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 Opsny van die karkas

Maklik as jy weet hoe

D
ie  mite dat 
wildsvleis wild 
proe en op ’n 
spesiale manier 
gaargemaak 

moet word, het waarskynlik 
meer te doen met hoe die dier 
gejag is en hoe higiënies die kar-
kas daarna hanteer is, as met die 
inherente smaak van die vleis. 
Wildsvleis het dikwels ’n spe-
sifieke en heerlike smaak van-
weë die kruiegeure van die tipe 
veld waar die diere wei. (Dink 
byvoorbeeld aan die tipiese 
smaak van Karoo-skaapvleis.)

As die fyn wildsvleis van die 
bene afgekook is sonder dat 
enige speserye bygevoeg is, proe 
’n mens die veld daarin. Lewer 
wat sonder enige marinade of 
kruie oor kole gebraai is tot 
dit gaar maar nog pienk binne 
is, smaak heerlik en sommige 
mense kan selfs onderskei tus-
sen die smake van verskillende 
tipe bokke se lewers.

DIE BESTE VLEIS
Vermy dit om diere te jaag wat 
vir die pot geskiet word. ’n Goed 

As ’n bok reg gejag word en die vleis korrek bewerk is, is 
wildsvleis een van die lekkerste disse om op jou bord te hê.

geplaaste enkele doodskoot op 
’n rustige dier is verkieslik. In-
dien die dier ná die skoot stadig 
doodgaan, ly of ver hardloop 
kan die vleis taai en donker 
wees en ’n seperige of urinereuk 
hê. Sulke vleis is minder sappig 
en kan wild proe. Gebruik dit 
liewer vir biltong en droëwors.

Jonger en vroulike diere se 
vleis is gewoonlik die lekkerste 
vir tafelvleis soos steak, schnit-
zel, maalvleisgeregte, braaiwors 
en kookvleis. Diere in ’n swak 
kondisie en volwasse manlike 
diere tydens die paarseisoen 
lewer nie die beste tafelvleis nie. 

Indien die bok nie dadelik 
opgelaai kan word nie, plaas 
dit in die skaduwee. Die ideaal 
is egter dat die dier so gou as 
moontlik afgeslag moet word 
en in die koelkamer kom. Slag 
higiënies en in die koelte, ver-
kieslik onderdak en waar vlieë 
weggehou word.

Indien die dier met ’n kop- of 
nekskoot platgetrek is en jy wil 
die bok nie kuipslag nie, sny 
die nekslagare dadelik sodat 
die karkas kan uitbloei. Met 

hart/longskote bloei die karkas 
gewoonlik vinnig en deeglik uit 
en help dit nie vreeslik om die 
slagare te sny nie. Indien jy die 
pens dadelik uitgehaal het, kan 
jy wel die groot aar langs die rug-
graat sny – soms bloei dit nog ’n 
bietjie uit. Baie mense glo dat 
die pens so gou as moontlik ver-
wyder moet word vir die beste 
kwaliteit vleis. 

Ten einde besmetting deur 
onder meer bakterieë, stof en 
vlieë te beperk, is dit gewoonlik 
beter om nie onnodige snitte 
aan die karkas te maak, of die 
pens in die veld te verwyder nie. 
Indien die karkas nie gou opge-
laai gaan word nie, kan ’n snit 
aan die pensvel gemaak word 
om plek te maak vir die pens 
om te swel en vir die gasse om 
te ontsnap.

Vakuumverpak alle vleis in 
dik plastieksakkies. Gebruik 
voerings (tray liners) in pakkies 
met bene om te verhoed dat die 
sakkies stukkend gesteek word. 
Vakuumverpakte vleis hou baie 
langer, bly meer geurig en sappig 
en kry ook nie vriesbrand nie.

Lies

Ve r w y d e r  d i e 
lieslap deur dit bo 
teen die boud te 
begin sny en volg 
die naat al langs 
die rugstring (ga-
ring) tot teen die 
rib en om tot by die 
borsbeen. Dié vleis 
is veral geskik vir 
ribrol of maalvleis.

FiLet

Die filet is baie sag en kan 
grootliks verwyder word deur 
slegs jou vingers te gebruik. 
Langs die rugwerwels is daar 
’n spier. Maak met jou vingers 
die naat tussen hierdie spier 
en filet oop/los tot bo in die 
boud teen die been. Sny hier-
die punt los en sny dan teen 
die ribbes los tot onder. Die 
filet is die lekkerste en sagste 
deel van die bok en dit is beter 
om dit nie te vries nie, maar so 
gou as moontlik te eet. 

*  Gebruik altyd skerp messe/
gereedskap en moet nooit 
jou gereedskap forseer nie.

*  Werk higiënies met skoon 
gereedskap, klere en hande. 
Vermy dit om met dieselfde 
hand aan die vel en vleis te 
vat, of dat die vel se buite-
kant aan die vleis raak.

*  As jy stukkende plekkies 
aan jou hande het, trek dun 
mediese handskoene aan, 
veral as jy met vleis werk wat 
dalk vuil is of misserigheid 
aan het wat skoongemaak 
moet word.

*  Verwyder alle kliere, bloe-
derige en misbesmette vleis. 
Was/steriliseer die gereed-
skap wat daarvoor gebruik 
is voor verdere gebruik. 
Verloor eerder ’n bietjie vleis 
as om alles te besmet of te 
verloor.

*  Sny versigtig op die natuur-
like nate en vliese en gebruik 
ook jou vingers om die 
vleis langs die nate te help 
loswoel. Verwyder, sover 
moontlik, alle senings en 
bindvliese van die biltong- 
en tafelvleis.

* As die bok hang, help 
swaartewerking om die on-
derskeie dele te verwyder.

*  Sny altyd af in die rigting van 
en tot teen die been.
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       BLad

Die blad is grootliks op sy buiterand aan die karkas geheg. Trek die 
blad weg van die ribbes en sny in die middel van die bindvlies deur. 
Sny al op die natuurlike bindvliesnaat los en deur die spier bo by die 
rugwerwels. Pasop om nie so diep te sny dat jy die rugstring raaksny 
nie. Volg die buiterand van die groot bladbeen om dit van die ribbes 
los te sny. Die blad is ideaal vir kookvleis of maalvleisdisse.

       RugstRingsening
Die rugstring het ’n dik sening wat met die hand afgetrek kan word. 
Naas die filet is die rugstring die beste vleissnit aan die bok. Dit is 
heerlik as steaks en maak ook die beste biltong.
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       nek

Sny die nek van die 
middel van die rug se 
kromming deur tot 
teen die nekwerwels. 
Buig die nek in die 
rigting van die bors-
been en sny dit tus-
sen die nekwerwels 
af. Die los flappe, 
slukdermvelle en dik 
geel sening bo-op die 
nek kan weggesny 
word voordat die nek 
in skywe gesaag word 
vir kookvleis/potjie.
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        steRt

Sny die stert van 
die kant af deur tot 
teen die been. Buig 
die stert terug na die 
rug en sny dit tussen 
die werwels af. Die 
kleiner boksoorte se 
sterte kan as kook-
vleis gebruik word, 
terwyl die groter 
bokke se sterte lek-
ker is in potjies.
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       RugstRing

Maak ’n skuinssnit teen die bekken/heupbeen op tot teen die rug-
werwels. Sny met jou mes teenaan die rugwerwel af tot heel onder 
en teen die ribbes tot by die rugwerwels. Neem die rugstring se 
bopunt in jou hand en gebruik die mespunt om dit versigtig van die 
werwelknoppe los te sny.
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        BLaddeLe

         Boud     
 
Maak ’n snit al langs die 
stertstuk (aitchbone) en sny 
die vleis teen en om die been-
uitsteeksel los. Moenie die 
mespunt te diep insteek nie 
om te verhoed dat jy die dy 
(silverside) beskadig. Sny al 
teen die been aan die binne-
kant van die boud en deur 
die heuppotjie, terwyl die 
boud afgetrek word. Sny die 
boud los tot bo teen die bek-
ken. So het jy nou ’n boud 
sonder enige skerp bene wat 
maklik verpak of verder uit-
mekaar gehaal kan word.

Die blad het baie vliese en senings en is daarom nie ideaal vir biltong 
nie. Groter bokke se blaaie is wel geskik, maar die biltong kan effens 
taai wees. Dit kan goed werk vir chillibites, kook- of maalvleis.

Lê die blad met sy buitekant na bo neer. Vanaf die bladbeen- 
gewrig loop daar ’n regop rif wat maklik met die vingers gevoel kan 
word. Sny die vleis los aan weerskante van die rif af en al teen die 
bladbeen langs.

Haal die boud só uitmekaar: Hang die boud, of lê dit plat op ’n tafel 
neer met sy buitekant na bo. Sny die vleis los op die naat vanaf die 
knieskyf skuins na die boud se bopunt. Gebruik voortdurend jou 
vingers om die nate te volg en los te woel en sny slegs langs/tussen 
die duidelik sigbare vliese. Heerlike oondbraaistukke, steaks en bil-
tong kom uit dele van die boud. 

     
Verwyder die dy (silverside) en sy muis. 

dy

BouddeLe8
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         saag

Saag die ribbes, skenkels en nek 
op soos verlang. Die karkas is 
nou opgedeel en gereed vir ver-
dere verwerking. Die ribbes kan 
skoongesny word vir ’n ribrol of 
die vleis kan gemaal word. Saag 
die skenkels en nek op vir ’n 
heerlike wildspotjie.
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         dikLies

          kuitspieR

      dikLies se deLe

Die buitenste kuitspier se vleis kan gemaal word om 
disse soos lasagne en frikkadelle te maak of aan die 
skenkel gelos word vir ’n potjie. 

          kRuisstuk

         BinneBoud

       BinneBoud se deLe

Die binneboud 
het ’n los flap 
wat verwyder 
kan word vir 
worsvleis en ’n 
driehoekige deel 
waar dit verdeel 
kan word. 

Haal die klier 
uit en sny die 
b inneboud 
(topside) op 
sy hegting met 
die kuit los; 
sny al teen die 
been en langs 
die diklies se 
vlies af.

Verwyder die kruis-
stuk (rump) met 
die los flap vanaf 
die buitekant van 
die diklies en sny 
dit los waar dit aan 
die potjie vasheg.

kRuisstuk se deLe

Die los flap kan van 
die bokant van die 
kruisstuk afgesny 
word en die los vliese 
van die onderkant af.

Maak ’n snit deur 
die diklies bo die 
knieskyf en sny 
links en regs teen 
die been op tot by 
die potjie. Sny die 
agterkant van die 
diklies los van die 
been en potjie.

Die diklies het 
twee los flappe 
wat van die 
buitekant afge-
trek kan word. 
Sny die diklies 
in die middel 
teen die dik 
sening deur.
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Kuitspier

Skenkel

Binneboud
(Topside)

Diklies

Muis

Dy
(Silverside)

Kruisstuk (Rump)

die veRskiLLende snitte van die Boud

Vir navrae oor vleisbewerking skakel Cassie Nienaber by
082 412 5344 of e-pos cassie.nienaber@gmail.com. Die SAJWV se 
Oos-Randtak het ’n dubbel-DVD gemaak oor vleisbewerking. Dit 
kos R150 en kan by Pieter Claassens by pieter.claassen@absa.co.za 
of 083 289 8543 bestel word. 


