHT
Wat is beter dan één burger?
Een heel festival met burgers. Op
vrijdag 13 oktober is Butcher’s
Heaven een avond lang een
burgerhemel. Tijdens Butcher’s
Heaven Burger Night serveren
alle 25 restaurants voor € 5,- een
eigen miniburger die natuurlijk
perfect combineert met een
ijskoud biertje, glas wijn of frisse
cocktail. Entree is deze avond
gratis voor iedereen die zich
vooraf registreert.

bord.” Niet alleen de bezoekers
waren enthousiast. Vrijwel alle
standhouders van vorig jaar
keren terug op het festival. Ruim
twintig restaurants en zes BBQ
teams presenteren er hun signature dish. Van Ron Gastrobar,
en Niven tot TheRoast Room en
Castell… Sterrententen en goede
brasserieën staan gebroederlijk
naast elkaar. Iedereen, van sterrenchef tot pitmaster kookt op de
Big Green Egg. Geen gedoe met
woks, ovens, sous vide apparaten
of thermomixers. Kolen, hout en
vuur. Maar Butcher’s Heaven 2
wordt geen kopie van de eerste
editie. Zo groeit het festival om
te beginnen van twee naar drie
dagen. Vrijdagavond vindt de
aftrap plaats met de eerste editie
van de (gratis) Butcher’s Heaven
Burger Night. Het concept is
simpel: alle restaurants die op
de rest van het festival te vinden
zijn serveren een burger in slider
(klein) formaat, voor een vaste
prijs van €5,00. Het concept mag
lees verder op pagina 2
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Butcher’s Heaven line up
Burgernight op vrijdag van 17.00 tot 23.00, zaterdag en zondag 25
restaurants en BBQ-teams, proeverijen van Brand Bier, Jim Beam en
geweldige wijnen van Sligro, slagerij van Ome Cees, Brandt & Levie
worstatelier, zelf zuur maken bij Kesbeke, “how to grill the perfect
steak”, Amsterdam BBQ Challenge, proeverijen, levende muziek en
meer. ga snel naar pagina 4-5 om te kijken wie er komen koken en wat ze dan gaan maken!

% Inhoud

TICKETS
Bestel je tickets en bones op www.butchersheaven.com.
Vrijdagavond is vrij entree maar je moet wel van te voren
online registreren. Entreeprijs voor zaterdag of zondag is
€7,50 online of €10,- aan de deur, maar vol = vol.
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OPENINGSTIJDEN

4-5
6

vrijdag 13 oktober
zaterdag 14 oktober
zondag 15 oktober

17.00 - 23.00
12.00 - 23.00
12.00 - 20.00

Adres
Centrale Markthal, Food Center Amsterdam
Jan van Galenstraat 4, 1051KM Amsterdam.
Afslag S105 op de A10, GVB bus 18, ruime (fietsen)parking.
LET OP; DE CENTRALE MARKTHAL IS NIET HETZELFDE ALS DE FOODHALLEN!
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Butcher’s Heaven
Burgernight
Harold Hamersma over
“gezonde” wijn
Programma en deelnemers
Hamburgerrecept uit het
Ultieme Hamburger Boek
Zuur inleggen met Oos
Kesbeke
Amsterdam Barbecue
Challenge met Jeroen
Hazebroek
Big Green Egg op Butcher’s
Heaven
Wijnen uit alle windstreken
van Sligro
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dan simpel zijn, de hamburgers
zijn dat niet. Reken op onder
andere een chocoladeburger, een
Guinnessburgers en een ijsburger. Jaspers serveert zelf zijn
Kettleburger, met een broodje
van uitgestoken en getoast casinobrood. In zijn restaurant Julius’
Bar & Grill kreeg hij er klachten
over. “Nederlanders meten het
genot van een hamburger af
aan de dikte van het broodje.”
Onterecht natuurlijk. “Het brood
is transportmiddel, het gaat om
de burger” doceert de auteur van
Het Ultieme Hamburgerboek. Hij
wordt er nog steeds een beetje
nijdig van. Op Butcher’s Heaven,
onder vleesvrienden, serveert hij
zijn burger zoals hij bedoeld is.
Uiteraard wordt deze, maar ook
alle andere burgers afgemaakt
met veel koude biertjes, fijne eetcocktails en goede muziek.

BUTCHER’S HEAVEN BURGER NIGHT
3e
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Na het succes van de BBQ bijbel van Julius Jaspers
(inmiddels 6de druk) en de Vleesbijbel van Gertjan Kiers
(2de druk) komt Meneer Wateetons in februari 2018 uit met
de Worstbijbel.
De BBQ bijbel, de Vleesbijbel en ook Smart BBQ zijn allen te
koop (gesigneerd!) tijdens Butcher’s Heaven.

je zie hoe je vlees bereidt, of
bijvoorbeeld een goede steak
tartare maakt.
Verder zijn er op Butcher’s
Heaven verschillende proeflokalen waar de hele dag door whisky,
wijn en bier geschonken worden.
Vrijwel elk half uur is er een proeverij. Uiteraard is er ook aandacht
voor stoere hardware zoals leren
schorten en koksmessen. “Alles
lekker rauw, niet te sophisticated”
vertelt Jaspers.
Het is duidelijk, Butcher’s Heaven
is rauw, stoer en vlees, vlees,
vlees. Komt er dan helemaal
niets van groente? Julius Jaspers
aarzelt even, “ja, eh, nou eigenlijk
niet. Misschien een beetje dan,
als garnituur. Met een uitzondering voor restaurant Niven, die
mag als enige groente centraal
stellen. Maar dan wil ik wel weer
vlees als garnituur. Het blijft een
vleesfeestje natuurlijk.”

Alles is tijdens Butchers Heaven doorspekt van
vlees. Zelfs de festivalmuntjes van € 2,50 heten
‘bones’ en je kunt ze samen met het toegangskaartje vooraf inslaan in arrangementen ‘bleu’,
‘rare’ en ‘medium’. Geen ‘well done’ natuurlijk.
Een liefhebber eet zijn vlees, of zijn muntjes,
nóóit well done.

BURGER

IGHT
N
E

T IS

DE BIJBELS

voor het vuur en het veilig stoken
van alle Big Green Eggs van de
deelnemers.
“Ik moet het eigenlijk een beetje
rustiger aan gaan doen” verzucht
Gertjan Kiers. Hij heeft net een
paar duizend tournedos gesneden
en zit met een bebloed schort
aan een cappuccino, haarnetje op
het kale hoofd, de getatoeëerde
armen ontbloot. “Ik ben bijna
vijftig, man”. Om in de volgende

RA

tent ‘op de pit’ hebt geslapen ben
je vrienden voor het leven. Daar
kennen ze ook Jeroen Hazebroek
van, bekend van zijn Hete kolen,
Hete vuren en Hete rook trilogie.
“Een gouden gozer” volgens Kiers.
De BBQ expert ontbreekt natuurlijk niet op het Butcher’s Heaven.
Hij is de host van de ook op het
festival te vinden ‘Amsterdam
BBQ Challenge’ en is gedurende
de drie dagen verantwoordelijk

VRIJ

De tv-ster en restauranthouder
en de zwaar getatoeëerde slager
zijn op het eerste oog niet het
meest voor de hand liggende
duo. Maar hun liefde voor vuur en
goed vlees verbindt hen. Met hun
BBQteam ‘De Zwarte Hand’ trokken ze er jarenlang bijna maandelijks op uit om deel te nemen
aan barbecuewedstrijden, van
Hoofddorp tot Italië. En als je eenmaal samen bij tien graden onder
nul naast je Big Green Egg in een

zin te vertellen over het nieuwe
BBQ team waar hij net lid van
is geworden en te mijmeren
over zijn plannen voor een eigen
restaurant. Tijdens Butcher’s
Heaven geeft hij net als vorige
jaar weer een hele serie uitsnijdemonstraties. Rondbenend als
een vleesrockster, met een grapje
hier, gepeperde uitspraak daar
en heel veel beledigingen aan het
adres van diezelfde tournedos
laat hij zien hoe je een varken,
rund en zwijn uit elkaar haalt. Dat
wordt dus niks met dat rustiger
aandoen. Nog een bak koffie dan
maar. Als de ‘demoslager’ na een
uitbeensessie even bijkomt neemt
tijdens Butcher’s Heaven een collega het over om te demonstreren
hoe je de uitgesneden vleesdelen zo mooi mogelijk verwerkt.
Slagers van The Roastroom,
slagerij Fred de Leeuw en zelfs
de Nederlandse slager van Jamie
Oliver ‘The Orange butcher’ laten

RVEER G
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Op vrijdag 13 oktober zal de eerste editie
plaats vinden van de Butcher’s Heaven
Burger Night! Het concept is simpel: 25
restaurants & BBq-teams serveren ieder
een burger in slider formaat, voor een
vaste prijs van €5,00 per stuk. Aangevuld
met koude biertjes, fijne eet-cocktails en
goede muziek. Een betere opening dan
deze kun je haast niet voorstellen! Entree
is gratis mits je een ticket hebt geregistreerd via www.butchersheaven.com

Space, fresh air
and a natural diet.
That’s our recipe.
VA N H E T K N O P E N TOT H E T KO K E N
E N VA N H E T D R O G E N T O T H E T R O K E N

VAN HET KNOPEN TOT HET KOKEN
EN VAN HET DROGEN TOT HET ROKEN

Meneer Wateetons

Meneer
Wateetons

irishbeef.nl | Honest by nature.
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WORSTMAKEN MET BRANDT & Levie
Brandt & Levie worstmakers is een jongensdroom die
is uitgekomen voor de jonge koks Geert, Yiri en Samuel.
Opgericht in 2011 en klein begonnen in Baambrugge, zijn
de heren nu uitgegroeid tot een duurzame onderneming
waarbij alles van kop tot staart van ons goed gehouden
Nederlands varken wordt gebruikt.

HET BEGIN

Tijdens een lange reis hebben
de mannen bij vooraanstaande
charcutiers op Corsica mogen
werken en bij de beste Italiaanse
slagers het geheim van vakkundig
worsten maken mogen leren. Zo
hebben ze uiteindelijk stage gelopen bij Dario Cecchini in Panzono
in Chianti (I).

technieken die ze in Italië hebben
geleerd pasten ze toe, waarbij ze
uitsluitend het beste varkensvlees
van eigen bodem gebruikten. Uit
een lange testfase rolde de basis
van hun merk. Zeven smaken
droge worst. Al snel volgden meer
producten en veranderden de
mannen van koks in worstmakers.

TERUG IN NEDERLAND

WORSTATELIER

Teruggekomen waren ze enthousiaster dan ooit om zelf aan de slag
te gaan. In Baambrugge begonnen
ze zelf met het maken van verschillende smaken worsten. Alle

welke het “droge worst” assortiment van de worstmakers wordt
geproefd, ga je zelf aan de slag en
leer je mengen, malen, op smaak
maken en stoppen. Er is plek voor
10 deelnemers per workshop die
€ 35,= kost. Na afloop neem je behalve de receptuur ook ruim een
kilo verse worst mee naar huis.
zaterdag en zondag zijn er sessies
om 12.30-14.30-16-30 en op zaterdag een extra sessie om 18.30.
Geef je op via:
www.butchersheaven.com/tickets

Ook dit jaar verzorgen de worstmakers dagelijks 4 sessies worstmaken van 1½ uur. Na een korte
uitleg over Brandt & Levie en het
fenomeen worstmaken tijdens

DAGBOEK VAN EEN
GEZONDE WIJNDRINKER

SLAGErij van ome CeEs
De Slagerij van Ome Cees bestaat
deze editie van Butcher’s Heaven
uit 2 delen.

Voor mijn werk als wijnschrijver proef ik jaarlijks zo’n 8000
flessen wijn. Vindt u het dan raar dat ik erg nieuwsgierig ben
of wijn nou wel goed voor je is?

In de werkplaats vinden de hele
dag demonstraties plaats o.l.v.
Gerjan Kiers (@demoslager) in o.a.
uitbenen rund, varken en delen
die specifiek geschikt zijn voor de
BBQ.
In het atelier laten slagers en
chefs zien wat er zoal met vlees
kan worden bereid, denk hierbij
aan het maken van filet American,
steak tartaar en wat dies meer
zij. Demonstraties worden onder
andere gegeven door Marco
Peerdeman (the Orange Butcher),
Arno Veenhof (slagerij de Leeuw)
en Jan Willem Tol.

DE OSDoRp GRIlLErS
grilltechnieken, heerlijke barbecuerecepten en andere handige barbecue-tips. Op Butcher’s Heaven
draait alles echter om smaak, dus
bezoek vooral de grillstand en
geniet van perfect gegrilde moink
balls en flammkuchen! Is dit voor
jou nog niet genoeg reden voor
een bezoekje aan de stand? Dan
kunnen de mini barbecue workshops die ze organiseren je misschien nog over de streep trekken.
De Osdorp Grillers, de barbecue
experts van tuincentrum Osdorp,
zijn met hun team van vijf grillers
(Michel, Walter, Fred, Ruud en
Gertjan) natuurlijk ook aanwezig
op Butcher’s Heaven! Deze mannen kunnen je alles vertellen over

Tuincentrum Osdorp is al jaren the
place to be voor de echte barbecueliefhebber. Barbecues, gespecialiseerde accessoires, rubs en
zelfs het kwaliteitsvlees van Beef
& Steak zijn hier te vinden! Als

een bedrijf zich zo toewijdt, dan
mag een eigen barbecueteam niet
ontbreken, de Osdorp Grillers zijn
dan ook op menig barbecue-event
te vinden om prijzen in de wacht
te slepen en samen te komen met
andere barbecuefanaten!
Wil je meer weten over de Osdorp
Grillers? Bezoek dan de grillstand
op Butcher’s Heaven, volg ze op
Facebook (www.facebook.com/
OsdorpDr.Grill) of ga langs bij
tuincentrum Osdorp!
Grill on!

Daarover heb ik in 2010 een boek
geschreven: Wijnreis door mijn
lichaam. Aan de hand van tien jaar
wetenschappelijke- en medische
publicaties uit binnen- en buitenland kon de conclusie getrokken
worden dat met mate wijn drinken
een positief effect heeft op ons algehele welbevinden. Welaan, daar
was de anti-alcoholtaliban niet blij
mee. STAP, de Stichting Alcohol
Beleid, noemde het boek destijds
in een uitzending van Pauw en
Witteman zelfs ‘misdadig’. Die uitspraak resulteerde toen overigens
in een voor de blauwe knopers
averechts effect. De liefhebbers
van rood, wit en rosé zorgden er
namelijk voor dat de volgende dag
de eerste druk meteen was uitverkocht. En dat smaakte naar meer.
Zo’n 56 000 flessen later – nog
immer blakend van gezondheid
en zelfs helder van geest – heb ik
zeven jaar later een tweede boek
over dit onderwerp geschreven.

Omdat ik de afgelopen tijd een
verharding bespeurde van het
Nederlandse alcoholbeleid. Zo adviseert onze Gezondheidsraad in
zijn nieuwe richtlijnen ‘drink geen
alcohol of in ieder geval niet meer
dan hooguit een glas per dag.’ Een
advies dat dan weer niet strookt
met die van de andere Europese
Gezondheidsraden. Voor –en
tegenstanders bestoken elkaar
met hen welgevallige argumenten.
Maar welke kloppen er nu? Ligt
de waarheid niet in het midden?
Links en rechts geflankeerd
door het gezond verstand? De
afgelopen jaren heb ik in de bijna
dagelijkse stroom aan nieuwe
onderzoeken en publicaties geprobeerd helderheid te verschaffen.
In mijn Dagboek van een Gezonde
Wijndrinker leest u er alles over.
Vergeet u tijdens het lezen niet
een goed glas wijn te drinken?
Harold Hamersma

(advertentie)

Neem deze advertentie mee naar
de winkel en de carnivoor heeft een
streepje voor.
Gerard Doustraat 226
1073 XC Amsterdam
020-7716092
www.mevrouwhamersma.nl
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DEELNEMERS EN PROGRAMMA
BBQ teams en restaurants

Smokey Goodness

burgernight:
Starfucker burger: Beenmerg burger met provolone kaas, jalapeño-koolsalade, pulled
beef en Smokey’s Bold & Beefy BBQ glaze op brioche bun.
zaterdag en zondag:
Anticuchos de corazón - Gemarineerde en gegrilde Peruaanse Runderhartspiesjes (2)
met verfrissende kruidensaus, gegrilde salsa en nachos. 3 bones

Restaurant Het Bosch

burgernight:
Truffle Slider - Brioche bun, kalfsburger burger, truffel & secret mayo
zaterdag en zondag:
Truffle Slider - Brioche bun, kalfsburger burger, truffel & secret mayo 3 bones

OnsGaanBraai

burgernight:
OnsGaanBraai Burger - met Monkey of Rhino saus, burger geïnjecteerd met Jim Beam
Double Oak Whisky
zaterdag en zondag:
Taco Al Pastor - Mexicaans gerecht van varkensvlees en ananas, gemarineerd in een
smakelijke chilisaus, met Jim Beam Double Oak Whisky, geserveerd met kleine tortilla’s
2 bones

Metropolitan

burgernight:
brioche-burger met gerookt spek van het Duroc varken met mandarijn-chili sorbet of
Tahiti vanille roomijs
zaterdag en zondag:
vegan Sticky Fingers black dadelcake met ijs naar keuze / sorbet; mango, mandarijn,
citroen-basilicum / roomijs; Tahiti vanille, hazelnoot, chocolade 2 bones, losse bol 1 bone

Restaurant ’t Vliegertje

burgernight:
Bun: brioche broodje - Patty: Dry aged black angus - Topping: Sla, tomaat, augurk, geb ui,
geb spek, cheddar kaas - Saus: Onze eigen hamburger saus.
zaterdag en zondag:
De befaamde Ribs van ‘t Vliegertje gewokt in onze bbq saus 3 bones

Restaurant De Veranda

burgernight:
De Veranda burger; 100% rund, Gruyère & smokey relish
zaterdag en zondag:
De Veranda Brisket roll; Slow cooked Brisket, cabbage coleslaw, Gruyère & smokey relish
3 bones

Royaal BBQ

burgernight:
Brood – Bacon – Cheddar - Biggen-runderburger – Ui – Tomaat – Augurk – Sla Horseradish mustard saus
zaterdag en zondag:
BRRW Biggen rib roast met woestbrood 2,5 bones

Julius

burgernight:
red slider met dry aged black angus burger, bahn mi groentes, chilimayo en gefruite ui
zaterdag en zondag:
sereh chicken met bahn mi groentes, gele curry en koriander 2 bones

Dreams of Magnolia
burgernight:
Chocoladeburger
zaterdag en zondag:
Chocoladeburger 2 bones

Restaurant The Harbour Club

burgernight:
De THC Burger: brioche – wagyu burger – gember gecarameliseerde bacon – chefs (uien)
ringen – cheddar – jalapeno – romeinse sla - tomaat
zaterdag en zondag:
Brisket met Gorgonzola miso crumble, gerookte bieten ketchup en zoetzure biet 3 bones

Restaurant Castell

burgernight:
hamburger met geitenkaas, gecarameliseerde peer, honing, nootjes & spek
zaterdag en zondag:
gemarineerde kippendijen van Castell 2,5 bones

Graceland BBQ

burgernight:
Graceland’s Famous BBQ Beef Burger
zaterdag en zondag:
16 Hour Slow Smoked Pulled Pork served with Classic Coleslaw & Texas Toast 2,5 bones

Restaurant The Roast Room

burgernight:
ROAST burger (bacon, boerenkaas, sla , smokey tomatensaus)
zaterdag en zondag:
Bavette met ROAST ‘likkielakkie sambalsaus’ 3 bones

Slagerij de Leeuw

burgernight:
Spaanse Ibérico burger met manchego, gefermenteerde Lautrec knoflook, zoetzure rode ui,
little gem, mayonaise met piment d’espelette en gerookte olie.
zaterdag en zondag:
Spaans Burgos zuiglam, eigen jus met Lautrec knoflook en linzensalade 3 bones

Restaurant Ron Gastrobar

burgernight:
Burger, brioche, blaauwe kaas en groene ketchup
zaterdag en zondag:
Spareribs zonder botje, met sambal – ‘the original’ Ron Gastrobar stijl, of ‘Oriental’ stijl, of
‘Indonesia’ stijl 3 bones

Braai

burgernight:
Pork Belly Burger
zaterdag en zondag:
Smoked shortrib 3 bones

Desemenzo

burgernight:
Triple Meat double cheese: Brioche, uiencompote met tallegio, ultimate burger sauce,
Candied bacon, pastrami, black angus patty, cheddar
zaterdag en zondag:
Brioche gevuld met rendang 2,5 bones

Osdorp Grillers

burgernight:
Guinness Burger
zaterdag en zondag:
Moinkballs (2 stuks) 2,5 bones

Restaurant Lucas Rive

burgernight:
Lamshamburger, hummus, peterselie, dukkah
zaterdag en zondag:
Iberico- ribfinger, tartaar van gepocheerde gamba, hummus, krokante kikkererwt, crème
van peterselie en knoflook 2 bones

Restaurant Walter Benedict

burgernight:
niet aanwezig op de burgernight
zaterdag en zondag:
Broodje Pulled Veal met pickle van rode kool & saus van Habanero & limoen 2,5 bones

BBQ on - Turnpike smokers

burgernight:
The TEXAS Burger
zaterdag en zondag:
The real TEXAS worst (2 bones op een bun, los worstje 1,5 bone)

Restaurant Niven
burgernight:
nog niet bekend
zaterdag en zondag:
nog niet bekend

Funkfood

burgernight:
El Mexicano; pulled pork, tomaat salsa, cheddar, jalapeno, chorizo
zaterdag en zondag:
BBQ sukade steak; Pittige boontjes, curry schuim, casava, ponza vinagretta 3 bones
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proeverijen wijn

powered by:

STANDHOUDERS

Sligro vliegt drie fantastische wijnbedrijven naar Nederland en selecteert
de perfecte wijnen voor dit paradijs voor de carnivoor, speciaal voor
jou! Kleine Zalze (Stellenbosch, Zuid Afrika) waar Braai Day zelfs een
feestdag is, Mascota Vineyards (Argentinië), beroemd om haar mooie
Malbec wijnen, perfect bij Argentijns rundvlees en Francois Lurton
Wines uit Zuid-Frankrijk voor een broodnodig stukje vakantiegevoel uit
de Languedoc-Roussillon. Meedoen? Meld je bij binnenkomst gelijk aan
bij de stand.
vrijdag		 zaterdag
13:00
18:00
14:00
19:00
15:00
20:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00

zondag
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00

proeverijen BIER

powered by:

Brand-bier wordt sinds 1340 gebrouwen in de oudste brouwerij van
Nederland in Wijlre en heeft altijd geloofd dat de smaak het verschil
maakt. Kom dat zelf proeven tijdens de proeverij op Butcher’s Heaven.
Om mee te kunnen doen meld je je het beste gelijk bij binnenkomst aan.
vrijdag		
17:30
18:30
19:30
20:30

zaterdag
12:30
13:30
14;30
15;30
17:30
18:30
19:30
20:30

zondag
12:30
13:30
14;30
15;30
17:30
18:30

SLAGERIJ VAN OME CEES
slagerij 1 o.l.v. Gertjan Kiers
zaterdag
12:30-13:15
varken uitbenen
14:00-14:45
KCBS delen voorbereiden
15:30-16:15
voorvoet uitbenen
17:00-17:45
bbq delen
18:30-19:15
achtervoet uitbenen
zondag
12:30-13:15
14:00-14:45
15:30-16:15
17:00-17:45

voorvoet uitbenen
bbq delen
varken uitbenen
achtervoet uitbenen

proeverijen Whisky powered by:

slagerij 2
zaterdag
13:15-14:00
14:45-15:30
16:15-17.00
17:45-18.30

Julius Jaspers & Michiel Deenik
Jan Willem Tol
Arno Veenhof van slagerij de Leeuw
Jan Willem Tol

Naast Jim Beam Bourbon heeft Jim Beam verschillende smaakvolle variaties als de Jim Beam Honey, The Devil’s Cut en de Signature Craft 12
year old Bourbon in zijn assortiment. Kom gerust langs bij onze proeverij tijdens Butcher’s Heaven om al onze Bourbons te proeven. Meld je
wel bijtijds aan om verzekerd te zijn van een plek.

zondag
13:15-14:00
14:45-15:30
16:15-17.00
17:45-18:30

Julius Jaspers & Michiel Deenik
Jan Willem Tol
Arno Veenhof van slagerij de Leeuw
Jan Willem Tol

zaterdag
13:00-13:30
14:00-14:30
15:00-15:30
16:00-16:30
18:00-18:30
19:00-19:30
20:00-20:30
21:00-21:30

Meedoen? Meld je bijtijds aan bij de slagerij.

zondag
13:00-13:30
14:00-14:30
15:00-15:30
17:00-17:30
18:00-18:30

BRANDT&LEvie worstatelier
zondag
zaterdag
12:30-14:00
12:30-14:00
14:30-16:00
14:30-16:00
16:30-18:00
16:30-18:00
18:30-20:00
Inschrijven kan via de website: www.butchersheaven.com/tickets

PERFECT STEAK WORKSHOP
zaterdag
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

zondag
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00

Meedoen? Meld je bij binnenkomst aan bij de stand.

AMSTERDAM BBQ challenge
zaterdag
12:30-13:30
14:30-15:30
16:30-17:30
18:30-19:30

zondag
12:30-13:30
14:30-15:30
16:30-17:30 Finale

Inschrijven: schrijf je in via info@rare.nl o.v.v. Amsterdam BBQ
Challenge en vertel ons jouw BBQ specialiteit en wie weet BBQ jij mee.
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KRIJG het ZUur

Het Ultieme Hamburgerboek
Door Julius Jaspers

Waar bestaat een hamburger uit, was de vraag die ik mezelf stelde toen ik begon aan het
schrijven van Het Ultieme Hamburgerboek. Ik ben, in het kader van de eenvoud, uitgegaan
van 4 basis-onderdelen, een broodje, de patty (de schijf), de topping en de saus, en the rest
is history. Oh ja, daar vertel ik in het boek ook nog wat over! Het Ultieme Hamburgerboek
is een boek waarmee je meer dan 1.500.000 (anderhalf miljoen) verschillende hamburgers
kunt maken. Reken maar uit:18 buns x 51 patties x 40 toppings x 42 sauzen = 1.542.240.
Cool hè…
En dat is precies wat ik wil,
combineer mijn receptuur en
creëer je eigen hamburger,
custom made, zoals jij het
wil, dat is koken! Een recept
is slechts een leidraad heb
ik geleerd, dus gebruik al je
zintuigen en maak wat moois,
wat lekkers.
Om je op weg te helpen heb
ik 38 burgers volledig voor
je uitgewerkt, èn heb ik 14
bevriende topchefs (Jonnie
Boer, Jacob Jan Boerma, Erik
van Loo, Hans van Wolde, Ron
Blaauw en meer) gevraagd
naar hun perfecte burger. 52
hamburgers dus, iedere week
een nieuwe! Zoals je weet ben

ik de uitvinder en aanhanger
van het Smart-Cooking principe. Alles goed voorbereiden
(de mise en place) en daarna in
5 minuten afmaken, want als
ik bij iemand ga eten wil ik die
iemand ook zien, en niet dat
ze de hele avond in de keuken
staan. Als er iets beantwoordt
aan dat Smart-Cooking principe dan zijn het wel hamburgers. Goed voorbereiden en in
een paar minuten afmaken.
Veel plezier bij combineren,
deduceren, voorbereiden en
uiteindelijk smart koken,
en maak zelf je ultieme
hamburger…

Fa. Kesbeke verzorgt tijdens Butcher’s Heaven een doorlopende workshop inleggen van groente, ofwel groente op zuur zetten. Je maakt zelf
de groente schoon, maakt een specerijenmelange en vult je glazen pot
op met opgiet. Met de instructies die je meekrijgt kun je thuis pasteuriseren en je groente 5(!!!) jaar bewaren.
Je kunt de hele dag door langs komen bij de stand.

Ron’s HamburgeR

JIM BEAM BOURBON WHISKEY

Culinair tovenaar èn mijn vriend Ron Blaauw draait zijn
hand niet om voor een burgertje, of voor een hot dog,
getuige zijn Fat Dog hot dog restaurant in Amsterdam.

Jim Beam Bourbon is een authentieke bourbon whiskey, voor
het eerst gebrouwen in 1795 en
wereldwijd de best verkochte
bourbon. Jim Beam dankt zijn
onwrikbare verbintenis aan het
klassieke recept aan een lang
geslacht van familie distilleerders,
die de Amerikaanse whiskey
hebben gevormd en gedefinieerd.
Deze bourbon is het werk van
zeven generaties in één familiebedrijf. De smaak is zacht en zoet,
met een rijk bourbon karakter te
danken aan de rijping in gebrande
vaten van Amerikaans eikenhout.
Jim Beam Bourbon leent zich ook
uitstekend om te mixen, zowel
met cola als in klassieke cocktails.
De rijke geschiedenis van Jim
Beam Bourbon beslaat ruim 200
jaar en zeven generaties van de
Beam familie. In 1795 is Jacob
Beam fulltime bourbon gaan

De chef was niet bang om een paar jaar geleden zijn 2-sterren concept
vaarwel te zeggen en lekkere, makkelijker en goedkopere gerechten te
gaan serveren. Weg met de 30 handelingen per bordje, de pincetjes, en
alle andere flauwekul, gewoon lekker eten.
Michelin steunde hem, hij kreeg meteen een Michelinster voor zijn
Gastrobar, de gasten steunen hem ook, want behalve de “original” is er
ondertussen ook een Oriental, een Indonesian en een Paris Gastrobar.
1 		
2 plakken
30 gram
1 		
2 plakjes
20 gram.
2 blaadjes
1 		

brioche bun, top, binnenkant kort gegrild
grote augurk, gebloemd en gefrituurd op 175ºC
Blue D’Auvergne, rondjes ø3 cm/3mm dik
wagyu burger van 100 gram
tomaat, zoetzuur
groene tomatenketchup
little gem
brioche bun, bottom, binnenkant kort gegrild

Ron’s groene ketchup					
5 takjes		
rozemarijn
13 takjes
dragon
90 gram		
ui, gesnipperd
5 tenen		
knoflook, gesneden
500 gram
tijgertomaat
250 gram
bleekselderij
150 gram
azijn
150 gram
suiker
50 gram		
wilde spinazie, gewassen
		
zout en peper

produceren voor commerciële
doeleinden en heeft het oudste
familiebedrijf in Kentucky opgericht. Gezegend met Kentucky’s
overvloedige graan, rogge, gerst,
ijzervrij water en robuuste witte
eikenbomen, produceert Jim
Beam tot op vandaag het beroemde familie recept. Bourbon
is het enige originele inheemse
distillaat van de Verenigde Staten
en werd als zodanig in 1964
wettelijk uitgeroepen tot “Native
American Spirit”. De rijping van
Bourbon geschiedt minimaal 2
jaar. Jim Beam rijpt zijn bourbon
minstens 4 jaar.
Naast Jim Beam Bourbon
heeft Jim Beam verschillende
smaakvolle variaties als de Jim
Beam Honey, The Devil’s Cut en
de Signature Craft 12 year old
Bourbon in zijn assortiment. Kom

(advertentie)

gerust langs bij onze Bourbon bar
tijdens Butcher’s Heaven om al
onze Bourbons te proeven.
(advertentie)

1. bind rozemarijn en dragon met een touwtje tot een bosje.
2. breng ui, knoflook, tomaat, bleekselderij, azijn en suiker met de
kruiden tegen de kook aan en laat garen tot de bleekselderij zacht is.
Verwijder het bosje kruiden en passeer de rest door een zeef. Bewaar
het vocht.
3. maal de groenten fijn in de keukenmachine met het stalen mes en
gebruik eventueel wat van het kookvocht als je de ketchup, want dat
ben je aan het maken, te dik vind worden.
4. maal de spinazie fijn door de ketchup en breng op smaak met zout en
peper.

13-14-15 OKTOBER Z Centrale markthal Z Food center amsterdam Z WWW.BUTchersheaven.com
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BBQ SCHOOL

‘how to grill the perfect steak’
Voor het zelf leren grillen van de perfecte steak gaan we naar buiten
waar dat je onder leiding van grillmasters Edwin en Ronald kunt leren.
Het werkt heel simpel; de EGGS buiten staan warm, je meldt je aan bij
één van de heren, je “koopt” bij hun een Ierse ribeye (250 gram) voor 3
bones en de rest gaat vanzelf. Ze laten je exact zien en ervaren hoe je
een perfecte ribeye op de Big Green Egg maakt.
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AMSTERDAM BBQ CHALLENGE
Tijdens Butcher’s heaven 2017
zal alweer de vierde editie van de
Amsterdam Barbecue Challenge
plaatsvinden. In 2013 heeft Julius
Jaspers voor het eerst een barbecue wedstrijd uitgeschreven
waarin deelnemers middels een
door hem samengestelde blackbox een gerecht moeten grillen
waarna ze worden beoordeeld
door een professionele jury!
Ben jij een hard-core BBQ fan,
een doorgewinterde hobbykok
die door weer en wind de bbq
aan krijgt, die kan toveren met
ingrediënten en geweldige gerechten van de bbq serveert? Dan
zoeken wij jou voor deze 4e editie
van de Amsterdamse Barbecue
Challenge.
WEDSTRIJD
Wat moet je doen: binnen 60
minuten bereiden van een vleesgerecht uit de black box op een
kolengestookte barbecue van Big
Green Egg, that’s all. Je gerecht
wordt geproefd door een deskundige bbq-jury onder leiding van
Julius Jaspers, Jeroen Hazebroek
en ....
Na de voorrondes op zaterdag en
zondag vindt er zondagmiddag een
finale plaatst tussen de 6 winnaars. Het winnende team gaat
naar huis met een Big Green Egg.

Foto: Dennis Brandsma

Datum en tijden
wedstrijden:
zaterdag 14 okt. 12:30-13:30
		
14.30-15.30
		
16.30-17.30
		
18.30-19.30
zondag 15 okt. 12:30-13:30
		
14:30-15:30
Finale: 16:30-17:30

Brand bier op Butcher’s Heaven
Brand-bier wordt sinds 1340
gebrouwen in de oudste brouwerij
van Nederland in Wijlre en heeft
altijd geloofd dat de smaak het
verschil maakt. Daarom introduceerde Brand in 1949 het eerste
speciaalbier van Nederland, de
Brand Imperator, en als eerste
brouwer een hoppige pilsener,
Brand Up.
De Brand Bierbrouwerij omarmt
het brouwen van speciaal bieren,
net zoals de vele Nederlandse
thuisbrouwers. Uit de gezamenlijke passie voor de ambacht

van het brouwen ontstond de
bierbrouwwedstrijd. De winnaar
van deze wedstrijd mag in Wijlre,
samen met de meesterbrouwer
van Brand, zijn of haar bier brouwen. De Brand Zwaar Blond van
Jacques Bertens was de winnaar
van 2013, in 2014 kwam de Brand
IPA van Jeroen Free als beste uit
de bus en in 2015 won Bart Engel
met zijn Brand Saison.
Maar hoe kun je deze bieren nu ervaren dan met een goed gerecht?!
Kom naar Butcher’s Heaven en
ontdek zelf hoe de hopbitters uit

Brand UP en Brand IPA worden
versterkt door pittige gerechten,
hoe de romige smaak van Brand
Weizen samengaat met lichter
vlees en hoe de drogere smaak
van de Brand Saison de vettigheid
uit gerechten kan doorsnijden.
Kortom, kom proeven en genieten
van veel vlees en de bieren van
Brand!
Sluit ook aan bij de bierproeverij
om nog meer te weten te komen
over de smaakvolle bieren van
Brand.

13-14-15 OKTOBER Z Centrale markthal Z Food center amsterdam Z WWW.BUTchersheaven.com
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Big Green Egg & Butcher’s HeaveN
Tijdens Butcher’s Heaven koken alle deelnemers de gerechten die zij serveren op de Big
Green Egg. De reden hiervoor? De veelzijdigheid qua kooktechnieken, de ongeëvenaarde
Big Green Egg flavour, het grote temperatuurbereik van 70 tot 350 °C en mogelijkheid deze
heel secuur en constant te kunnen regelen. Met maar liefst 60 Big Green Egg’s op locatie
laten de deelnemers je de unieke flavour van de Big Green Egg proeven.
De Big Green Egg is gebaseerd op
de ruim 3000 jaar oude Aziatische
kleioven, een traditionele houtgestookte oven waarin toentertijd al
opvallend goede smaakresultaten
werden behaald. Met de hedendaagse kennis, productieprocessen en innovatieve materialen is
op basis hiervan een volmaakt
kooktoestel ontwikkeld. Het
hoogwaardige keramiek zorgt in
combinatie met de deksel voor
een zeer laag brandstofverbruik.

Mede door de perfecte luchtcirculatie, waardoor het voedsel
op de gewenste temperatuur
gelijkmatig gaart, zet je met een
Big Green Egg verrassend lekkere
en sappige gerechten op tafel met
een ongeëvenaarde smaak.
Julius Jaspers zelf kookt al
jarenlang op een Big Green Egg.
Thuis, maar ook in zijn restaurants wordt een groot deel van
de gerechten op de EGG gegaard

MUZIEK

om de gasten van deze bijzondere
smaakbeleving te laten genieten. Ook tijdens Big Green Egg’s
Flavour Fair deelt Julius zijn
enthousiasme over de Big Green
Egg op Landgoed Mariënwaerdt.
Op de 3e zondag in juni worden
de laatste trends en kooktechnieken gedemonstreerd en geven
topchefs uit binnen- en buitenland
workshops en masterclasses over
de Big Green Egg.

SLIGRO WIJNPROEVERIJEN OP
BUTCHER’S HEAVEN
Sligro vliegt drie fantastische wijnbedriiven naar Nederland en selecteert de perfecte wijnen
voor dit paradijs voor de carnivoor, speciaal voor jou!.

François Lurton
Mooi vlees en lekkere drankjes zijn onlosmakelijk verbonden met goede
muziek, Tijdens de Butcher’s Heaven Burgernight op vrijdag zijn het dj
Ike en dj Alan Luna die de sound bepalen en zij komen zaterdagavond
nog een keer terug. De muzikale invulling overdag wordt zowel zaterdag
als zondag ingevuld door jazz-kwartet Eduardo Blanco en de 7-koppige
Groningse studenten Jazzband AMF.

INfo & SHOP
Tijdens Butcher’s Heaven richten we onze Grill on Wheels niet in als
keuken, daar zijn er al genoeg van, maar als Info-wagen voor al je vragen. Hier verkopen we ook onze BBQ sauzen, waaronder de Classic, de
Favorite, en een pittige chipotle en natuurlijk onze rubs, de Classic en
de All Purpose, die je uiteraard ter plekke kunt proeven!
Verder Butcher’s Heaven uitbeenen office-messen, olijfhouten
planken en voor de fervente
BBQ-er hebben we nog wat leuke
accessoires waaronder de veel
gezochte zwarte wegwerphandschoentjes, de ideale “vuurwokkels” en verschillende soorten
rookhout. Je vindt ons vlak naast
de ingang.

HET LAATSTE NIEUWS
De ambachtelijke slager Han
Janmaat uit Hilversum werd in
2016 voor de 4de keer Nederlands
Kampioen Paardenworst.
Je kunt zijn producten proeven
en meteen meenemen tijdens
Butcher’s Heaven.

powered by:

François Lurton is de telg uit
een van de bekendste wijngeslachten van de Bordeaux. In
2008 verwierf François in de
Languedoc-Roussillon zijn eigen
wijndomein, Mas Janeil. De rode
Petit Pas (grenache en carignan)
wordt gemaakt als een Beaujolais,
de witte versie is fris, met een
geur van bloemen en wat vanille.
Verder maakt hij de Mas Janeil

Rouge, een krachtige rode wijn
op basis van mourvèdre, grenache, carignan en syrah, dezelfde
druiven die ook in het Rhônedal
worden gebruikt. Hij rijpt bijna
een jaar op houten vaten, wat
hem een prachtig karakter geeft.
Daarnaast maakt François lekkere landwijnen, onder de naam
‘Fumées Blanches’. De sauvignon
blanc is lichtvoetig en sappig en

de Gris de Sauvignon is een fijne,
zeer lichtgekleurde rosé, op basis
van sauvignon gris en sauvignon
blanc. Heerlijk zacht, mooie zuren,
met perzik, jasmijn en wat citrus.

heeft ook dat heerlijke, rijpe en
volle Argentijnse karakter, met
een fijne houttoets.
De wijnen onder de naam ‘La
Mascota’ gaan een stapje omhoog in prijs en kwaliteit. De
Chardonnay heeft een mooi
botertje en fijne vanille van de
rijping op Frans en Amerikaans
eiken. De Malbec is krachtig,
heerlijk kersen- en cassisfruit,
wat zoethout en een volle en fijne

smaak. Unánime is de topwijn
van La Mascota, een compositie
van cabernet sauvignon, malbec
en cabernet franc van hogere
wijngaarden. Weelderig, intens,
rijp, peperig, met veel kracht en
diepgang. Puur genieten.

veel tropisch fruit en de Merlot is
heerlijk gul, met prachtig fruit.
De wijnen onder het label
Vineyard Selection worden
gemaakt van de beste druiven en
ondergaan een rijping op eikenhouten vaten. Ietsje duurder, maar
heel bijzondere wijnen. De Chenin
blanc kent prachtig rijp fruit, toast
en vanille, en de Shiraz Vineyard
Selection is heerlijk intens, met
kruiden en peper. De top van

Kleine Zalze is de Family Reserve,
met de Chenin blanc Family
Reserve, gemaakt op basis van
heel oude stokken, met een geweldige diepgang en concentratie.

LA MASCOTA
Voor Rodolfo Sadler, bijgenaamd
‘Opi’, is het wijnmaken op La
Mascota (op 850 meter hoogte
dus lekkere frisse nachten die
wijnen krachtige aroma’s en
goede zuren geven) een droom.
De wijnen onder de naam ‘Opi’
dragen dan ook met trots zijn (bij)
naam. Opi Chardonnay is zo’n typisch Argentijnse Chardonnay, dik,
vol en rijp, met een lekker toefje
hout. De Opi Cabernet-sauvignon

Kleine Zalze
Het fraaie wijngoed Kleine Zalze
bevindt zich in de omgeving
van Stellenbosch, in de buurt
van Kaapstad. Maar liefst drie
vijfsterren-wijnen in de befaamde
Platter-gids onderstrepen het
succes. Kleine Zalze maakt gelukkig niet alleen maar mooie topwijnen, maar ook heerlijke, betaalbare exemplaren zoals de ‘Cellar
Selection’. De Sauvignon blanc is
een heerlijke, sappige wijn, met

