Zomer wild
Wild zie je vooral vanaf oktober op de kaart terug, maar er is ook prachtig zomerwild te verkrijgen. Op die
manier kan je jouw gasten deze maanden ook verrassen met wild en haar unieke, verfijnde smaken.
Hieronder de verschillende soorten zomerwild vanuit Nederland, die we graag voor je klaarmaken.

Verse houtduif vanaf half juli

Samen met wild konijn en wilde gans mag houtduif als schadelijk wild het gehele
jaar worden bejaagd. Toch is er vooral vanaf half juli pas een goede aanvoer van
wilde duiven. Doordat de velden dan vol staan met graan en tarwe, strijken grote
groepen duiven neer en veroorzaken juist dan schade aan de oogst.
Zoals voor alle vederwild geldt ook voor de houtduif: hoe jonger, hoe beter. Het
donkere vlees van wilde duiven is compact, mals en heeft een meer uitgesproken smaak en geur dan dat van tamme duiven. Je kunt er in ieder geval een
heerlijk bouillon van trekken.

Hollandse wilde eend kan weer op de kaart
Op 15 augustus start de jacht op de wilde eenden. Als waterrijk land
is dit één van de wildsoorten waar Nederland genoeg aanbod van
heeft en het is daarmee een gegarandeerd regionaal product.
Echt wild scharrelt zelf zijn kostje bij elkaar. Door de royale
aanwezigheid van voedsel zijn de jonge eenden nu al vroeg mooi vol.
Ook zijn de eenden in grote getalen aanwezig. Wij krijgen ze vers
binnen en verwerken ze graag tot mooie filets. Vanaf 18 augustus zijn
ze beschikbaar.

Wilde eend bereiden.
Jonge wilde eenden zijn mals en bevatten bijna geen vet. Met vel
bereiden is zeker aan te bevelen. Een hele eend weegt ongeveer 750
gram en is voldoende voor twee personen. Een enkele filet is geschikt
als tussengerecht. De kleine boutjes worden doorgaans apart
(langer) bereid en de filet wordt op het karkas gegaard.

Kooi eend uit de Betuwe
Kooi-eenden worden gevangen en zijn daardoor mooi gaaf en zonder schot. Onze kooi-eenden komen uit de Betuwe. Kooien zijn er niet veel meer, het aanbod is daarom beperkt.

Eendenkooi
Een eendenkooi bestaat uit een vijver waaraan enkele smalle sloten (pijpen) op uitkomen. Om overvliegende eenden te lokken, heeft de kooiker, de beheerder van de kooi, op de kooiplas een groot aantal kooieenden die hij dagelijks voert. Zij zijn gewend aan de kooiker en zijn hond. De kooiker laat zijn hond langs de pijp lopen. Deze is
voorzien van rietschermen, waar het hondje dan weer voor, dan weer achterlangs loopt. De eenden, nieuwsgierig
geworden door het verstopgedrag van de hond, zwemmen achter het dier aan de steeds nauwer worden de pijp in.
Als ze achterin de pijp komen, vliegen de eenden weg het licht tegemoet. Het kooibos rond de kooiplas wordt namelijk aan het eind van elke pijp opengehouden. De eend vliegt tegen de zogenaamde spiegel, een schuin gespannen net aan het einde van de pijp. De enige schijnbare uitweg voor de eend is het einde van de pijp, het vanghokje.
De eenden zitten gevangen en kunnen niet meer terug. Hier komt ook het spreekwoord “de pijp uitgaan” vandaan.
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Zomer wild
Ree
Afschot van reeën vindt plaats uit oogpunt van verkeersveiligheid, het voorkomen van schade aan landbouw en
als populatiebeheer. Reewild leeft in het voorjaar en de zomer meestal solitair, behalve de geit met haar kalveren,
en in de wintermaanden zoeken ze elkaar op. Hun menu bestaat uit kruiden, grassen, struiken, bessen, paddenstoelen en soms landbouwproducten zoals bieten of aardappels. De smaak van reewild is zodoende erg verfijnd
en supermals en is ideaal voor medaillons, biefstuk, koteletten etc.

Roodpootpatrijs per 1 september
Roodpootpatrijs wordt ook wel Franse patrijs genoemd en komt oorspronkelijk
uit Zuidwest Europa. Inmiddels komt deze vogel in grote hoeveelheden voor in
Groot-Brittannië, waar hij naartoe is gehaald voor de jacht. Zijn soortgenoot de
grijze (wilde) patrijs ofwel Engelse patrijs is namelijk sterk afgenomen in aantal; ook een reden voor het jachtverbod in Nederland op deze wilde patrijs. De
smaak van roodpootpatrijs is erg toegankelijk en lijkt wat op die van fazant.

Wildkalender
Wildsoort

jan. febr. mrt. apr. mei jun. jul.

aug. sept. okt. nov. dec.

Hert
Damhert
Ree
Wild zwijn
Wilde eend

vanaf 15-08

Wilde gans

Roodpootpatrijs
Fazant
Haas
Houtduif
Konijn
Wilde patrijs
Grouse

12-08 tot 10-12

Taling
Smient
Houtsnip
Watersnip

vanaf 12-08

Meer weten over ons (zomer)wild? Neem contact op met onze verkoop binnendienst op 030 3070001.
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