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stelling

Behoud een ras ook door 
gebruik te maken 
van de aanwezige  
eigenschappen



Vraag 1
Welke gebruikseigenschappen zouden we binnen ons fokdoel en de 
standaard kunnen benutten?

Het fokdoel
De instandhouding van een levensvatbare, gezonde en zuivere 
Nederlandse landgeitpopulatie, vrij van erfelijke gebreken, op basis van 
de historische variatie

De standaard
Exterieur eisen aan type, beharing, uier etc.



Gebruikseigenschappen
Nederlandse Landgeit



Dit kan natuurlijk ook



Vraag 2

Hoe groot is het aandeel van de geit in de consumptie van roodvlees in 
de wereld ?



Antwoord vraag 2:                  65%

Vooral in Noord Afrika, Midden Oosten en Zuid Azië hoofdvoedsel

In Nederland, Noordwest Europa geen historie met consumeren van 
geitenvlees

Dus geen culinaire geschiedenis in ons land

“Wat een boer niet kent, dat vreet hij niet”



Vraag 3

Waarom zouden we onze overproductie aan, vooral, boklammeren niet 
in eigen land consumeren en wat brengt het ons?



Vraag 3

Waarom zouden we onze overproductie aan, vooral, boklammeren niet 
in eigen land consumeren en wat brengt het ons?

Antwoorden
Te duur voor de Nederlandse consument
Ethische kwestie. Veel melk produceren betekent ook veel 
boklammeren
Bijzondere onderscheidende kwaliteiten van geitenvlees



De bijzondere eigenschappen



De bijzondere eigenschappen

• Mager. Verdeling van het vet bij de geit is anders. Vooral vet in het 
darmscheil (binnenvetter). 
• Wit vet, geen opslag caroteen in vet 
• Goede eiwitten voor de mens, essentiële aminozuren
• Laag in calorieën 
• Zeer laag in verzadigde (slechte) vetten



De bijzondere eigenschappen





Het slachtproces



Eigen ervaringen met eigen bokjes slachten

• Zelf slachtende slager in de buurt vinden wordt steeds moeilijker
• Kosten keuren, slachten, keuren, uitsnijden zijn ongeveer 75 euro
• Dierenwelzijn, zo min mogelijk stress
• Eten uit eigen tuin is een verantwoorde wijze van dieren houden en 

geeft een goed gevoel



Het slachten

Wat is het ideale slachtgewicht?

Na slachten ongeveer 50% van het
gewicht over (karkasgewicht)

Verhouding bot/vlees varieert
tussen 60/40 tot 65/35 



Wat kost het en wat brengt het op





bereidingswijzen



Wat te verwachten op het bord en in de mond



Mutton het duurste vlees in Nepal



Aanbevolen kookboeken



Nederlandse landgeitenvlees 
probeer het ook eens


