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2020 zal de geschiedenis ingaan als het coronajaar. 

Ik denk niet dat iemand kon voorspellen hoe onze wereld 
er na de bewuste 13de maart 2020 zou gaan uitzien. 
Onwezenlijk werd door de overheid van het éne moment 
op het andere een totale lockdown afgekondigd en wis-
ten we even niet waar we het hadden. 

Er was paniek, dat is nogal wiedes, maar onze beenhou-
wers bleven kalm en investeerden onmiddellijk in ont-
smettingsgel, plastic schuttingen, rijaanduiding etc. Alles 
werd gedaan om de klanten te kunnen blijven bedienen. 

Als ik nu terugblik denk ik te mogen zeggen dat de sla-
gerijsector meer dan ooit bewezen heeft een onmisbare 
essentiële sector te zijn die in zeer moeilijke omstandig-
heden overeind blijft en de consument geeft waar hij 
recht op heeft: gezonde voeding. 

Het is bewonderenswaardig dat onze beenhouwers de 
moed nooit verloren zijn en golf na golf veerkracht en 
verantwoordelijkheidszin getoond hebben om onvermoei-
baar door te gaan. Want laten we wel wezen, we zijn 
ondertussen bijna een jaar en 2 golven verder en toch 
hebben jullie tijdens de voorbije eindejaarsperiode weer 
alles uit de kast gehaald om de klanten te verwennen. 

In dit nummer

Doordat de mensen thuis in hun bubbel moesten vieren, 
werden er kleinere porties voorzien. Veel meer werk voor 
hetzelfde resultaat. Maar toch hoorden we jullie niet mor-
ren. Een welgemeende dank u wel aan alle leden die dag 
en nacht in de weer waren om alle klanten in deze bijzon-
dere eindejaarsperiode toch een fijn feestdiner te bezor-
gen. 

Als deze gezondheidscrisis al iets positiefs teweeg 
gebracht heeft is het wel het vernieuwde vertrouwen van 
de consument in de lokale handel. Heel veel mensen wil-
den in deze crisis liever niet in de supermarkt winkelen en 
kozen bewust voor hun vertrouwde beenhouwer, bakker, 
groenteboer, .. om de hoek. 

Hopelijk blijven zij na deze crisis het werk van de zelf-
standige ondernemers die altijd voor hen klaar stonden 
appreciëren en blijft men lokaal kopen. 

Ik hoop dat we deze akelige crisis in 2021 achter ons kun-
nen laten en dat we snel terug kunnen gaan na ons leven 
van voor corona. Avondklokken, beperkingen allerhande, … 
we zien het liever allemaal niet aanhouden. Het gezond 
verstand zegt echter dat voor iedereen gevaccineerd is, 
we hiervan niet moeten dromen. Maar we moeten wel 
blijven geloven in de goede afloop.`
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2021 staat op de Landsbond voor een groot stuk in 
het teken van de vakwedstrijden en de randanimatie 
die we organiseren op Meat Expo 2021. We zijn de 
eerste jaarhelft vooral bezig met de voorbereidingen 
van de vakwedstrijden en zijn heel enthousiast over de 
onvoorziene samenwerking met Tavola. 

Voor de ambachtelijke beenhouwer zal een bezoek 
aan de uitgebreide Meat Expo zeker en vast een 
meerwaarde betekenen. In dit nummer kunnen jullie 
alvast het reglement en het inschrijvingsformulier vin-
den. Wij hopen dat jullie ons enthousiasme delen en 
massaal producten inschrijven. Als er nog vragen zijn 
rond de wedstrijden kan u die altijd per mail doorge-
ven. Ik zorg dan dat onze technische dienst jullie vra-
gen beantwoord. Alvast veel succes!

Er rest mij niets anders dan u allemaal een gezond en 
liefdevol 2021 toe te wensen.

Carine Vos
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Eindelijk kunnen we 2020 achter ons laten en vooruit kijken 
naar 2021.

De wereldwijde pandemie verraste ons allemaal door zijn 
omvang en zijn weerslag op ons leven. De beperkingen op 
onze contacten, onze bewegingsvrijheid, ons sociale leven, … 
hakten er bij iedereen stevig in. 

Het was zeker geen gemakkelijk jaar. 

We moesten onze levensstijl drastisch veranderen, onze 
gewoonten aanpassen en nadenken over de veiligheid van 
onszelf en van iedereen die ons dierbaar is. Onze gedachten 
gaan dan ook uit naar iedereen die dierbaren verloren is dit 
afgelopen jaar. 

Ook het bedrijfsleven heeft zich moeten aanpassen aan deze 
voor ons onbekende situatie. We hebben met zijn allen 
procedures en regels moeten invoeren om onze slagerijen open 
te kunnen houden. 

Zoveel omwentelingen …

Voor sommigen was 2020 een uitzonderlijk jaar qua omzet, 
voor anderen was het omzetverlies helaas enorm. Meestal was 
dit te wijten aan de langdurige sluiting van de horeca, 
evenementen die afgelast werden en de toeristische sector die 
de deuren sloot. In alle omstandigheden hebben we ons 
aangepast aan de specifieke noden van de maatschappij.

We zijn bijzonder fier dat onze ambachtelijke beenhouwers 
zich van hun beste kant toonden. We bleven creatief en 
bedachten oplossingen voor alle mogelijke problemen. 

We stelden vast dat de ontwikkeling van e-commerce bij onze 
leden in een stroomversnelling terecht kwam en vandaag niet 
meer weg te denken is uit het slagersondernemerschap. 

Het model van de digitale economie kon niet door iedereen 
toegepast worden. Sommige leden lieten dit gebeuren aan zich 
voorbij gaan, anderen sprongen op de kar. Wij zijn er rotsvast 
van overtuigd dat deze nieuwe manieren van ondernemerschap 
perfect kunnen samen gaan met het offline gebeuren in de 

winkel. De knowhow van onze ambachtelijke slagers, het 
persoonlijke advies aan de klant en het vakmanschap zal altijd 
een voordeel zijn ten opzichte van de digitale handel. 

De consumenten ontdekten tijdens deze crisis opnieuw de 
lokale bakker, beenhouwer, groentewinkel. Zij ontdekten de 
charme en de kwaliteitsproducten van winkelen in het eigen 
dorp of stad. Ook de overheid promoot - in diverse projecten 
die wij nauw opvolgen - de lokale economie. Dat heeft 
voordelen maar ook nadelen. Want zowel de banken als de 
overheid willen zoveel mogelijk contant geld uit onze 
geldladen zien verdwijnen ten voordele van het online betalen. 

We moeten alert blijven en ons afvragen of we niet te 
transparant geworden zijn. Willen we onze persoonlijke 
vrijheden en anonimiteit opgeven voor Big Brother die alles 
weet en ziet. Gezichtsherkenning, informatiestromen de 
bijgehouden worden, tracing van onze verplaatsingen, …  
het lijkt normaal maar het is dat niet. 

Wij zijn benieuwd naar wat 2021 ons brengen zal. Want 
ondanks de start van de vaccinaties, zullen de Covid 19-crisis 
en de daaraan verbonden maatregelen, nog zeer lang 
aanhouden.

Laten we afsluiten met een positieve noot bij de aanvang van 
dit nieuwe jaar. Namens de bestuurders en medewerkers van 
de Landsbond wensen wij u een gezond en succesvol 2021.
 
De voorzitters. 

Philippe Bouillon, covoorzitter Ivan Claeys, covoorzitter

HARTELIJK DANK AAN ALLE  

AMBACHTELIJKE SLAGERS EN HUN 

MEDEWERKERS OM IN HET HEETST VAN 

DE STRIJD IEDEREEN DIE IN ZIJN  

KOT BLIJFT TE VOORZIEN VAN  

EEN LEKKER STUKJE VLEES!

WOORD VAN DE VOORZITTERS



BERICHT VAN HET FAVV
De huidige van toepassing zijnde uitzondering voor de audits 
van het autocontrolesysteem wordt geüpdatet. 

Aangezien de situatie vandaag onzeker is en de kans reëel is dat 
deze niet significant verbetert tegen maart 2021 werd er namelijk 
een lange termijn oplossing uitgewerkt. 

In de mate van het mogelijke moeten de audits uitgevoerd 
worden binnen de normale termijnen, uiteraard mits respecteren 
van de nodige maatregelen om de verspreiding van het virus 
te beperken. Voor zover dit niet mogelijk zou zijn, hebben de 
operatoren in de voedselketen de mogelijkheid om hun audit uit 
te stellen zonder negatieve impact op de jaarlijkse heffing. De ui-
terste datum voor het opnieuw bekomen van de validatie, eerder 
vastgelegd op 31/03/2021, wordt nu aangepast als volgt: 
• Maximum 1 jaar uitstel voor alle validaties die aflopen tussen 

maart 2020 en eind december 2020; en
• Maximum uitstel tot 31/12/2021 voor alle validaties die aflopen 

tussen januari 2021 en eind juni 2021
 
De bedrijven met een onderbreking in de validatie wegens de 
corona-situatie moeten hun validatie dus opnieuw bekomen ten 
laatste binnen de hoger vermelde timing. De audit zelf moet 
tijdig uitgevoerd worden, zodat het actieplan tijdig kan worden 
gevalideerd en, indien nodig, NC A’s gecorrigeerd kunnen wor-
den voor deze datum.

Mits de validatie binnen deze termijn opnieuw bekomen wordt, 
zal de toekenning van de bonus automatisch verlopen. Na het 
ingeven van de audits door de OCI in de databank van het FAVV, 
moeten de OCI en operator dus geen verdere actie ondernemen. 

De hierboven genoemde termijnen in deze e-mail hebben be-
trekking op de voordelen met betrekking tot de heffingen, maar 
zijn op geen enkele wijze gekoppeld aan de validatieverplichting 
voor bepaalde productlandcombinaties (uitvoer naar derde lan-
den). Voor deze productlandcombinaties moeten de operatoren 
over een gevalideerd autocontrolesysteem blijven beschikken, 
zonder enige toegestane onderbreking, om hun producten naar 
de betrokken landen te kunnen blijven uitvoeren.

MEER VRIJWILLIGE OVERUREN MOGELIJK
In het tweede kwartaal van 2020 mochten werknemers in 
cruciale sectoren tot 120 vrijwillige overuren presteren, boven op 
het wettelijk krediet van 100 overuren. Ook tijdens de tweede 
coronagolf neemt de regering maatregelen om de continuïteit te 
garanderen in de cruciale sectoren en van de essentiële diensten.

Een voorbeeld van zo’n maatregel is het wetsvoorstel om het 
resterende quotum van 120 vrijwillige overuren opnieuw open 
te stellen in kwartaal 4 van 2020. Bovendien wil ze nog eens 120 
nieuwe bijkomende overuren voorzien voor het eerste kwartaal 
van 2021. Deze maatregel zou gelden vanaf 1 oktober 2020 tot 
en met 31 maart 2021.

Aanvullende maatregelen ter versterking van de tweeledige strategie ter bestrijding van de 
heropleving van het Coronavirus

CORONA DOSSIER DEEL8

 DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ | 5

?Via de pers kan u uiteraard de evolutie met betrekking tot 
het coronavirus COVID-19 uitgebreid volgen. Niemand moet 
nog overtuigd worden van de ernst van de zaak. De invloed 
op de bedrijven is enorm, daarom worden er ook steunmaat-
regelen voorzien. Deze zijn onder te verdelen in federale 
steunmaatregelen die voor iedere onderneming van toepas-
sing zijn en deze uitgevaardigd door de Gewesten (Vlaams, 
Waals en het Brussels Hoofdstedelijk) waarvan u enkel kan 
genieten wanneer u actief bent in het desbetreffende 

Gewest.
Wij trachten u zo goed mogelijk te informeren, ook wat 
betreft de richtlijnen die gegeven worden door het FAVV en 
iedere andere instantie.
Raadpleeg dan ook regelmatig onze website 
www.bb-bb.be, meer bepaald de rubriek Corona en onze 
facebook-pagina.

WAAR KAN IK INFORMATIE TERUGVINDEN 
AANGAANDE DE CORONAVIRUSCRISIS?



Net als in het voorjaar zijn de vrijwillige overuren vrij van over-
loontoeslag, socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing. Je 
kunt deze uren dus netto uitbetalen. Ook de regels rond verplichte 
inhaalrust vervallen.

Je kunt als werkgever uit een cruciale sector enkel vrijwillige over-
uren laten presteren op voorwaarde dat: 
• je werknemer hier vooraf mee instemt;
• dit op vrijwillige basis gebeurt;
• het gaat om een tijdelijke maatregel van maximaal zes maan-

den;
• dit schriftelijk wordt vastgelegd;
• er niet meer wordt gewerkt dan 11 uur per dag of 50 uur per 

week;
• het verbod op nachtarbeid/zondagsarbeid/feestdagenarbeid 

wordt gerespecteerd.

Opgelet! Deze maatregel is beperkt tot de cruciale sectoren, zoals 
bepaald in de bijlage van het ministerieel besluit van 18 okto-
ber 2020.(*) Ook deeltijdse krachten en uitzendkrachten vallen 
eronder.

Bron sdworx
(*) Onder andere PC 119 en PC 201

Opmerking
Deze maatregel werd op 31/12/2020 gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad

MAG IK ALS BEENHOUWER CONSUMPTIE-
CHEQUES AANVAARDEN?
Ter ondersteuning van de horeca-, cultuur- en sportsector en de 
detailhandel die geconfronteerd werden met een lange periode 
van lockdown, krijgen de werkgevers de mogelijkheid hun werk-
nemers consumptiecheques te geven vrij van RSZ en belastin-
gen. Wij vernemen dat bij een aantal van onze leden, de klant 
vraagt of er mag betaald worden met consumptiecheques.
Dit vraagt enige uitleg. Overeenkomstig het desbetreffende KB 
mogen deze consumptiecheques besteed worden 
a) in de inrichtingen die ressorteren onder de horeca-sector of 

in de kleinhandelszaken die verplicht langer dan één maand 
gesloten zijn geweest en die, in de gelijktijdige fysieke aanwe-
zigheid van de consument in de vestigingseenheid, goederen 
of diensten aanbieden aan de consument en voldoen aan de 
voorwaarden gesteld in artikel 15/1, § 1, van het Wetboek van 
vennootschappen .Dit zijn microvennootschappen met rechts-
persoonlijkheid die op balansdatum van het laatst afgesloten 
boekjaar, niet meer dan één der volgende criteria overschrij-
den:
- jaargemiddelde van het personeelsbestand: 10;
- jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde 

waarde: 700 000 euro;
- balanstotaal: 350 000 euro of

b) in de inrichtingen die behoren tot de culturele sector die zijn 
erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd door de bevoegde 
overheid of

 c) in de sportverenigingen voor wie een federatie, erkend of 
gesubsidieerd door de gemeenschappen, bestaat of behoren 
tot een van de nationale federaties.

Duidelijk is dat ondernemingen die niet tot de horecasector 
behoren langer dan 1 maand gesloten moeten zijn om in aan-
merking te komen. 
De vraag is natuurlijk wat onder verplicht gesloten zijn verstaan 
moet worden.
Zijn dit enkel ondernemingen die behoren tot sectoren die in 
lockdown gezet werden bij ministerieel besluit of geldt dit ook 
voor beenhouwerijen die wel mochten openblijven maar toch 
omwille van het coronavirus COVID-19 verplicht langer dan 1 
maand dienden te sluiten. 
De tekst van het KB is daarover niet duidelijk.
De drie uitgevers van consumptiecheques zijn Edenred, Mo-
nizze en Sodexo.
Monizze en Sodexo gaan er van uit dat ook beenhouwerijen die 
aan hogervermelde voorwaarden voldoen (langer dan 1 maand 
gesloten en voldoen aan de voorwaarden van een microven-
nootschap) in aanmerking komen en dan ook de ontvangen 
consumptiecheques kunnen indienen.
Edenred van zijn kant heeft na beraad beslist geen consumptie-
cheques voor uitbetaling te aanvaarden, ontvangen in handels-
zaken die als essentieel beschouwd worden. zoals onder andere 
de beenhouwerijen.
Alleszins is het duidelijk dat de vermelding in het KB niet duide-
lijk is en voor interpretatie vatbaar is.
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TAKE-AWAY
Een aantal leden uitten hun ongenoegen omdat zij de 
mening toegedaan zijn dat de take-away activiteiten 
door restaurants tijdens het eindejaar een oneerlijke 
concurrentie uitmaakt. 
Voor alle duidelijkheid wensen wij te benadrukken dat 
deze activiteit voor restaurants toegelaten is , net zoals 
dit ook toegelaten is voor de beenhouwerijsector.
Het enige verschil is dat restaurants nu veel meer ge-
bruik gemaakt hebben van deze mogelijkheid.
Het bericht van het FAVV dat voor dergelijke cateringac-
tiviteiten tot eind juni 2021 geen aparte registratie vereist 
is, is enkel een administratieve formaliteit waarvoor 
vrijstelling gegeven werd.
Aangezien de normale activiteit “eetgelegenheid” overal 
werd stopgezet, als gevolg van de corona-maatregelen, 
zouden horeca operatoren die aan take-away doen die 
activiteit “traiteur” wel moeten aangeven. Ze oefenen 
hun andere activiteit “eetgelegenheid” immers niet 
langer uit.



BEENHOUWERS AAN HET WOORD
We zijn allemaal blij dat we de drukke eindejaarsperiode achter ons kunnen laten. Het was zeker 

geen gewoon eindejaar en ik hoop alvast dat 2021 ons allemaal wat minder stress bezorgt.  Heel veel 
leden waren er op voorhand niet gerust in maar ik verneem dat het bij de meeste slagers allemaal 
vlotjes verlopen is. Klanten moesten langer aanschuiven dan normaal, dat wel,  maar uiteindelijk 

kreeg iedereen wat hij of zij besteld  had.  De ambachtelijke slagers waren, alweer,  traditiegetrouw, 
de ambassadeurs voor een perfecte feestdis of dat nu voor 2 of voor 6 personen was !   

KLASSESLAGER DIRK, LOMMEL

Martine: Dat we kleine bestellingen zou-
den moeten maken, was ons al snel duide-
lijk. We hebben daar op ingespeeld door 
op de folder gourmet en fondue enkel aan 
te bieden per 2 personen. Qua verpakking 
valt die meerkost zeer goed mee. 
Het grootste verschil met andere jaren 
voor ons was de druk om zelf niet ziek te 
worden. Dit jaar is het echt een race 
geweest om het tot het einde vol te hou-
den. Er vallen regelmatig vaste medewer-
kers uit omwille van ziekteverschijnselen 
en quarantaine. Je bent constant aan het 
verschuiven en plannen. We hebben heel 
veel geluk gehad met studenten en flexi’s 
die altijd paraat stonden.
De gourmet de luxe met wild is een abso-
lute topper geweest. De feestjes waren 
kleiner, maar mensen gunden zichzelf wel 
wat extra’s.
De zomermaanden maakten we niet goed 
door het wegvallen van de BBQ’s en grote 
groepen maar ons jaar is goedgemaakt 
door de lockdowns, cynisch genoeg. De 
verkoop over het ganse jaar ging dan ook 
in stijgende lijn.
We zijn ook beter gaan inzien wat onze 
corebusiness is en gaan daar volgend jaar 
op door. We zijn een ambachtelijke slager, 
trots op ons vers vlees en zelfgemaakte 
charcuterie. Al de rest is bijzaak!

We zijn fysiek nog nooit zo ver moeten 
gaan en zijn blij dat we dit jaar kunnen 
afsluiten. Hopelijk gaan we volgend jaar 
weer terug naar dat andere normaal wat 
we toch liever hebben.
Wij wensen iedereen een gezond en 
gelukkig 2021 toe! 

SLAGERIJ MARC & HILDE, GENTBRUGGE

Marc: Wij beleefden de schrik van ons 
leven net voor de feestdagen. Een van 
onze medewerkers was op bezoek 
geweest bij een familielid dat corona 
bleek te hebben. De medewerker werd 
ingelicht door het contact tracingcentrum 
en werd getest. Gelukkig was het vals 
alarm. Dat doet een mens toch eens 
nadenken. Voor hetzelfde geld moesten 
wij, ondanks het feit dat we super voor-
zichtig zijn, onze winkel sluiten. Ik heb 
toen enkele slapeloze nachten beleefd. De 
schade zou immers niet te overzien 
geweest zijn en alle voorbereidingen die 
we al gedaan hadden zouden voor niets 
geweest zijn. 
De eindejaarsperiode was enorm druk 
maar we zijn blij dat allemaal vlotjes ver-
lopen is. Dit jaar stonden er geen grote 
kalkoenen of buffetten voor grote gezel-
schappen op het menu maar wel feest-
menu’s voor 2, 4, 5 personen. 

Wie toch kalkoen wilde kon kiezen voor 
een gevulde babykalkoen (voor een per-
soon of 5 -6) of een gevuld kalkoenge-
braad. Dit was een succes maar heel veel 
mensen kozen uiteindelijk toch voor het 
menu. 
Wij hebben heel veel tijd gestoken in de 
voorbereidingen en dat loonde. Onze 
klanten konden op voorhand hun bestel-
ling online of in de winkel doen door mid-
del van een invulformulier. Iedereen wist 
dus goed wat ze besteld hadden. 
Onze winkel bleef open tijdens de feestda-
gen omdat er toch nog altijd klanten zijn 
die graag vers uit de toonbank kiezen. Bij 
de afhaalmomenten stonden er wel lange 
wachtrijen aan de winkel. Wij hebben 
geen overgrote winkel en dat heeft voor 
gevolg dat je niet met veel mensen tege-
lijkertijd kan bedienen. Al bij al verliep 
alles vlot. 
Ik ben tevreden over het verloop van deze 
periode en als ik het hele jaar overschouw 
kan ik stellen dat het een goed jaar was 
voor de zaak. Wij hebben heel wat nieuwe 
klanten gekregen en zeker tijdens de 
feestdagen viel het op dat er klanten kwa-
men die we anders niet zien. Er was 
behoorlijk meer werk dit jaar omdat de 
bestellingen kleiner waren, wat meer 
inpakwerk vergt, maar dat nemen we er 
graag bij. 
De mensen kunnen vandaag de dag niet 
op restaurant en hebben zich tijdens de 
feestdagen tegoed gedaan aan de lekker-
nijen uit de slagerij. 
Consumenten zijn sowieso veeleisender 
dan vroeger. Zelfs op Kerstdag werden we 
uit ons bed gebeld door iemand die persé 
nog iets wou bestellen. Gelukkig zijn Hilde 
en ik geboren ondernemers en doen we 
alles voor de zaak. Dat weten onze klanten 
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natuurlijk ook en soms profiteren ze daar 
van maar ik kan moeilijk neen zeggen 
tegen een klant.
Wij zijn moe maar voldaan en blij dat we 
gespaard bleven van deze vreselijke ziek-
te. 
We hopen dat we in 2021 terug kunnen 
keren naar de normale omstandigheden 
en wensen iedereen een gezond 2021. 

PHILIPPE ROSSEELS, ZELE

Philippe: Het eindejaar is voor ons goed 
verlopen. Wij realiseerden een goede ver-
koop van zowel gourmet als van fondue, 
kalkoen bleef ook dit jaar een topper met 
die nuance dat de kalkoenrollades dikwijls 
een alternatief boden voor de kleine bub-
bels. Daarnaast verkochten we 
heel wat gevulde parelhoen, gevulde label 
kippen (zoals Landes, zwartpoot). Zij 
boden de perfecte oplossing voor de 
kleine groepjes.
Tijdens de weken voor de feestdagen viel 
het op dat er besteld werd voor kleine 
aantallen en dat vers rund- en kalfsvlees 
een comeback maakte aan de feestdis. 
Gezien wij er bewust voor kiezen om 
"beenhouwer" te zijn, bieden wij slechts 
een klein aanbod aan bereide gerechten 
aan.
Er werd en wordt veel gebruik gemaakt 
van internet om te bestellen wat betekent 
dat wij het werk vroeger en vroeger moe-
ten aanvatten om op tijd de bestellingen 
klaar te hebben.
Ook de thuisleveringen zijn populair. Meer 
en meer wordt van deze service gebruik 
gemaakt.
Teneinde het personeel na deze over-
drukke periode wat recup te geven heb-
ben we besloten de winkel te sluiten op 1, 
2 en 3 januari. Niet alleen deze eindejaars-
periode was zwaar, de volledige corona-

periode was belastend voor onze mede-
werkers. 
Ik hoop van harte dat we volgend jaar niet 
meer moeten werken met mondmaskers 
en dat de kleine foutjes uit deze periode 
een leerschool mogen zijn voor de 
komende jaren. (Enkele namen waren 
verkeerd begrepen wat voor gevolg had 
dat de bestelling op een andere naam 
afgehaald werd. Op die manier was de 
bestelling onvindbaar maar wel gemaakt. 
Uiteindelijk komen zulke zaken altijd goed 
maar zorgen toch even voor een stress-
moment.
We beschikken over een IT- systeem voor 
de bestellingen uit de Horeca, doch dit 
wordt nog niet gebruikt voor de particu-
lieren. We maken er werk van om dit ook 
te gebruiken voor de gewone klant.
Als ik alles op een rijtje zet kan ik zeggen 
dat de verkoop anders was dan de vorige 
jaren doordat er minder horeca en meer 
particulieren kwamen. Maar al bij al heb-
ben we een goed 2020 achter de rug 
vooral omdat we mochten open blijven en 
dat er lokaal gekocht werd. 
Een meevaller was wel de inschakeling 
van de flexi jobs die voor ons een fantas-
tische hulp betekenen. Wat ook nog 
opvalt is dat cash betalen een fenomeen 
is dat verdwijnt. Vandaag de dag wordt er 
betaald op alle mogelijke manieren. 
Wat ook nog opvallend was dit jaar is dat 
er gedurende het ganse jaar en vooral tij-
dens de feestperiode, geregeld iemand 
een kleine attentie meebracht voor het 
ganse team, zoals een praline, een bloe-
metje, een zelfgemaakte taart, een mooie 
wenskaart... of simpelweg een compli-
mentje. Dat doet enorm deugd!
Naarmate de pandemie vordert, worden 
de klanten voorzichtiger en leven ze de 
regels zelf meer na. Mensen die toch niet 
doen wat moet, worden bij ons vriendelijk 
doch kordaat gewezen op de verplichtin-
gen. 
Ik kijk alvast uit naar ons gewone leven. 
Waarschijnlijk zullen bepaalde dingen 
toch niet meer worden zoals voorheen. 
Laat ons dan hopen dat enkel de positieve 
zaken zullen blijven.
Wij wensen bij deze alle collega's een 
gelukkig en gezond 2021!

PHILIPPE VERCRUYSSEN, ANTWERPEN 

Philippe: Daar wij in onze ambachtelijke 
slagerij geen bereide gerechten verkopen 
maar ons enkel toeleggen op vers vlees en 
vleesbereidingen zijn de eindejaarsfeesten 
voor ons een pak minder stressvol dan bij 
de meeste van mijn collega's.  Onze klanten 
kiezen er bewust voor om zelf aan het for-
nuis te staan.  
Wat vooral opviel de voorbije weken was 
het feit dat het wat meer en duurder mocht 
zijn.  Mensen keken niet op een euro en 
verwenden zich al vroeg in het seizoen. 
Half november dachten we dat het einde-
jaar een tegenvaller zou worden omdat de 
mensen niet naar de stad kwamen om 
veelvuldig inkopen te doen.  Als de restau-
rants en cafés niet open zijn heeft dat 
natuurlijk een weerslag op de omzet als je 
in een winkelstaat gelegen bent. 
Gaandeweg stelden we vast dat iedereen 
toch voor pakjes te kopen uit zijn cocoon 
komt.  
Wij kunnen gerust zeggen dat wij geen 
aanvragen kregen voor grote bestellingen.  
Wij hebben vers vlees verkocht voor gezel-
schappen van 2 tot   8 personen. Er zijn 
klanten die wel meermaals kerst gevierd 
hebben en meermaals kerstinkopen deden 
om week 1 met bijvoorbeeld de dochter te 
vieren en week 2 met de zoon. 
Doordat we geen bereidingen en menu's 
verkopen, hebben wij met ons eigen team 
verder kunnen werken en diende we geen 
extra personeel in te schakelen.  Ik meen te 
mogen stellen dat de verkoop in de slagerij 
zeer goed geweest is. 
In de kaaswinkel waren zowel Kerstmis als 
Nieuwjaar goed.  We hebben onze bestel-
lingen gedaan zoals we dat andere jaren 
doen en we zitten door de voorraad heen.  
Ook hier mocht het iets meer zijn voor de 
klanten.  Er waren wel minder bestellingen 
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voor kaasborden als dessert dan andere 
jaren omdat de restaurants die afhaal 
deden tijdens de feesten zelf een dessert 
voorzagen in hun menu. 
Het Bieke, ons ijssalon, was dicht maar 
onze klanten konden wel via de beenhou-
werij schepijs afhalen. 
De laatste week van januari gaat de zaak 
dicht en gaan we even met het gezin 
genieten van wat rust. Normaal doen we 
dat traditiegetrouw op de Canarische 
eilanden, dit jaar zal de vakantie evenwel 
thuis plaatsvinden.  En dat zal niet minder 
leuk zijn!

EDGARD GUIOT, FROIDCHAPELLE 
Edgard: We hebben de hoeveelheid en de 
bestellingen later dan normaal ontvangen. 
De hoeveelheden waren veel kleiner dan 
andere jaren. Veel mensen bestelden voor 
2 tot 4 personen. 

We waren, zoals altijd, goed voorbereid. 
Alle bestellingen worden genummerd op 
een lijst zodat ze later gemakkelijk terug te 
vinden zijn. Er was veel meer werk dan 
andere jaren door de kleinere porties maar 
er zijn ook extra kosten aan werkuren en 
vooral aan verpakking. 
Klanten kiezen steeds vaker voor afge-
werkte bereidingen. De favoriete in dit 
seizoen zijn vooral wild (hertenfilet), fon-
due, pierrade, raclette ... We verkochten 
ook veel gevulde kapoen en gevulde 
graankippen of kalkoenballetjes. Zij vor-
men een goed alternatief voor de opge-
vulde kalkoen. Dankzij de vele kookpro-
gramma’s op TV stellen de klanten veel 
vragen en is vlees terug belangrijk. Het valt 
op dat alle klanten, ook in tijden van coro-
na, houden van oudejaarsavond! 
De hele afhaalperiode is goed verlopen. 
Onze klanten moesten de wachtrijen trot-

seren maar iedereen was tevreden. 
Niets is ooit gemakkelijk en iedereen is blij 
dat deze drukte weer voorbij is. 
Je leert elk jaar bij. Als we iets geleerd heb-
ben is het wel dat we volgend jaar gaan 
werken met een aanbetaling en met reser-
veringstickets. Wie een ticket heeft, heeft 
een bestelling. Wie geen ticket heeft, niet. 
Voor ons was Kerstmis goed en nieuwjaar 
gemiddeld. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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TECHNISCH ARTIKEL

DROGE WORSTJES
Delicate producten . . . delicate bereiding!
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Droge worsten zijn er in alle maten en gewichten: salami’s van groot kaliber tot droge worstjes van klein 
kaliber. De worsten met de kleinste diameter zijn daarbij het moeilijkst te bereiden en het moeilijkst 

gedroogd te bewaren. Vreemd misschien, maar goed te begrijpen als wij de bereiding van droge worst 
zien als een vorm van verduurzamen van vlees. De houdbaarheid (en veiligheid) van het vleesproduct 

wordt daarbij verkregen door gericht gebruik te maken van een complex van conserverende ingrepen. Een 
concept dat te boek staat als hordentechnologie. Elke ingreep/horde is daarbij goed voor het uitsluiten 

van één bepaalde groep micro-organismen, terwijl het geheel van ingrepen/horden de microbiologische, 
chemische én fysische stabiliteit van het vleesproduct moet borgen.

HORDENTECHNOLOGIE VOOR DROGE WORST
Welke horden van belang zijn, in welke fase van de bereiding zij 
van toepassing zijn en wat hun bijdrage tot de microbiologische 
stabiliteit van het eindproduct is, wordt voorgesteld in volgende 
figuur. 

Aldus voorgesteld blijkt het inzetten van geschikte conserveer-
middelen, het vermijden van contact met zuurstof (of het aan-
houden van een lage redoxpotentiaal Eh), het initiëren van de 
uitgroei van een melkzuurbacteriënflora en het creëren van een 
geschikte zuurtegraad (pH) en wateractiviteit (aw) belangrijk.

Conserveermiddelen moeten worden ingezet omdat bij de 
bereiding van droge worst omdat daarbij wordt uitgegaan van 
rauwe, min of meer gecontamineerde grondstoffen, en er geen 
pasteurisatie achteraf volgt. De inzet van een beperkt aantal 
antimicrobieel werkende stoffen is dan ook noodzakelijk wil men 
een bacteriologisch veilig en bacteriologisch voldoende lang 
houdbaar eindproduct bekomen. 
Naast zout (NaCl) zijn nitriet (NaNO2, E251) en nitraat (KNO3, 
E252) daarbij de aangewezen hulpstoffen. Nitriet voorkomt o.a. 
de uitgroei van Clostridium botulinum en remt de ontwikkeling 
van Enterobacteriacea, van origine darmbacteriën die tijdens het 
uitslachten op het vlees zijn terecht gekomen. Nitraat heeft een 
analoge werking, maar moet daartoe door micrococcen worden 
omgezet in nitriet. 

Anderzijds vervalt NO2¯, onder opname van een elektron en een 
proton, tot NO. Deze molecule bindt op het ferro-ion (Fe2+) in 
myoglobine onder vorming van nitrosomyoglobine. Wat de 
droge worst fraai dieprood doet verkleuren.

De redoxpotentiaal (Eh) is een maat voor de oxidatietoestand 
van het product. In vers vlees is deze laag. Aerobe bederforga-
nismen als Pseudomonas kunnen dan ook niet ontwikkelen in de 
droge worst. Wel op het oppervlak daarvan, als in de eerste 
fasen van de bereiding, het oppervlak te nat blijft (aw>0.97). Dit 
met het verslijmen van de darm tot gevolg.
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In contact met zuurstof stijgt de redoxpotentiaal en verschuift 
het Fe2+/Fe3+ evenwicht in de myoglobinemolecule van de Fe2+ 
toestand naar de Fe3+ toestand. Het dieprode nitrosomyoglobine 
wordt hierbij geleidelijk omgezet in het vaalgrijze metmyoglo-
bine. Daardoor verkleurt de doge worst van dieprood naar 
grauw. Omdat deze omzetting gepaard gaat met de oxidatie van 
vetten, gaat hierbij ook de voor droge worst kenmerkende 
smaak verloren. De doge worst is dan ongeschikt geworden 
voor consumptie.

Om dit te voorkomen wordt standaard natriumascorbaat (E 
301) toegevoegd aan het deeg. Het ascorbaat reageert dan de 
vrije zuurstof weg zodat een betere kleurvorming, kleurstabili-
teit en smaakstabiliteit wordt bekomen.

Melkzuurbacteriën zijn, anders dan bij de bereiding van vlees-
bereidingen, gewenste bacteriën. Zij komen ‘van nature’ voor op 
vers vlees, en zijn onder geschikte omstandigheden in staat snel 
te vermenigvuldigen in het vers afgevuld droge worst-deeg. 
Daarbij verdringen zij de bacteriën die minder aangepast zijn 
aan de omstandigheden die heersen in pas afgevuld worstdeeg, 
zoals daar zijn het hoge zoutgehalte en de anoxische omstan-
digheden. Om de overgroeiing met lactobacillen te versnellen 
wordt initieel in de bereiding een hoge temperatuur aangehou-
den. Om zeker te zijn dat daarbij de gepaste melkzuurbacteriën 
uitgroeien, wordt vaak nog een startercultuur toegevoegd die 
de gewenste melkzuurbacteriën bevat: stammen van Pediococcus 
pentosaceus, Lactobacillus sakei, Lactobacillus plantarum …

Wanneer een starter wordt ingezet, wordt in regel ook nog een 
kleine hoeveelheid suikers aan het deeg toegevoegd als ener-
giebron voor de zich vermenigvuldigende lactobacilli. 
Het induceren van een beschermende lactobacillenflora wordt 
de fermentatiefase genoemd.

Het verzuren tijdens de fermentatiefase en de zuurtegraad (pH) 
die daarbij finaal wordt bekomen is een andere belangrijke 
horde. Tijdens het fermenteren worden de toegevoegde suikers 
door de melkzuurbacteriën omgezet tot melkzuur en daalt de 
pH. De ongewenste bacteriën – pathogenen én bedervers - wor-
den hierbij nog verder in hun groei geremd. Hoe groter de hoe-
veelheid suikers die wordt toegevoegd, hoe lager de pH, en hoe 
veiliger het eindproduct.

De wateractiviteit (aw), een maat voor de beschikbaarheid van 
water voor de bacteriën, is een laatste belangrijk horde. Deze 
wordt bepaald door de hoeveelheid zout toegevoegd aan het 
deeg en het vochtverlies tijdens het drogen. Hoe lager de aw-
waarde, met andere woorden hoe zouter het product en hoe 
verder wordt ingedroogd, hoe veiliger het eindproduct.

Aldus beschouwd wordt finaal de bacteriologische, chemische 
en fysische stabiliteit van droge worst bepaald door de redoxpo-
tentiaal (Eh), de pH en de wateractiviteit(aw) in het eindproduct
Of het hierbij om droge worsten van groot kaliber of droge 
worstjes van klein kaliber gaat, maakt principieel geen verschil. 

Wel is het zo dat bij de kleine kalibers de impact van de omge-
ving op het product veel groter is dan bij grote kalibers. Immers, 
de stofuitwisseling met de omgeving wordt bepaald door de 
grootte van het stofwisselende oppervlak; en dat is voor het-
zelfde gewicht bij kleine kalibers veel groter dan bij grote kali-
bers. Indrogen tijdens het fermenteren, drogen en gedroogd 
bewaren gaat bij kleine kalibers dan ook veel sneller dan bij 
grote. 

Niet optimaal geconditioneerde droogruimten leiden dan al snel 
tot productiefouten. Enerzijds droogranden bij fermenteren en 
drogen met een onvoldoende indroging én verzuring van de 
gedroogde worstjes tot gevolg. Anderzijds te ver indrogen bij 
droog bewaren van de afgewerkte worstjes. Met verschrompe-
ling tot gevolg. Een delicate bereiding dus!

Anderzijds wordt, door het relatief groot stofwisselingsopper-
vlak, het (eind)product extra blootgesteld aan zuurstof. 
Verkleuring van de magere vleesfractie in de worst komt dan 
ook eerder voor bij droge worstjes van klein kaliber. En vermits 
de smaakstabiliteit gelinkt is met de kleurstabiliteit is het lang 
‘vers’ houden van droge worstjes van klein kaliber ook niet evi-
dent. Delicate producten dus!

Hoe desalniettemin bedrijfszeker kan gewerkt worden, wordt 
aangegeven in onderstaande modelbereiding. Dit is een berei-
ding waarin alle boven besproken horden ingelast worden om 
een bacteriologisch veilig en een microbiologisch, (bio)che-
misch en fysisch stabiel product te bekomen.

www.mauricemathieu.be
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DROGE WORSTJES
6 kg varkensvlees1
2 kg buikspek
2 kg rugspek

Per kg deeg
22 g NPZ
2 g suiker (dextrose)
0.25 g Starter (LAB + micrococcen) 
0.25 g salpeter (KNO3)
0.5 g Na-ascorbaat
2 g witte peper (gemalen)
1 g nootmuskaat

 ¬ Diepgevroren/getempereerde grondstoffen (-2 / 0°C) 
grof voorverkleinen. 

 ¬ Hulpstoffen inmengen.
 ¬ Malen: 4 – 5 mm plaat.
 ¬ Eindtemperatuur: ca 2 °C.
 ¬ Afvullen (varkensdarm 32/36).
 ¬ Rustfase: Overnacht in frigo (4 – 6°C).
 ¬ Fermenteren: 2 dagen: 22 °C/90-95 % RH2
 ¬ Drogen: Enkele dagen: 14 – 15 °C/ 80 % RH 2
 ¬ Tot vast. 
 ¬ Evt. MAP-verpakken en koel bewaren tot verkoop.

1 2/3 mager + 1/3 vet (meestal 70/30)
2 controleren op droogrand !!!!!

de eigenlijke verwerking door te malen over een 20 mm plaat. 
Er wordt dan een vrij homogeen uitgangsmateriaal bekomen 
dat, na toevoegen van de hulpstoffen, het mengen en het malen 
over een 4 mm plaat, een temperatuur heeft niet veel hoger dan 
2°C. Bij het afvullen zal dan geen versmering optreden. Wat 
belangrijk is om achteraf een gelijkmatige droging te bekomen, 
cruciaal voor dat soort delicate producten.

In regel wordt slechts weinig zout gebruikt (22 g NaCl/kg). 
Omwille van de bacteriologische veiligheid en een zekere door-
kleuring wordt dat onder de vorm van NPZ verstrekt. Om snel 
een dominante melkzuurbacteriënflora te bekomen, wordt 
gefermenteerd bij een temperatuur rond de 20°C. Daartoe 
wordt ook een kleine hoeveelheid suiker (2g/kg) aan het deeg 
toegevoegd en zet men ook een starter in (0.25 g/kg) die een 
cultuur van homofermentatieve melkzuurbacteriën bevat. Uit de 
extra toegevoegde suikers wordt dan alleen zacht melkzuur 
gevormd en geen storend CO2-gas of scherpe alcoholen. 
Standaard bevat de starter ook micrococcen. In combinatie met 
nitraat (0.25 g KNO3/kg) zorgen zij voor een betere kleur- en 
smaakstabiliteit. Daarom ook wordt standaard een kleine hoe-
veelheid natriumascorbaat (0.5 g/kg), als antioxidant toege-
voegd. De redoxpotentiaal blijft dan langer laag, wat ook de 
kleur- en smaakstabiliteit van de afgewerkte droge worstjes ten 
goede komt.

Na afvullen wordt idealiter een rustfase ingelast. De pas afge-
vulde worstjes worden hiertoe – al dan niet in een folie gewik-
keld – overnacht in de frigo (4 – 6 °C) opgehangen. De hulpstof-
fen kunnen zich daarbij gelijkmatig over de vleesdeeltjes in het 
deeg verdelen. Eens de hulpstoffen homogeen verdeeld kan het 
fermenteren beginnen. Daartoe worden de koude worstjes in 
een warme ruimte gebracht: idealiter een klimakamer ingesteld 
op 20°C en een relatieve vochtigheid van 90 – 95 procent. Na 
het verdwijnen van het condens op de worstjes (het zweten) 
blijft het oppervlak van de worstjes dan droog en blijft verslij-
ming van de darm door Pseudomonas-bacteriën uit. Bij de hoge 
relatieve vochtigheid drogen de worstjes anderzijds nauwelijks 
uit en vormt zich geen nefaste droogrand. Regelmatig controle-
ren is dan ook de boodschap. Na 2 dagen fermenteren zijn de 
worstjes klaar om (verder) gedroogd te worden. Daartoe wor-
den zij in een tochtvrije, droge ruimte (80 % RH) op een tempe-
ratuur van 14 – 15 °C opgehangen. Idealiter is dat een klimaka-
mer ingesteld op deze laatste waarden. Het drogen is dan der-
mate traag dat het vocht zich gelijkmatig over de worstjes kan 
verdelen, en dat zich geen droogrand vormt. Dit laatste is cruci-
aal omdat anders de worstjes ‘dichtslaan’, met een verzuring en 
verkleuring van de vleesmassa tot gevolg. Ook bij drogen is 
regelmatig controleren en vakkundig bijsturen de boodschap!

Eens vast zijn de droge worstjes klaar voor consumptie. Het 
gewichtsverlies is dan om en bij de 15 procent. Zij kunnen dan 
nog voor maximaal 14 dagen in de winkel opgehangen worden 
tot verkoop. Daarbij zullen zij nog verder gewicht verliezen; 25 
procent wordt daarbij als een absoluut maximum beschouwd.
Om in de winkel een te sterke indroging (en verschrompeling) 
van de gedroogde worstjes te voorkomen kunnen die eventueel 
vacuüm- of MAP-verpakt worden en nog enige tijd in de frigo (4 
- 6 °C) bewaard worden. Afgesloten van lucht en zuurstof blijft 
verkleuring en smaakbederf dan ook langer uit.

Wat de grondstoffen betreft wordt in onze contreien traditioneel 
uitgegaan van varkensvlees. Magere varkensbuiken, bijvoor-
beeld, zonder zwoerd met maximaal 30 procent zichtbaar vet of 
een combinatie van deelstukken of snijlingen met een mager/vet 
verhouding van 70/30. Varkensvlees V4 dus. Daarmee wordt bij 
het aansnijden van de gerede worstjes een aantrekkelijk rood 
doorkleurd spekbeeld bekomen met niet al te veel zichtbaar vet. 
Wat de consument verwacht van een dergelijk delicaat vleespro-
duct.

53 % water 14 % vleeseiwit 33 % vet 2.1 % collageen 

Om versmering bij afvullen te voorkomen wordt idealiter uitge-
gaan van getempereerde bevroren grondstofffen, en deze voor 

MODELBEREIDING
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Het bevroren mager varkensvlees de dag 
voordien in de koelcel plaatsen.
Getempereerd (half bevroren) mager 
varkensvlees grof verkleinen.

Slakkenhuis van de molen/wolf in de 
frigo goed laten doorkoelen.
Tip! tijdens het ganse productieproces 
steeds op lage temperatuur werken!

Getempereerd mager varkensvlees voor-
malen door 20 mm plaat.
Na het voormalen moet de vleesmassa 
idealiter en temperatuur hebben van -2 
à 0 °C.

Alle grond- en hulpstoffen juist afwegen 
volgens het recept.

ZOUT FINE, SUPRASEL NITRITE (NPZ) 
en WESTF METTWURST M ROTUNG bij 
het voorvermalen vlees voegen.

RECEPTEN
Als men het drogen beheerst is droge 
worstjes bereiden dan ook niet moeilijk. 
Hoe de ambachtelijk slager hierbij te werk 
kan gaan, wordt aangegeven in de vol-
gende twee typebereidingen. Hierbij een 
bereiding steunend op een natuurlijke 
rijping – de meest authentieke – en een 
snelle bereiding waarin alle boven bespro-
ken ingrepen geïmplementeerd worden.

DROGE WORSTJES MET NATUURLIJKE 
RIJPING 
Deze bereiding sluit aan op de meest 
oorspronkelijke bereiding waarbij enkel 
zout (NaCl) en wat salpeter als conser-
veermiddelen werden gebruikt; zonder 
daarbij een starter in te zetten. Een berei-
ding dus met een minimaal aantal ingre-
diënten en het intelligent benutten van de 
natuurlijke flora op het vlees. Daarbij 
werd dan een mild zout, niet verzuurd 
(eind-pH: 5.4 -5.6), zacht droog worstje 
bekomen met een ouderwets fijn aroma.

Pure nostalgie!

In de hier gebruikte receptuur wordt om 
veiligheidsredenen de helft van het keu-
kenzout vervangen door nitrietpekelzout. 
Daarbij wordt een mix gebruikt die naast 
specerijen, enkel wat suiker, salpeter en 
wat ascorbaat bevat. Maar geen starter!

HET RECEPT
GRONDSTOFFEN
10 kg Mager varkensvlees (V4) met 30 % 
zichtbaar vet

INGREDIENTEN (per kg)
11 g ZOUT FINE 
11 g SUPRASEL NITRITE 0.6 %
6 g WESTF METTWURST M ROTUNG
Specerijen, dextrose, gedroogde gluco-
sestroop ; conserveermiddel E 252 
(KNO3), antioxidanten E 301 (natrium-
ascorbaat).
Allergenen: mosterd
VARKENSSNAREN 32/36 PEKEL 

BEREIDING

Meng de hulpstoffen onder het mager 
varkensvlees.
Kort mengen om opwarming en smering 
te voorkomen!

Draai 1x door de 4 mm plaat.

Kort mengen om opwarming en smering 
te voorkomen.
Het deeg moet enigszins binden en een 
temperatuur van maximaal 2 °C hebben 
voor een optimaal resultaat.

Vorm het deeg op tot bollen.
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Ballen deeg in vacuümzakken stoppen en 
onmiddellijk vacumeren om de tijdens 
het malen ingeslagen lucht te verwijde-
ren. 
Dit voorkomt achteraf gaatjes in het 
eindproduct en verkleuring van de mage-
re vleesfractie bij langer bewaren. Wat 
voor droge worstjes met klein kaliber 
bijzonder belangrijk is.

Breng het nog vacuümverpakte vlees-
deeg onmiddellijk in de vulbus. 
Sluit de vulbus en vul onmiddellijk af. 
Tijdens het afvullen scheurt de vacuüm-
zak en komt het ontluchte vleesdeeg 
direct in de vulhoorn terecht en vandaar 
in de snaren. 

De VARKENSSNAREN (32/36) voldoen-
de lang voorweken en goed laten uitlek-
ken.

De darmen (32/36) op de gepaste vul-
hoorn brengen en de pvc strip verwijde-
ren.

Het vleesdeeg onmiddellijk afvullen.
Voorkom hierbij opwarming en vetsme-
ring!

Portioneren op een lengte van 25 cm.

Labelen met de nodige gegevens.

Controleren op luchtbellen en evt. 
inprikken.

RUSTFASE
Las een rustfase in. 
Bewaar hierbij de in bevochtigde folie 
gewikkelde worstjes overnacht in de 
frigo (4 – 6 °C). Hierdoor wordt indrogen 
voorkomen en kan het zout zich beter 
verdelen. 

FERMENTEREN
Hang de worstjes tijdens de fermentatie 
voldoende ver uit elkaar. 
Laat 48 uur fermenteren bij ca. 20 °C en 
een relatieve vochtigheid van 90 – 95 %. 
Hierdoor wordt enerzijds verslijming van 
het oppervlak voorkomen en is ander-
zijds de indroging beperkt zodat zich 
geen droogrand vormt.
Controleer daarom regelmatig de fer-
menterende worstjes op droogranden en 
stuur eventueel bij.

DROGEN
Hang de worstjes tijdens het drogen vol-
doende ver uit elkaar. Hierdoor kunnen 
de worstjes gelijkmatig drogen. 
Droog gedurende 2 – 5 dagen in een 
ruimte van 14 – 15 °C en een relatieve 
vochtigheid ≤ 80 %.
Controleer ook hier dat geen droogrand 
gevormd wordt.
Droog tot de worstjes vast aanvoelen. Zij 
hebben dan ca. 15 % gewicht verloren.

Breng over naar de winkel waar de 
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worstjes verder kunnen indrogen tot ver-
koop.
Goed bereid zijn de droge worstjes nog 
maximaal twee weken houdbaar. 
Het gewichtsverlies moet daarbij beperkt 
worden tot maximaal 25 %.

Bijzonder lekker!

Bewaar evt. vacuümverpakt (al dan niet 
begast) per 2, 4…in de frigo tot verkoop.

DROGE WORSTJES ANNO 2021

Droge worstjes bereid met of zonder 
starter na 2 weken bewaren
A. zonder starter 
B. met starter
 
Deze ’moderne’ bereiding volgt in grote 
lijnen de modelbereiding. Alle zout wordt 
daarbij als nitrietpekelzout gedoseerd. Er 
wordt een starter met melkzuurbacteriën 
en micrococcen gebruikt samen met een 
mix van specerijen, glucose, salpeter en 
natriumascorbaat. Dit product verzuurt 
wel (eind-pH: 5.0 – 4.9) en heeft een naar 
salami zwemend aroma. Het resultaat is 
wel een robuuster droog worstje. Wat 
duidelijk blijkt uit bijgaande foto waar 
droge worstjes bereid zonder (A) en met 
starter (B) worden vergeleken na 2 weken 
bewaren.

HET RECEPT
GRONDSTOFFEN
10 kg Mager varkensvlees (V4) met 30 % 
zichtbaar vet

INGREDIENTEN (per kg)
22 g SUPRASEL NITRITE 0.6 %
0.25 g FERMENT SLP
Startercultuur met Staphylococcus car-
nosus, Staphylococcus xylosus, 
Pediococcus pentosaceus, Lactobacillus 
sakei en Lactobacillus plantarum
7 g BOEREN DROGEWORSTKR 
Specerijen, glucosestroop ; conserveer-
middel E 252 (KNO3), antioxidanten E 
301 (natriumascorbaat).
Allergenen: -
VARKENSSNAREN 32/36 PEKEL 

BEREIDING
Deze verloopt als de boven geïllustreerde 
bereiding met natuurlijke rijping.
Opgemerkt wordt dat de hier besproken 
typebereidingen als de ‘minimale proces-
sing’ van droge worstjes moet worden 
aanzien. Daarbij worden niet meer hulp-
stoffen gebruikt dan nodig: keukenzout 
(NaCl), nitriet (135 ppm), een beetje sui-
ker, wat vitamine C (L-ascorbinezuur) en 
een kleine hoeveelheid nitraat als ultieme 
buffer tegen microbieel, chemisch en 
fysisch verval. Meer is echt niet nodig om 
een perfect droog worstje te bereiden. Bij 
het natuurlijk gerijpt droge worstje wordt 
daarbij uitgegaan van de op vlees aanwe-
zige bacteriën. In het ‘moderne’ worstje 
wordt een reincultuur ingezet van homo-
fermentatieve melkzuurbacteriën en 
micrococcen. Het fermenteren verloopt 
dan meer bedrijfszeker, wat een in regel 
stabieler eindproduct oplevert.

Productdiversificatie is daarbij mogelijk 
met het gebruik van bijzondere kruiden-
mengsels. Bijvoorbeeld: Salami Pur 
Pork…

Daarnaast zijn ook mixen op de markt die 
inspelen op supplementaire functionali-
teiten. 

Bijvoorbeeld:
DROGE WORST MIX RUSTIEK (22 g/kg): 
Lactose, dextrose, specerijen, gluco-
sestroop, smaakversterker E 621, weipoe-
der, antioxidant E 301, vezel, voedings-
zuur E 575, stabilisatoren E 450/E 451, 
conserveermiddel E 252.
DROGE WORST COMPLET (18 g/kg): 
Lactose, voedingszuur E 575, kruiden en 
specerijen, dextrose, glucosestroop, 
smaakversterker E 621, rodebietensap, 
conserveermiddel E 252, Antioxidant E 
300, kleurstof E 120.
SALAMIT RAPID MET KRUIDEN (25 g/
kg): Lactose, kruiden, zuurteregelaar E 
575, Antioxidant E 300, smaakversterker 
(E 621), kruidenextracten

Met: E 120 Karmijnzuur, E 252 Kalium-
nitraat, E 300 ascorbinezuur, E 301 natri-
umascorbaat, E 450 K/Na difosfaten,  
E 451 K/Na trifosfaten, E 575 zuurterege-
laar (GDL), E 621 mononatriumglutamaat.

Bekijk de instructiefilmpjes op: 
www.bb-bb.be

Redactie en Foto’s: Em. Prof. dr. ir. Hubert 
Paelinck- KU Leuven / Norbert Van 
Speybroek – R & D Piloot Rejo / Bertrand 
Vande Ginste- Ere Vakleraar Slagers-
Traiteursschool Diksmuide



DE LEKKERSTE SOEP MAAK JE ZELF!
• Voorzie 400 g groenten per liter soep. Neem een kijkje in de 

groentekalender op www.lekkervanbijons.be en ga aan de slag 
met de seizoensgroenten van bij ons.

• Beperk de kooktijd om zoveel mogelijk vitaminen en vezels te 
bewaren.

• In de plaats van room kan je ook kruidenkaas gebruiken om 
een romige soep te krijgen.

MAALTIJDSOEP VOOR DE GROTE HONGER
Heb je grote honger maar geen tijd om een driegangenmenu op 
tafel te toveren dan biedt maaltijdsoep de ideale oplossing. 
Maaltijdsoep is een stevige soep waar je vlees, gevogelte of vis 
aan toevoegt. Maaltijdsoep maken was nog nooit zo gemakkelijk 
te maken. Houd je het liever enkel bij groenten? Voeg extra stuk-
jes groenten of aardappelen toe. 

Minestrone met gehaktballetjes

Minestrone maken op een bitterkoude dag, veel beter wordt het 
niet. Voeg zelfgemaakte gehaktballetjes toe voor een volledige 
maaltijd.

Ingrediënten
Voor de balletjes:
2 eidooiers
500 g rundergehakt
Peper en zout
5 à 6 el paneermeel
1 kl paprikapoeder
2 el fijngehakte peterselie

Voor de soep:
2 el olijfolie

2 grote wortelen (geel en paars)
1 rode ui
1 selder
200 ml bouillon
2 bloemige aardappelen
1 blik pruimtomaten, 400 g, grof gehakt
1 blik bonen, 200 g (cannelini of borlotti)
500 g verse spinazie
1l water of bouillon
8 sneetjes brood
 
Recept
Doe het gehakt in een ruime kom. Kruid met peper en zout en 
voeg het paneermeel, paprikapoeder, fijngesneden peterselie en 
eidooiers toe. Meng en kneed goed.
Rol kleine balletjes van gehakt en plaats in de koelkast.
Schil en snijd de wortels en rode ui in schijfjes. Snijd de selder fijn.
Verwarm 2 el olijfolie in een ruime kom en stoof de ui, wortel en 
selder 15 minuten op een laag vuurtje. Blus met de bouillon en laat 
het geheel tot de helft inkoken, ongeveer 10 minuten.
Schil de aardappelen en snijd in blokjes van 1 cm. Giet de bonen 
in een vergiet en spoel met koud water, laat uitlekken.
Voeg de aardappelblokjes, pruimtomaten en bonen in de kook-
pot.
Giet 1 l water bij de groenten en laat 15 minuten op een zacht vuur 
pruttelen.
Was de spinazie, houd enkele blaadjes apart voor de afwerking. 
Voeg de spinazie samen met de balletjes toe aan de soep. Laat 
het geheel nog 8 minuten verder garen.
Kruid met peper en zout naar eigen smaak en serveer met 
geroosterd brood.

Tomatensoep met varkensreepjes

Soep voor koude dagen
Niets beter dan een kop verse soep op een koude dag. Soep is lekker en hartverwarmend. 

Zelf soep maken is gemakkelijk en ideaal om je creativiteit de vrije loop te laten.  
We zetten voor jou enkele tips en recepten op een rij.
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Ingrediënten
100 g Varkensvlees (in reepjes)
500 g verse vleestomaten
1/2 ui, fijn gesneden
1 wit van prei, fijn gesneden
1 stengel bleekselder, fijn gesneden
1/2 l kippenbouillon
1 el tomatenpuree
Gehakte peterselie
Peper en zout
Boter
Recept
Snijd de tomaten in stukjes. Bewaar het sap. Mix de stukjes 
tomaat met een staafmixer. Giet het sap van de tomaten door een 
zeef.
Stoof de fijngesneden groenten (ui, prei en selder) aan in boter 
zonder te kleuren. Voeg er de tomatenpuree aan toe en stoof nog 
een paar minuten. Voeg het sap van de tomaten en de bouillon 
erbij en laat alles een half uur op een zacht vuur koken. Breng op 
smaak met peper, zout en fijngehakte peterselie.
Kruid het vlees met peper en zout en bak ze heel kort in wat boter.
Doe de vleesreepjes in de soep of steek ze op een satéprikker en 
serveer ze bij de soep.

Kippensoep met peterseliepesto

Graag eens kippensoep die net dat tikkeltje anders is? Werk de 
kommetjes af met zelfgemaakte groene pesto voor een heerlijk 
extraatje.

Ingrediënten
4 kippenbouten
1,5 l groentebouillon
2 stengels prei
2 wortelen
300 g witte bonen
4 sneetjes volkorenbrood
handvol krulpeterselie
30 g walnoten
1 teentje knoflook
2 el citroensap
olijfolie
peper

Recept
Was de prei en snijd in ringen en de wortelen in plakjes.

Bak ze samen kort in wat olijfolie. Voeg de kippenbouten toe en 
schenk er de bouillon bij. Breng aan de kook, zet het deksel op de 
pan en laat op een zacht vuur 45 minuten sudderen.
Haal de kippenbouten uit de bouillon en pluk het vlees van het 
bot. Spoel de witte bonen onder koud stromend water en laat 
uitlekken. Doe het vlees, samen met de witte bonen terug in de 
bouillon en laat nog even goed doorwarmen.

Maak de pesto
Doe de peterselie, samen met de walnoten, gepelde look, het 
citroensap en een scheutje olijfolie in een blender en mix glad. 
Kruid met peper.
Schenk de soep in kommen en werk af met een lepel pesto.
Serveer met het brood.

Soep voor de durvers
Witloof, pastinaak, aardpeer, rammenas, sla, waterkers… deze 
groenten kunnen de basis vormen voor wat meer experimentele 
recepten. Ideaal als je eens iets nieuw wil proberen. 

Soep van vergeten groenten

In de herfst en winter zijn de vergeten groenten op hun lekkerst. 
Profiteer ervan en maak er heerlijke soep mee. 

Ingrediënten
2 uien
250 g pastinaak
250 g rammenas
200 g peterseliewortel
1 stengel prei
enkele takjes peterselie
1 el kurkuma
1,2 l groentebouillon
100 ml room (of yoghurt)
handvol tortillachips
4 plakjes bacon
boter
peper

Recept
Schil en snijd de pastinaak, rammenas en peterseliewortel in blok-
jes.
Snijd de prei in ringen en de uien fijn. Bak de ui in boter glazig.
Voeg de groenten toe en kruid met de kurkuma en peper. Blus 
met de bouillon en breng aan de kook.
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Laat op een zacht vuur 20 minuten sudderen.
Bak de bacon in een droge koekenpan krokant.
Verkruimel de tortillachips in een vijzel.
Mix de soep glad. Zet het vuur uit en roer er de room (of yoghurt) 
onder. Proef en kruid eventueel bij met peper en zout. Schep de 
soep in borden en werk af met de bacon, tortillachips en peterse-
lie.

Slasoep met garnalen

Soep van sla? Jazeker! Met dit recept maak je een heerlijk slasoep 
met een handvol garnalen als afwerking. 

Ingrediënten
1 kropsla
1 ui
10 g boter
1 l gevogeltebouillon

Afwerking
peper en zout
nootmuskaat
3 sneetjes brood
olijfolie
100 g garnalen
1 el bieslook

Recept
Trek de bladeren los van de krop. Was de bladeren in ijskoud 
water en zwier ze droog.
Snijd in grote stukken.
Snipper de ui fijn.
Verhit de boter en fruit de ui gaar.
Voeg de sla toe en laat ze al roerend enkele minuten mee fruiten.
Voeg de bouillon toe en laat 20 minuten koken zonder deksel om 
de frisgroene kleur te behouden.
Snijd het brood in blokjes. Verhit wat olie in een koekenpan en bak 
het brood tot croutons, goudbruin en krokant. Laat uitlekken op 
keukenpapier.
Mix de soep en breng op smaak met peper en zout en nootmus-
kaat.
Serveer met enkele broodcroutons, garnalen en bieslook.

Toch liever wat traditioneler?
Natuurlijk is er niets mis met de vaste waarden onder de soepen. 
Kippensoep, tomatensoep, bloemkoolsoep, pompoensoep... Dit 
zijn niet voor niets de meest geliefde recepten. Ze zijn niet alleen 

superlekker, maar ook snel en gemakkelijk klaar te maken. We 
kozen voor jou recepten voor gegarandeerd succes. 

Bloemkoolsoep van geroosterde 
bloemkool

Geef je bloemkoolsoep extra veel smaak door geroosterde 
bloemkool te gebruiken. Het is iets meer werk maar meer dan de 
moeite waard!

Ingrediënten
1 grote bloemkool
olijfolie
3 teentje knoflook
peper & zout
1 tl komijnpoeder
1 chilipeper
 
1 el bakboter
1,5l groentebouillon
3 uien
1 preiwit
3 takken selder
enkele takjes tijm
2 laurierblaadjes
enkele takjes rozemarijn
1 blik kikkererwten
 
½ tl nootmuskaat
1 stokbrood

Snijd de kern van de bloemkool in stukken en doe hem bij de rest 
van de groenten in de soepketel. 

Recept
Verwarm de oven voor tot 200 °C.
Snijd de bloemkoolroosjes in plakken van 1 cm en leg op een 
bakplaat met bakpapier. Zorg ervoor dat de groenten voldoende 
ruimte hebben en niet opeengestapeld liggen.
Snipper de chilipeper fijn en strooi over de bloemkool. Pers ver-
volgens de teentjes knoflook uit boven de bloemkool en bespren-
kel met 2 eetl olijfolie en komijnpoeder. Kruid met peper en zout. 
Meng om tot alle stukjes bedekt zijn met de olie.
Plaats 15 à 20 minuten in de oven en roer regelmatig om.
Pel en snipper de uien grof.
Was de prei en de selder. Snijd in grove stukken.
Smelt de boter in een grote kookpot en stoof de uien aan. Voeg 
de prei en selder toe.
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Giet de bouillon over de groenten.
Maak een kruidentuiltje van de verse kruiden, bind de tijm, roze-
marijn en laurier samen met keukentouw. Leg het kruidentuiltje in 
de soep. Kruid met peper en zout. Zet een deksel op de soepketel 
en laat de groenten 20 minuten garen op een zacht vuur.
Haal de bloemkool uit de oven en houd enkele gegrilde bloem-
koolroosjes apart voor de afwerking.
Voeg de rest van de bloemkool toe aan de bouillon. Haal het krui-
dentuiltje uit de soep en mix de soep fijn. Proef en kruid naar 
eigen smaak met nootmuskaat, en eventueel peper & zout. Spoel 
de kikkererwten onder koud stromend water en roer ze onder de 
warme soep.
Schep de bloemkoolsoep in diepe borden of kommen. Werk de 
soep af met de gegrilde bloemkool, enkele druppels olijfolie en 
serveer met stokbrood.

Pompoensoep met basilicum en 
tuinkers

Pompoensoep maken op een koude dag, veel beter wordt het 
niet. De appels en de kruiden maken van deze soep een echte 
smaakbom.

Ingrediënten
1 flespompoen (1,2 kg)
1 ui
3 teentjes knoflook
2 appels
handvol basilicum
handvol tuinkers
1,5 tl komijnpoeder
1 l groentebouillon
1 el pompoenpitten
olijfolie
peper en zout

Recept
Schil de pompoen en appels en snijd ze in blokjes. Snipper de ui 
fijn en pers de knoflookteentjes.
Verhit een scheutje olijfolie in een diepe pan. Fruit hierin de ui met 
de look. Bak de pompoen- en appelblokjes enkele minuten mee. 
Doe er de komijn bij en schep om.
Giet er de bouillon bij en breng aan de kook. Laat 10 minuten op 
een zacht vuur pruttelen.
Mix de soep glad en breng verder op smaak met peper en zout.
Schep de soep in kommen en werk af met het basilicum, water-
kers en pompoenpitten. Druppel er nog wat olijfolie over en ser-
veer met knapperig stokbrood.

“Maart 2020. De eerste lockdown. Pardoes in een goeie ver-
koopperiode van mijn bedrijf, op dat moment. Gedaan met 
fysieke contacten. Ook wel prettig om even thuis wat te klus-
sen, maar toch…” Sel Lambaerts opent zijn durververhaal.

EEN OPENBARING
Verrassing van mijn vrouw… een bestelling van één van de 
populaire maaltijdboxen. Voorbereide recepturen waarmee ik 
zelf kan koken. Een verademing na een drukke tijd maar… 
consternatie: vlees uit Nederland, groenten uit Duitsland, 
enz… Niet uit België dus. En ik die elke dag moet samenwer-
ken met de plaatselijke beenhouwer. Nee liefste, dat gaat er 
bij mij niet in.
Ik maak me de bedenking: “Stel dat mijn lokale beenhouwer 
dezelfde voordelen biedt als die maaltijddozen, die nu het 
gras voor zijn voeten wegmaaien? Dan weet ik wel zeker dat 
meer mensen liever de lokale handelaar steunen.”

HOE DRAAG IK BIJ AAN MEER OMZET VOOR ONZE LOKALE 
BEENHOUWERS?
Juni 2020, tezamen met Shanthi van Reeth, mijn handelspart-
ner, en een aantal bevriende beenhouwers, werken we een 
eerste concept uit: “Lekker en Lokaal”. Via contacten met “de 
beenhouwersbond” en “Vlam”, en hun merk “Lekker van bij 
ons”, groeit het idee. Een volledig werkschema en de doelstel-
ling om te starten in het eerste kwartaal van 2021 worden 
vastgelegd.
Diverse beenhouwers sluiten onmiddellijk en enthousiast aan.

LEKKER EN LOKAAL WORDT JUMMI
Naarmate het concept en het aantal betrokken partners groeit 
moet ook het merk evolueren. November 2020. We sturen 
“Lekker en Lokaal” bij naar “Jummi Tasty & Local” om het 
merk minder taalafhankelijk te maken. Want we koesteren 
torenhoge ambities. Samen met onze partners Trendybox, 
Fooddesk, Gibbon, SD-Quality en Wizz Communicatiepartners 
gaan we er voor.

VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK
Ons concept en proces krijgen nu definitief vorm. Elke maand 
zullen er 16 nieuwe recepturen actief zijn binnen ons netwerk 
van beenhouwers. Elke beenhouwer kan ook nog zijn eigen 
kant-en-klare-maaltijden aanbieden in zijn Jummi-webshop.
De eindklant bestelt zijn maaltijd, via Jummi, bij een lokale 
handelaar. 48 uur later haalt hij zijn lekkere en lokale ingredi-
enten af bij zijn plaatselijke beenhouwer. Geen verplichting tot 
abonnementsformules, geen uitgebreide planning vooraf en 
eindelijk een voorgerecht of dessert op het menu. Extra omzet 
voor de lokale beenhouwers dankzij meer lokale klanten. En 
geen extra bestelbusjes in het verkeer. Win-win-win!
2021 komt eraan en het “Jummi”- team staat paraat.
Sel Lambaerts

Durvers in 2021 

“Maart 2020. De eerste lockdown. Pardoes in een goeie verkoopperiode van mijn bedrijf, op dat moment. Gedaan 
met fysieke contacten. Ook wel prettig om even thuis wat te klussen, maar toch…” Sel Lambaerts opent zijn 
durververhaal. 

Een openbaring 

Verrassing van mijn vrouw… een bestelling van één van de populaire maaltijdboxen. Voorbereide recepturen 
waarmee ik zelf kan koken. Een verademing na een drukke tijd maar… consternatie: vlees uit Nederland, groenten 
uit Duitsland, enz… Niet uit België dus. En ik die elke dag moet samenwerken met de plaatselijke beenhouwer. Nee 
liefste, dat gaat er bij mij niet in. 

Ik maak me de bedenking: “Stel dat mijn lokale beenhouwer dezelfde voordelen biedt als die maaltijddozen, die nu 
het gras voor zijn voeten wegmaaien? Dan weet ik wel zeker dat meer mensen liever de lokale handelaar steunen.” 

Hoe draag ik bij aan meer omzet voor onze lokale beenhouwers? 

Juni 2020, tezamen met Shanthi van Reeth, mijn handelspartner, en een aantal bevriende beenhouwers, werken we 
een eerste concept uit: “Lekker en Lokaal”. Via contacten met “de beenhouwersbond” en “Vlam”, en hun merk 
“Lekker van bij ons”, groeit het idee. Een volledig werkschema en de doelstelling om te starten in het eerste kwartaal 
van 2021 worden vastgelegd. 
Diverse beenhouwers sluiten onmiddellijk en enthousiast aan. 

Lekker en Lokaal wordt Jummi 

Naarmate het concept en het aantal betrokken partners groeit moet ook het merk evolueren. November 2020. We 
sturen “Lekker en Lokaal” bij naar “Jummi Tasty & Local” om het merk minder taalafhankelijk te maken. Want we 
koesteren torenhoge ambities. Samen met onze partners Trendybox, Fooddesk, Gibbon, SD-Quality en Wizz 
Communicatiepartners gaan we er voor. 

Van theorie naar praktijk 

Ons concept en proces krijgen nu definitief vorm. Elke maand zullen er 16 nieuwe recepturen actief zijn binnen ons 
netwerk van beenhouwers. Elke beenhouwer kan ook nog zijn eigen kant-en-klare-maaltijden aanbieden in zijn 
Jummi-webshop. 

De eindklant bestelt zijn maaltijd, via Jummi, bij een lokale handelaar. 48 uur later haalt hij zijn lekkere en lokale 
ingrediënten af bij zijn plaatselijke beenhouwer. Geen verplichting tot abonnementsformules, geen uitgebreide 
planning vooraf en eindelijk een voorgerecht of dessert op het menu. Extra omzet voor de lokale beenhouwers 
dankzij meer lokale klanten. En geen extra bestelbusjes in het verkeer. Win-win-win! 

2021 komt eraan en het “Jummi”- team staat paraat. 

Sel Lambaerts 

 

 

   

 

Durvers in 2021
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HOE BAK JE DE PERFECTE KOTELET IN 5 
STAPPEN ?
Te droog, te doorbakken... het kan al eens 
mislopen met een lekkere varkenskotelet. 
Een kotelet bakken is nochtans makkelijk, 
zolang je maar enkele regels in acht 
neemt. We leiden je in vijf stappen naar de 
perfecte kotelet.

ZO BAK JE EEN VARKENSKOTELET NOG 
SAPPIGER
1. Gebruik een pan met dikke bodem. Pas 
het formaat van de pan aan het vlees aan. 
Haal je kotelet op tijd uit de koelkast. Een 
hete pan kan een mals stukje vlees doen 
schrikken. Als de kotelet al op kamertem-
peratuur is gekomen, moet ze bovendien 
minder lang bakken en krijg je uiteindelijk 
ook een malser eindresultaat.
2. Dep je kotelet droog met keukenpapier 
voor je ze gaat bakken. Op die manier 
krijg je dat superlekkere korstje dat 
iederéén op zijn vlees wil.
3. Voor een goede kotelet heb je boter 
nodig. Laat de pan goed heet worden 
voor je de vetstof erin doet en wacht dan 
tot het schuim is weggetrokken. Een kote-

let kruiden doe je vlak voor je ze in de pan 
legt. Gebruik peper, zout én een vleugje 
nootmuskaat. Dat past perfect bij var-
kensvlees.

4. Wil je dat mooie korstje en die typische 
vleessmaak? Bak je kotelet dan eerst twee 
minuten op één kant op hoog vuur voor je 
ze omdraait. Doe vervolgens hetzelfde op 
de andere kant. Zet het vuur dan wat lager 
en laat het vlees rustig verder garen. Zo 
blijft het heerlijk sappig.
5. Houd de kotelet goed in de gaten en 
haal ze uit de pan vlak voor ze volledig 
gegaard is. Op een warm bord en afge-
dekt met aluminiumfolie kan het vlees nog 
even doorgaren. Je geduld zal beloond 
worden met een perfect gebakken var-
kenskotelet.
Extra tip: Een randje vet helpt te voorko-
men dat varkensvlees uitdroogt tijdens het 
bakken. Het is een extra garantie voor een 
mals, sappig stukje vlees met meer smaak. 
Na het bakken snijd je het vetrandje weg, 
als je dat wenst. Laat je ook niet afschrik-
ken door meer vetdooraderd vlees zoals 
spiering. Het vet smelt tijdens het bakken 

weg en zorgt voor extra sappigheid van 
binnenuit en voor een vollere smaak

OVERHEERLIJKE RECEPTEN MET KOTE-
LET
Met een goed gebakken kotelet scoor je 
altijd, zeker als je ze serveert met een 
stoemp van prei of spinazie. Fans van 
kotelet vinden hier vast en zeker hun 
gading.

Heerlijke koteletten
De feestdagen zijn achter de rug en de portemonnée is op vele plaatsen redelijk leeg. Hoewel feesten zoals we 

dat in het verleden deden er niet inzat, snakt iedereen toch terug naar de normale gang van zaken. 
Ook op vlak van eten. Deze eenvoudige koteletrecepten zijn geen aanval op het huishoudbuget en toch een 

smakelijke keuze! 
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Varkenskotelet Blackwell en Gegrilde 
Spiering
Ingrediënten
Een randje vet bevochtigt het varkensvlees tijdens het bakken en 
vermijdt dat het uitdroogt. Resultaat: een mals en sappig stukje 
vlees met meer smaak. Na het bakken kan het vetrandje wegge-
sneden worden.

Voor de varkenskotelet Blackwell
4 filetkoteletten
boter
nootmuskaat
peper en zout
4 el Belgische pickles
1 dl witte wijn
1 dl bruine fond
1 dl room

Voor de gegrilde spiering
4 dunne varkensspieringen
olijfolie
peper en zout
Italiaanse kruidenmengeling
 
Recept
Voor de varkenskotelet Blackwell
Haal het vlees enige tijd op voorhand uit de koelkast. Dit om te 
vermijden dat het schrikt in de hete pan en zich gaat opspannen. 
Dep het vlees droog om een mooier korstje te krijgen.
Doe de boter in de hete pan en wacht tot het schuim is wegge-
trokken voor je de kotelet erin legt. Kruid intussen het vlees met 
peper, zout en - net als grootmoeder - een vleugje nootmuskaat. 
Dit ondersteunt de smaak van het varkensvlees.
Laat het vlees 2 minuten bakken op hoog vuur vooraleer je het 
omdraait. Alleen zo krijg je een mooi korstje en de lekkere smaak 
van goed gebakken vlees. Bak ook de andere kant 2 minuten op 
hoog vuur.
Verlaag dan het vuur om rustig verder te garen en het vlees sap-
piger te houden. Haal het vlees net voor het volledig doorgegaard 
is uit de pan en laat het rusten op een warm bord, afgedekt met 
aluminiumfolie.
Giet het vet uit de pan weg en blus met de wijn en de fond. Schep 
er de pickles bij en laat even doorkoken. Giet er de room bij en laat 
de saus binden.
Monteer met enkele klontjes koude boter. Tuinkers is hier erg lek-
ker bij.

Gegrilde spiering
Haal het vlees enige tijd op voorhand uit de koelkast. Dit om te 
vermijden dat het schrikt in de hete grillpan en zich gaat opspan-
nen.
Strijk het vlees in met olijfolie en kruid met peper en weinig zout.
Laat de grillpan intussen gloeiend heet worden. Leg het vlees 
schuin in de pan. Draai het na een minuut een kwartslag om 
mooie ruitjes te vormen.
Draai het pas na nog een minuut op de andere zijde en herhaal de 
handelingen. Kruid pas op het laatste moment met groene krui-
den.
Haal de grillpan van het vuur en laat de spiering nog een tweetal 
minuutjes nagaren in de pan.
Ovengebakken aardappelen zijn hier heerlijk bij. 

Gegrilde kotelet met groentespiesje

Krijg het water in de mond van deze perfect gegrilde kotelet met 
gemarineerde en gegrilde groenten.

Ingrediënten
4 varkenskoteletten
1 rode ui
1 aubergine
1 courgette
1 teentje knoflook, gesnipperd
4 laurierblaadjes
300 g kerstomaten
3 eetlepels olijfolie
enkele takjes tijm, afgerist
grof zeezout en peper
nootmuskaat
Provençaalse kruiden
 
Recept
Pel de ui en snijd in 8 partjes. Snijd de aubergine in plakjes, 
bestrooi met grof zeezout en laat 1 uur uitlekken.
Snijd de courgette in schijfjes. Vermeng ze met 2 eetlepels olijf-
olie, de knoflook, de kruiden en de uitgelekte aubergines, de 
partjes ui en de laurierblaadjes. Laat ± 1 uur marineren.
Rijg de ui, aubergine en courgette op spiesjes. Rooster de spiesjes 
beetgaar. Rooster de kerstomaten.
Bestrijk de koteletten met wat olijfolie. Kruid met peper, zeezout 
en een vleugje nootmuskaat.
Bak ze in een grillpan of in een pan met dikke bodem of BBQ. 
Werk af met Provençaalse kruiden.

Serveer met aardappelen.
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Varkenskotelet met spinaziepuree

Ingrediënten
4 varkenskoteletten
1 kg aardappelen
400 g spinazie
een scheutje olijfolie of een klontje boter
3 el zonnebloempitten, geroosterd
nootmuskaat
peper en zout

Recept
Haal de varkenskoteletten enige tijd op voorhand uit de koelkast. 
Dep ze droog om een nog mooier korstje te krijgen bij het bakken. 
Kruid de koteletten met peper en zout. Laat het vlees 2 minuten 
bakken op hoog vuur vooraleer je het omdraait. Draai het vlees 
om en bak ook de andere kant 2 minuten op hoog vuur. Verlaag 
dan het vuur om rustig verder te garen. Zo blijft het vlees lekker 
sappig.
Haal de koteletten uit de pan en laat ze rustig nagaren onder 
aluminiumfolie.
Kook of stoom de aardappelen gaar. Plet de aardappelen met een 
pureestamper en voeg er beetje bij beetje de spinazie bij tot deze 
slinkt. Doe er een scheutje olijfolie of een klontje boter bij zodat 
de puree lekker smeuïg wordt. Kruid naar smaak met nootmus-
kaat, peper en zout.
Werk de puree af met de geroosterde zonnebloempitten. Serveer 
de koteletten met de spinaziepuree.

Varkenskotelet in bier-dragon marinade

Ingrediënten
4 varkenskoteletten
olijfolie
1 rode ui, in fijne ringen
verse dragon
½ witte kool (± 400g)
½ komkommer
2 groene selderstengels, fijngeraspt
1 bosje radijzen, in schijfjes, geraspt
4 el gedroogde cranberries
zout en peper
aardappelen

Marinade
1 flesje donker bier
2 knoflooktenen, geperst
1 el gedroogde dragon
3 el balsamico-azijn

Yoghurtdressing
1 potje yoghurt (125 g)
enkele takjes kervel
1 el dragonazijn
1 tl gedroogde dragon
1 el bieslook, gehakt
1 tl karwijzaad, geplet

Je kan de aardappelen al eventjes voorkoken.

Recept
Meng de ingrediënten voor de marinade in een kom, doe de var-
kenskoteletten in een schaal en overgiet met de marinade. Laat 
minimum 1 uur afgedekt in de koelkast marineren.
Haal de koteletten uit de marinade, laat het vlees op kamertem-
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peratuur komen en bestrijk ze met olie.
Leg de koteletten op een ingevet rooster boven matig heet vuur 
en gril ze ± 7 minuten per kant. Kruid met zout en peper. Laat 10 
minuten onder aluminiumfolie rusten.
Snijd de kool en de komkommer met een mandoline in sliertjes. 
Meng de kool en komkommer in een slakom. Hak de selder en de 
radijsjes fijn in een keukenrobot. Doe selder, de radijzen en de 
cranberries bij de kool. Kruid met peper en zout.
Meng alle ingrediënten voor het yoghurtsausje. Schep het 
yoghurtsausje onder de koolsla. Werk af met enkele takjes kervel.
Bestrijk de aardappels met wat olijfolie en kruid met peper en 
zout. Omwikkel de aardappelen in aluminiumfolie. Rooster de 
aardappelen in de kolen 1u of tot de aardappelen gaar zijn.

Gegrilde kotelet met zuiderse groenten

Ingrediënten
4 varkenskoteletten
2 kleine aubergines
3 kleine courgettes
4 tomaten
1 teentje knoflook, gesnipperd
2 laurierblaadjes
enkele takjes tijm, afgerist
2 eetlepels basilicum, gesnipperd
3 eetlepels olijfolie
grof zout en peper
 
Recept
Pel de tomaten en verwijder de zaadjes. Snijd de tomaten in 
kwartjes en laat ze 20 minuten drogen in een voorverwarmde 
oven op 120° C.
Snijd de aubergines in plakjes, bestrooi met wat grof zout en laat 
1 uur uitlekken. Snijd de courgettes in schijfjes en vermeng ze met 
2 eetlepels olijfolie, de knoflook, de kruiden en de uitgelekte 
aubergines. Laat ±1 uur marineren.
Rooster de aubergine- en courgetteschijfjes beetgaar.
Vermeng ze met de tomaten en breng op smaak met een beetje 
grof zout, olijfolie en basilicum.

Bestrijk het vlees met wat olijfolie, bestrooi het met peper en zout 
en grill het.

Het filmpje: hoe bak je een lekkere kotelet? 
https://www.lekkervanbijons.be/vlees/bereiden/vlees-bakken/kotelet 
is een leuke aanvulling voor het winkelscherm.

WIST JE DATJE
Wist je dat een varkenshaasje minder vet bevat dan een vegeta-
rische burger en magere smeerkaas? Kijk en vergelijk: 100 g var-
kenshaasje bevat ongeveer 2 g vet, 100 g vegetarische burger 
bevat gemiddeld 11 g vet. 100 g magere smeerkaas bevat 9 g vet*.
Gehakt en spek bevatten beduidend meer vet (meer dan 25 g vet 
per 100 g). Het vet in varkensvlees bestaat voor ongeveer 40 % 
uit verzadigde vetzuren en voor ongeveer 60 % uit onverzadigde 
vetzuren. 

Varkensvlees en minder vet eten kunnen dus goed samengaan. 
Wanneer je mager vlees bovendien met de nodige aandacht 
bereidt, levert dit relatief weinig vet en calorieën terwijl het wel 
blijft zorgen voor eiwitten, B-vitaminen (vooral B1, B3, B6 en B12) 
en mineralen zoals zink en in mindere mate ijzer. Een eenvoudige 
manier om het vetgehalte van varkensvlees te beperken is na 
bereiding het zichtbare vet wegsnijden.

HET ÉNE VARKEN IS HET ANDERE NIET.
Smaken verschillen. De ene verkiest mager vlees, volledig uitge-
beend en zonder vetrandje. Voor de ander mag een stukje vlees 
dan weer wél iets meer vetdooraderd zijn of een vetrandje bevat-
ten. 

Varkensrassen zoals o.a. Duke of Berkshire, Duroc en Mangalica 
bieden een antwoord op de vraag naar een ander stukje varkens-
vlees. Het vlees van deze rassen is iets meer dooraderd met vet. 
Het zijn net die fijne vetadertjes die voor de smaak zorgen. 

Ook de voeding van de dieren bepaalt mee de smaak van het 
vlees. De kwekers besteden hieraan dan ook extra aandacht. Lees 
hieronder meer over de varkensrassen en varkensvleesmerken die 
aan een opmars bezig zijn.

BRASVAR
Het Brasvar'ken is een kruising tussen een York-varken als moeder 
en een Duroc-varken als vader, waarbij de genen van het Duroc 
ervoor zorgen dat het vlees mooi dooraderd is met vet en zo een 
volle smaak krijgt. ‘Brasvar’ verwijst naar de authentieke voeding 
die de dieren krijgen: de ‘bras‘ die boeren vroeger aan hun var-
kens gaven: o.a. gestoomde aardappelen, maïs van eigen teelt, 
kaaswei en draf van stokerij filliers, aangevuld met een granen-
mengsel en olijfolie als vetbron. In de velden van het landelijke 
Nevele kweken Kristof Verschelde en Angelique Dobbels al jaren 
het BRASVAR'ken.
Info: www.brasvar.be.

DUKE OF BERKSHIRE
De Berkshire is een authentiek oud-Engels varkensras herontdekt 
door Kees Scheepens. In samenwerking met het varkenskweek-
bedrijf Danis in Koolskamp werd The Duke of Berkshire op de 
culinaire kaart gezet in Europa.De zeer aparte genetische eigen-
schappen van het Berkshire-ras, de smallere en fijnere spiervezels, 
in combinatie met een uitgelezen voeder zorgen voor excellent 
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mals vlees met een zachte smaak. In wetenschappelijke 
studies wordt het Berkshire ras geroemd om zijn fysiolo-
gische en smaaktechnische kwaliteiten. De varkens wor-
den gekweekt in een “gesloten circuit”, met respect voor 
dier en milieu. De varkens worden groot gebracht met 
een vegetarisch meergranen voeder. Testen bevestigen 
de constante vleeskwaliteit.
Info: www.dukeofberkshire.be.

DUROC D’OLIVES
Het Duroc varken is voornamelijk gekend vanwege zijn 
typische rode vacht en hangende oren. Durocs hebben 
echter aanzienlijke variatie in kleuren. De kleur kan vari-
eren van een zeer licht gouden bijna gele kleur, tot een 
haast zeer donker mahonie. De varkens ‘Duroc d’Olives’ 
zijn een kruising van Duroc met York en Landras. De 
naam d’Olives verwijst naar de typische voeding: pure 
granen, aangevuld met olijfolie als vetbron. Je proeft de 
olie niet, maar ze maakt het vlees wel zachter en smaak-
voller. Bart Mouton en Filip Van Laere zijn de bezielers 
achter Duroc d’Olives.
Info: www.durocdolives.be.

GLORIUS
De vleesvarkens van Glorius krijgen kruiden zoals tijm, 
rozemarijn, kurkuma… in hun voeder, samen met eigen 
gekweekte granen. Dit met slechts één doelstelling: een 
heel gezond varken kweken. De kruiden werken o.a. 
ontstekingsremmend en bevorderen de spijsvertering bij 
het varken. De dieren worden bovendien ook stressbe-
stendiger. Dit resulteert in lekker en mals varkensvlees. 
Herlinde & Bart doen er alles aan om de kwaliteit van hun 
vlees te garanderen.
Info: www.glorius.be. 

MANGALICA
Met hun wollen vacht lijken ze wel wat op schapen. Hun 
opvallende spekbedekking zorgt voor een karaktervolle 
smaak. De varkens krijgen voeder dat is samengesteld 
op basis van de natuurlijke varkensvoeding: graanpro-
ducten, zonnebloemzaad, erwten… Dit ras telt maximaal 
zes biggetjes per worp en groeit traag. Mangalica is een 
sterk ras dat in openlucht gekweekt wordt. 
Info: www.hoftermeulen.com.

SLAGERSVARKEN
Slagersvarken wordt gekweekt voor de slager die zijn 
klanten dagelijks een lekker stukje varkensvlees wil bie-
den aan een betaalbare prijs.
De kweek van de dieren gebeurt met een specifieke 
Piétrain-beer. Dit ras heeft als unieke eigenschap dat het 
vlees zeer weinig vet bevat. De voeding van de varkens 
bestaat voor 75% uit natuurlijke granen. Door deze 
gezonde voeding krijgt het vlees unieke eigenschappen. 
De volledige kweek gebeurt volgens een ISO 9001 
gecontroleerd lastenboek, daardoor is een constante 
kwaliteit gegarandeerd.
Wat begon als een klein merk is uitgegroeid tot een 
vaste waarde bij slagers en hun consumenten.
Info: www.slagersvarken.be
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Varkenssector lanceert nieuw 
kwaliteitslabel BePork

Belpork vzw lanceert vanaf 1 januari 2021 BePork, een nieuw kwaliteitssys-
teem dat Certus en Codiplan Plus samenvoegt. Het nieuwe label speelt in op 
de actuele noden in de sector en verenigt alle spelers binnen de varkensko-

lom. “Door de eenmaking creëren we een uniek generiek kwaliteitshand-
boek van normen die de wetgeving overstijgen: een nieuwe standaard voor 

markttoegang”, aldus voorzitter en VLAM-topman Filip Fontaine.
Het BePork-kwaliteitssysteem is momenteel in volle opstart en het ledenbe-
stand wordt nog uitgebreid. Op dit moment telt BePork 2.695 varkenshou-

ders, 100 transportbedrijven, 12 slachthuizen en 27 uitsnijderijen.
BePork staat voor kwaliteitsvol varkensvlees van Belgische bodem. Het 
nieuwe label garandeert lokale productie van ‘varken tot vork’ door alle 
schakels in de productiekolom te verenigen: van diervoederfabrikanten, 

varkenshouders, transportbedrijven, slachthuizen, uitsnijderijen en vlees-
verwerkers tot verkooppunten.

“In de eenmaking van Certus en Codiplan Plus zit transparantie, duidelijkheid, 
slagkracht en een systeem dat de afnemers vertrouwen geeft”, vertelt voorzit-
ter Filip Fontaine. “Bovendien is het kwaliteitshandboek zo opgezet dat elke 
professionele partij zijn eigen accenten kan leggen. Deze worden dan in een 
eengemaakte BePork-audit aan minimale kostprijs en extra lasten meegeno-
men. Eenmaking, maar dus geen eenheidsworst, dat is het nieuwe BePork.”

"BePork is een geïntegreerd systeem over alle schakels heen, dat de nodige 
garanties en vertrouwen geeft aan de consument. Dé Belgische standaard 

voor kwalitatief en lekker varkensvlees."
MICHAEL GORE - FEBEV

EXTRA GARANTIES
Bovenop de bestaande wettelijke basis voor veilig en kwaliteitsvol vlees, biedt 
BePork extra garanties. “Dierenwelzijn, duurzaamheid en diergezondheid staan 
daarbij centraal”, vertelt Fontaine. “Elke dag zetten al onze leden maximaal in 
op deze garanties. Het lastenboek evolueert mee, houdt rekening met de wen-
sen van de consumenten en zet in op duurzame productie. Dit uit zich bij var-
kenshouders bijvoorbeeld door een intensieve opvolging van de gezondheid 
van hun dieren samen met hun dierenarts. Extra inspanningen zorgen voor 
comfort in de stal, bij het transport én bij slacht. De veevoeders zijn afkomstig 
van fabrikanten die gecertificeerd maatschappelijk verantwoord geteelde soja 
aankopen. Een duurzaamheidsmonitor laat toe de duurzaamheidsinspannin-
gen van de varkenssector in kaart te brengen en evoluties op te volgen door-
heen de volledige varkenskolom.”

TROEF VOOR EXPORT
In eerste instantie wordt BePork handelsgericht ingezet. Voor de consument 
zal het dus nog niet zichtbaar zijn in de vleestoog van de slager of supermarkt. 
“Het is gelijkwaardig aan het Duitse kwaliteitssysteem QS”, geeft Fontaine mee. 
“Dat betekent concreet dat de export van varkensvlees en levende varkens 
naar Duitsland zonder bijkomende eisen gegarandeerd is.” Het label is een 
extra troef voor de export van Belgisch varkensvlees naar derde landen.

“Met BePork hebben we een systeem gecreëerd dat zo breed mogelijk kan 
worden ingezet”, zegt Michael Gore van de Belgische vleesfederatie FEBEV. 
“Een geïntegreerd systeem over alle schakels heen, waar controles ingebed 
worden om de nodige garanties en het vertrouwen te geven aan de consument. 
Dit is dé Belgische standaard voor kwalitatief en lekker varkensvlees.”



Geert Verhulst is opgegroeid als jongste in een gezin met 4 kin-
deren op de authentieke boerderij ’t Meyken. De boerderij is 
gelegen in de Leiestreek en is reeds 5 generaties lang in het bezit 
van de familie Verhulst. Geert zijn vader is, helaas, overleden toen 
hij nog maar 13 jaar was. Zijn moeder heeft het bedrijf verder 
gezet tot in 1986. Op 21 jarige leeftijd nam Geert de fakkel over 
van zijn moeder. In 2005 zijn Olga en Geert getrouwd en kreeg 
het jonge koppel een dochtertje, Elisabeth. 

Geert: De liefde voor de varkenshouderij werd mij met de paple-
pel ingegeven. Door de slechte economische toestand in de var-
kenshouderij waren wij in 2015 echter genoodzaakt om andere 
activiteiten bij te nemen. Wij gingen van start met een hoevesla-
gerij en besloten om varkenskarkassen rechtstreeks uit te leveren 
aan de slagers. 

Dit is een win-win situatie voor beide partijen.  Voor de slagers is 
het immers goed dat ze aan hun klanten kunnen vertellen dat ze 
“recht van bij de boer” kopen en dat de karkassen rechtstreeks 
door die boer geleverd worden in hun slagerij.  Dat is voor de 
hedendaagse consument het gegeven waar het in een uniek en 
puur ambachtelijk concept om draait. 
 
Wij versnijden elke week varkens en proeven het vlees zodat we 
weten of dat we goed bezig zijn. Momenteel kan de klant alleen 
afhalen na bestelling via onze website www.meikensvlasvarken.be  

DE ROL VAN DE CONSUMENT 
Geert : Zowel de slager als de consumenten kiezen bewust voor 
ons malse varkensvlees omdat het lekker en smaakvol is. De 3 
Engelse authentieke zeugenrassen hebben meer intramusculair 
vet dat voor meer smaak en malsheid zorgt en ook voor meer 
onverzadigde vetten die zachter zijn t.o.v. de droge gespierde ras-
sen. 

Na het spenen van de biggen die 34 dagen zijn, mogen de 
robuuste zeugen samen met de beer een week in de vrije uitloop-
weide. Hierdoor worden ze sterker en harder. De drachtige zeu-
gen worden ingestrooid met stro, omdat het goed is voor hun 
beenderen, doordat ze loslopen in een stabiele groep in de 

natuurlijke geventileerde stal en hierdoor een langere levensduur 
krijgen. Zo kunnen ze tot een 4-tal jaar productief blijven. De 
speelse varkens in de open frontstal zitten op stro, waar ze 
Omega 3 gevoederd worden met gemalen granen en vlas-lijn-
zaadolie. Ze worden op een leeftijd van 7 maanden geslacht. 

GEZONDHEID EN VOETAFDRUK 
Geert: De mensen die ons varkensvlees kopen zijn bewust bezig 
met hun gezondheid. Ze weten hoe onze varkens natuurlijk 
gekweekt zijn op vlaslemen en een strorijk bed. Ze hebben een 
lage voetafdruk. Het merendeel van onze klanten willen alleen 
puur vlees en gehaktproducten die enkel gekruid zijn met zout, 
peper en nootmuskaat. De varkens worden geslacht in een niet te 
groot slachthuis. De dag erna worden de karkassen met ons eigen 
gekoeld transport opgehaald en naar de hoeveslagerij of naar 
slagers gebracht. Wij hebben een kijkstal waar iedereen, op 
afspraak weliswaar, alles transparant kan zien en kan proeven van 
ons lekker meikensvlasvarken. 

TOEKOMST 
Geert: In de toekomst wensen wij een grotere omzet te creëren  
in de korte keten bij de ambachtelijke slagers.  De grootste uitda-
ging voor ons bedrijf is om de traditie verder te kunnen zetten in 
een familiale sfeer en het vertrouwen van zowel de vakman als de 
consument te blijven krijgen.   

Boerderij ’t Meyken, Geert Verhulst 

Ideaal voor 
slagers die hun 
klanten willen 
verwennen

info@meikensvlasvarken.be
www.meikensvlasvarken.be
Geert: 0470 65 67 26
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INFORMATIEF

UNIVERSEEL NIEUWS
Belangrijk en sterk verbeterd bewaringssysteem voor uitgebeende 

runderkarkassen, In het bijzonder de achterkwartieren.

De stukken spiervlees worden volledig ontvliesd en verder afzonderlijk goed beneveld met Bufferglucose Clean Label®️ 
(BCL) en volgens ervaring en kennis vacuüm getrokken.

Voordeel:
De stukken spiervlees vacuümverpakt hebben een bewaartijd van min. 3 – 5 weken, afhankelijk van de bewaartemperatuur. 
Aangeraden wordt een t° tussen 0 – 2 ° C voor de beste en langs mogelijke conservering.

1. De buitenkant van het spiervlees goed benevelen met BCL. Zo bekomt U automatisch een buffer pH waarde van 5.1
2. Na bewaartijd van 1 tot 5 weken stijgt de pH in het restvocht in de vacuümverpakking naar 5.15 De reuk bij het openen 
van de vacuümverpakking is volledig normaal en fris wat een groot onderscheid tegenover spiervlees geeft dat niet behan-
deld is met BCL (dat eerder een vermufte en zure geur vrijgeeft en daarom de stukken vlees 1 à 2 dagen moeten ontluch-
ten).

Foto’s hieronder van bereide, vacuümgetrokken stukken puur spiervlees behandeld met BCL.
Dit is bijzonder belangrijk voor vlees uitsnijderijen* alsook voor slagers en spekslagers. 
*Toelichting voor uitsnijderijen : per 100 kg stukken puur spiervlees 1% BCL toevoegen aan vacuüm tumbler, 2 minuten  
tumbelen zonder vacuüm en 2 minuten met lichte vacuüm.
Toerental: 5 toeren/minuut tumbelen.
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Door het technische team PH Liquid Belgium Nv en Belgosuc Nv.
Buffersystemen en bufferfilms kunnen vleesproducenten ondersteunen in preventie 
tegen schadelijke voedingsinfecties door schadelijke kiemen en bacteriologische 
besmetting door salmonella, listeria en E.coli 0157:H7.
Door toepassing van buffersystemen in de bereiding van verhitte vleesproducten 
zoals ham, bacon, vers gezouten en/of gerookte bacon voor snijden en voorver-
pakking, wordt verdere gasontwikkeling vermeden en de kleur, smaak en geur van 
het product blijft optimaal voor de duur van een langere houdbaarheid.

Bufferglucose technologie
Als wereldleider op het domein van buffersystemen en bufferfilms volgens octrooi-
entoepassing voor verse en alle verhitte vlees-, lever- en visbereidingen, gerijpte en 
gecuurde vlees- en visproducten. Bufferglucose (BCL) is een geconcentreerd bio-
logisch evenwichtig extract van fructose-glucose syrup, natural flavor fermented 
sugar, natural plant-herbal extracts, voor een gezonder product. Het gebruik van 
Bufferglucose (BCL) resulteert in een productiesysteem met 50% minder natrium-
chloride en 30-50% minder nitriet om een gezonder eindproduct te bekomen. 
Buiten de fysiologische werking tegenover de regelmatige ontwikkelingen der 
pekelbacteriën bezit het ook nog andere regulerende werkingen die voor de tech-
nologie van de vleeswarenbereidingen van zeer groot belang zijn. Door de mild 
reducerende werking van fructose-glucose syrup, natural flavour fermented sugar, 
natural plant-herbal extracts wordt ervoor gezorgd dat de nitraatreacties regelma-
tig verlopen en zo gekozen dat de pH van het vlees binnen zijn natuurlijke grenzen 
behouden blijft. Dankzij zijn correcte en gecontroleerde samenstelling combineert 
Bufferglucose (BCL) een hoge veiligheid met een gegarandeerd effect. 
Gezien zijn hoge activiteiten moeten de voorgeschreven hoeveelheden evenals de 
werkwijze stipt nagevolgd worden, wil men van Bufferglucose (BCL) de voordelen 
ten volle benutten. Door het gelijktijdig gebruik van Bufferglucose (BCL) en 
Bufferfosfaten wordt er een buffer gevormd die de essentiële pH op zijn waarde 
stabiliseert, zelfs indien er zich ongunstige omstandigheden voordoen.
In samenwerking met Bufferglucose (BCL) dat een zoetzuur medium is, vormen de 
mild alkalische Bufferfosfaten een buffer van de gewenste pH, die door zijn buffe-
rende werking deze pH, ook onder ongunstige omstandigheden, op de doeltref-
fende waarde stabiliseert.
Bufferglucose (BCL) vindt zijn aanwending bij de vervaardiging van pekel- en 
rookwaren en biedt buitengewone voordelen tegenover andere tot hiertoe 
gebruikte producten dit in het bijzonder voor verhitte ham. Niet alleen het berei-
dingsproces, maar ook de kwaliteit en de verteerbaarheid van de met 
Bufferglucose (BCL) bereide vleeswaren worden opmerkelijk verbeterd. Gezien 
slechts natuurlijke substanties, zoals fructose-glucose syrup, natural flavour fer-
mented sugar, natural plant-herbal extracts in zijn samenstelling voorkomen, is 
Bufferglucose (BCL) door de wetgever volledig toegelaten en bestaat er niet het 
minste fysiologisch bezwaar tegen zijn gebruikt.
De toevoeging van Bufferglucose (BCL) bespoedigt bij pekelwaren het door nitraat 
of nitriet ingezet kleurproces. Daarbij wordt het overtollige nitriet in de worst en in 
de vleesmassa verregaand verminderd tot 30-50%. Verder werd er vastgesteld dat 
de toegelaten hoeveelheid van het steeds fysiologisch toch steeds bedenkelijk 
nitriet tot bijna de helft kan verminderd worden.
Vleesproducten vervaardigt met Bufferglucose (BCL) zien er niet alleen smakelijker 
uit, ze hebben inderdaad een beter aroma en een veredelde smaak.
Dit valt vooral op bij waren die gedurende een langere tijd dienen bewaard te wor-
den. Bij verhitte worsten geeft Bufferglucose (BCL) een malse en toch knapperige 
darm, terwijl bij rauwe worst zich een pittigere aromatische smaak ontwikkelt 
(salami gamma). Dankzij zijn antioxidante eigenschappen remt Bufferglucose 
(BCL) het ranzig worden af, zodat een langer vers blijven gewaarborgd is met een 
gewaarborgd buffersysteem.

Voor proefbestelling en meer info over de praktische toepassingen 
zie www.ph-liquid.com, klikken op banner 1 en op het logo van ‘De 
Belgische Beenhouwerij met totaal overzicht van analyses.

www. ph-liquid.com

The up to Date Meat Industry:
Technology - Economy - Line-productions

REALISEER JE IDEEËN DOOR DE BUFFERGLUCOSE TECHNOLOGIE CLEAN LABEL TOE TE PASSEN 
MET EEN MINIMUM AAN E-NUMMERS BEPERKT TOT KNO2 OF KNO3 – FOSFATEN!

Bereiding van puur runds-, 
varkens-, kalfsgehakt met 

Bufferglucose Clean Label® (BCL)

Rundsgehakt
50 kg spiervlees + vet
5 liter water
750 gr BCL
900 gr zout
200grkruidenmix
1 kg plantaardige vezel 

Varkensgehakt
50 kg spiervlees + vet
4 liter water
750 gr BCL
870 gr zout
200 gr kruidenmix
1 kg plantaardige vezel

Kalfsgehakt
50 kg spiervlees + vet
3 liter water
750 gr BCL
870 gr zout
200 gr kruidenmix
1 kg plantaardige vezel

Bufferglucose Clean Label® 
replaces e-numbers

PH LIQUID

Buffer pH waarde 5.4 - bewaartijd 10 dagen - 
t° min. 2 °C - max. 4 °C.

Hierbij bevestigt PH Liquid Belgium Nv dat Bufferglucose Clean Label voldoet 
aan volgende voorwaarden:
1. Volledig vrij van E-nummers
2. Volledig vrij van allergenen
3. Volledige vrij van pesticiden
4. Niet genetisch gemodifieerd
5. Vrij van gluten
6. Vrij van dierlijke ingrediënten
7. Samengesteld op basis van 100% natuurlijke vruchten-, planten- en kruiden-

extracten op drager van glucose en fructose siroop.
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Vacuumgaren

Solina Belgium AG/NV
Rozenstraat 15 | 9810 Eke-Nazareth
T: 09 385 56 15 | F: 09 385 81 06
E: rejo@solina-group.eu www.rejospices.eu

MAKING 
SENSE 
OF 
TASTE

Ontdek de vele mogelijkheden van het 
vacuumgaren. 

Vraag onze themafolder aan uw 
vertegenwoordiger  
of ontdek de recepten op onze website.

&

07I08 I09 
FEBRUARI 2021
N A M U R  E X P O

Vakbeurs voor 
professionals uit de 

voedingssector en food retail

SAVE THE DATE

 www.saveurs-metiers.be

by EASYFAIRS
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AFGELAST!!!!
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ACTUEEL
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In 2019 werden, betreffende de meldingen van niet-conforme 
producten met levering vanuit een Belgische onderneming, de 
klanten per LCE steekproefsgewijs gecontroleerd door het FAVV. 
Ook bij rechtstreekse leveringen door buitenlandse firma’s aan 
hun professionele klanten in België werd er gecontroleerd. 
Dergelijke controles zijn betalend. Tijdens een controle wordt 
een standaard set van vragen gesteld aan de onderneming in 
kwestie:

 ¬ is de onderneming verwittigd door zijn leverancier over de 
niet-conformiteit van de betrokken producten?

 ¬ indien ja, wat werd er gedaan met deze informatie en welke 
maatregelen werden er genomen?

 ¬ zijn er nog betrokken producten aanwezig in de winkel of in 
de stockruimtes?

 ¬ heeft de onderneming zijn B2B klanten verwittigd en op 
welke wijze kan dit worden aangetoond?

Om een harmonisatie van de controles doorheen de hele keten 
te verzekeren verlopen de controles sinds 1 maart 2020 met 
behulp van de checklist “Gerichte controle op de correcte uit-
voering van een uit de handel name en/of een terugroeping van 
een niet-conform product (CL 3544)”. Deze checklist is beschik-
baar via de website van het FAVV: www.favv.be > Professionelen 
> Checklists “inspecties”.

Tijdens verscheidene controles in 2019 bleek dat de onderne-
mingen actief in de distributiesector wel op de hoogte waren 
van de UHN en/of een terugroeping, maar dat sommigen niet de 
nodige maatregelen namen. De niet-conforme producten waren 
nog aanwezig in de winkel of in de stock (o.a. doordat bv. de 
verantwoordelijke op de hoogte was maar het personeel niet, er 
andere producten uit de rekken werden gehaald in plaats van de 
niet-conforme producten of de mail ontvangen werd door een 
verantwoordelijke die niet aanwezig was), er hing geen affiche 
uit en/of de B2B klanten werden niet verwittigd. De controles 
van het FAVV hebben daardoor geleid tot een ongunstig resul-
taat.

Wanneer echter de ondernemingen verklaarden dat ze niet op 
de hoogte werden gebracht door hun leverancier, werd er verder 
onderzoek gedaan bij de leverancier om de verantwoordelijke 
voor de inbreuk aan te duiden. Er bleken verschillende oorzaken 
aan de basis te liggen van het probleem: de leverancier pro-
beerde telefonisch contact op te nemen met de onderneming 
maar zonder resultaat, de mail van de leverancier kwam in de 
“SPAM” box terecht, er werd naar een fout e-mailadres gestuurd, 
de leverancier verwittigde een ander filiaal, de onderneming was 
geen klant meer, … .

Dit zijn allemaal praktijkvoorbeelden van hoe de traceerbaarheid, 
door gebrekkige communicatie tussen de leverancier en een onder-
neming in de distributiesector, niet gegarandeerd werd.

Het FAVV blijft inzetten op gerichte controles, op de correcte uitvoe-
ring van een UHN en/of een terugroeping van niet-conforme produc-
ten en vraagt aan de bedrijven, ondernemingen, firma’s,… om meer 
aandacht te schenken aan traceerbaarheid in het algemeen en aan 
de niet-conforme producten in het bijzonder. Deze traceerbaarheid 
moet zowel in de winkel als tussen de ondernemingen onderling 
gewaarborgd zijn en vraagt de nodige inzet, ook voor wat betreft de
 
berichtgeving naar de consument toe via een persbericht, een affi-
che die uithangt in het winkelpunt en een melding op de website.

Controle door het FAVV op uit de 
handelnames en terugroepingen van  

niet-conforme producten bij de consument
De bewaking van de voedselketen en de bescherming van de gezondheid van de consument zijn de kerntaken 
van het FAVV. Het FAVV zet daarom veel in op controles van uit de handelnames (UHN’s) en terugroepingen. 

Deze controles spitsen zich toe op de informatieoverdracht doorheen de voedselketen en op de genomen 
maatregelen door de bedrijven op alle niveaus.
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Traceerbaarheid met lotnummers voor 2021

PRIJSBEREKENINGSPERIODES 2021

week lotnummer van maandag tot en met zondag

1 121 4/01/21 10/01/21

2 221 11/01/21 17/01/21

3 321 18/01/21 24/01/21

4 421 25/01/21 31/01/21

5 521 1/02/21 7/02/21

6 621 8/02/21 14/02/21

7 721 15/02/21 21/02/21

8 821 22/02/21 28/02/21

9 921 1/03/21 7/03/21

10 1021 8/03/21 14/03/21

11 1121 15/03/21 21/03/21

12 1221 22/03/21 28/03/21

13 1321 29/03/21 4/04/21

14 1421 5/04/21 11/04/21

15 1521 12/04/21 18/04/21

16 1621 19/04/21 25/04/21

17 1721 26/04/21 2/05/21

18 1821 3/05/21 9/05/21

19 1921 10/05/21 16/05/21

20 2021 17/05/21 23/05/21

21 2121 24/05/21 30/05/21

22 2221 31/05/21 6/06/21

23 2321 7/06/21 13/06/21

24 2421 14/06/21 20/06/21

25 2521 21/06/21 27/06/21

26 2621 28/06/21 4/07/21

Het lotnummer betreft ALLE leveringen in de overeenstemmende aankoopweek.
(bijv. vlees, vleesproducten, kruiden, ingrediënten, verpakkingen enz.)

AANKOPEN VERKOOPPRIJZEN

PERIODE VAN TOT VAN TOT

1 7/12/20 3/01/21 11/01/21 7/02/21

2 4/01/21 31/01/21 8/02/21 7/03/21

3 1/02/21 28/02/21 8/03/21 4/04/21

4 1/03/21 28/03/21 5/04/21 2/05/21

5 29/03/21 25/04/21 3/05/21 30/05/21

6 26/04/21 23/05/21 31/05/21 27/06/21

7 24/05/21 20/06/21 28/06/21 25/07/21

8 21/06/21 18/07/21 26/07/21 22/08/21

9 19/07/21 15/08/21 23/08/21 19/09/21

10 16/08/21 12/09/21 20/09/21 17/10/21

11 13/09/21 10/10/21 18/10/21 14/11/21

12 11/10/21 7/11/21 15/11/21 12/12/21

13 8/11/21 5/12/21 13/12/21 9/01/22

jan/22 6/12/21 2/01/22 10/01/22 6/02/22

week lotnummer van maandag tot en met zondag

27 2721 5/07/21 11/07/21

28 2821 12/07/21 18/07/21

29 2921 19/07/21 25/07/21

30 3021 26/07/21 1/08/21

31 3121 2/08/21 8/08/21

32 3221 9/08/21 15/08/21

33 3321 16/08/21 22/08/21

34 3421 23/08/21 29/08/21

35 3521 30/08/21 5/09/21

36 3621 6/09/21 12/09/21

37 3721 13/09/21 19/09/21

38 3821 20/09/21 26/09/21

39 3921 27/09/21 3/10/21

40 4021 4/10/21 10/10/21

41 4121 11/10/21 17/10/21

42 4221 18/10/21 24/10/21

43 4321 25/10/21 31/10/21

44 4421 1/11/21 7/11/21

45 4521 8/11/21 14/11/21

46 4621 15/11/21 21/11/21

47 4721 22/11/21 28/11/21

48 4821 29/11/21 5/12/21

49 4921 6/12/21 12/12/21

50 5021 13/12/21 19/12/21

51 5121 20/12/21 26/12/21

52 5221 27/12/21 2/01/22

1 122 3/01/22 9/01/22

Het blad voor het noteren van de ver-
koopprijzen is beschikbaar
in de ledenpagina's van onze website 
www.bb-bb.be

Voor de slagers die het forfaitair 
belastingssysteem toepassen worden 
is het sterk aan te raden om 4-weke-
lijks de verkoopprijs van het vers vlees 
te (laten) berekenen en te noteren dit, 
om bij eventuele betwisting van uw 
handelsmarge een bewijskrachtig 
document te kunnen voorleggen als 
verdediging.



Loonbarema van toepassing vanaf 1 januari 2021

BAREMA ARBEIDERS
Ondernemingen met minder dan 10 werknemers
Wekelijkse arbeidsduur: 38 uur

BAREMA 1
Van toepassing voor de ondernemingen die vanaf 1 mei 2012 de 
lonen dienden te verhogen met 0,0875 €/uur wegens de niet 
omzetting van de tegenwaarde van de ecocheques in een ander 
voordeel.

Jaren praktijk

leeftijd 0 1 2 3 4 5

15-16 8,94 9,20 9,44 9,67 9,94 10,18

17 9,89 10,18 10,44 10,70 10,99 11,26

18 12,73 13,11 13,44 13,78 14,16 14,50

19 12,73 13,11 13,44 13,78 14,16 14,50

20 12,73 13,11 13,44 13,78 14,16 14,50

21 12,73 13,11 13,44 13,78 14,16 14,50

na 4 jaar 12,86 13,24 13,57 13,92 14,30 14,64

na 8 jaar 12,98 13,37 13,71 14,05 14,44 14,79

na 12 jaar 13,11 13,50 13,84 14,19 14,58 14,93

BAREMA 2
Voor ondernemingen die wel overgingen tot de omzetting van 
de tegenwaarde van de ecocheques in een ander voordeel.

Jaren praktijk

leeftijd 0 1 2 3 4 5

15-16 8,85 9,11 9,35 9,58 9,85 10,09

17 9,80 10,09 10,35 10,61 10,90 11,17

18 12,64 13,02 13,35 13,69 14,07 14,41

19 12,64 13,02 13,35 13,69 14,07 14,41

20 12,64 13,02 13,35 13,69 14,07 14,41

21 12,64 13,02 13,35 13,69 14,07 14,41

na 4 jaar 12,77 13,15 13,48 13,83 14,21 14,55

na 8 jaar 12,89 13,28 13,62 13,96 14,35 14,70

na 12 jaar 13,02 13,41 13,75 14,10 14,49 14,84

Ondernemingen met minstens 10 werknemers maar minder dan 
50 werknemers
Wekelijkse arbeidsduur: 38 uur 

BAREMA 1
Van toepassing voor de ondernemingen die vanaf 1 mei 2012 de 
lonen dienden te verhogen met 0,0875 €/uur wegens de niet 
omzetting van de tegenwaarde van de ecocheques in een ander 
voordeel.

Jaren praktijk

leeftijd 0 1 2 3 4 5

15-16 9,02 9,28 9,51 9,78 9,99 10,25

17 9,97 10,27 10,51 10,82 11,05 11,34

18 12,84 13,22 13,54 13,93 14,23 14,61

19 12,84 13,22 13,54 13,93 14,23 14,61

20 12,84 13,22 13,54 13,93 14,23 14,61

21 12,84 13,22 13,54 13,93 14,23 14,61

na 4 jaar 12,97 13,35 13,67 14,07 14,37 14,76

na 8 jaar 13,10 13,48 13,81 14,21 14,51 14,90

na 12 jaar 13,22 13,61 13,94 14,35 14,65 15,05

BAREMA 2
Voor ondernemingen die wel overgingen tot de omzetting van 
de tegenwaarde van de ecocheques in een ander voordeel.

Jaren praktijk

leeftijd 0 1 2 3 4 5

15-16 8,93 9,19 9,42 9,69 9,90 10,16

17 9,88 10,18 10,42 10,73 10,96 11,25

18 12,75 13,13 13,45 13,84 14,14 14,52

19 12,75 13,13 13,45 13,84 14,14 14,52

20 12,75 13,13 13,45 13,84 14,14 14,52

21 12,75 13,13 13,45 13,84 14,14 14,52

na 4 jaar 12,88 13,26 13,58 13,98 14,28 14,67

na 8 jaar 13,01 13,39 13,72 14,12 14,42 14,81

na 12 jaar 13,13 13,52 13,85 14,26 14,56 14,96

OPMERKING
Voor studenten en stagiaires is een degressief tarief van toepas-
sing, hetzij, 21 j = 100% van het uurloon; 20 j = 97,5%; 19 j=92,5%; 
18 j =85%; 17 j =77,5 %; 15/16 j = 70%

PC 119 VOOR DE HANDEL IN VOEDINGSWAREN
Vanaf 1 januari 2021 dienen de lonen verhoogd te worden met een indexverhoging van 0,95 %. De eventuele loonsverhoging  dient 
toegepast te worden op de baremieke uurlonen en op de werkelijk uitbetaalde lonen.
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MEAT EXPO EN BROODWAY BREIDEN IN 
SEPTEMBER 2021 UIT MET EEN EXTRA BEURSHAL 

ONDER DE NOEMER A TASTE OF TAVOLA
Na het afgelopen jaar waarin zowel persoonlijke als professionele 
contacten beperkt werden, is het verlangend uitkijken naar het 
najaar om onze sector eindelijk weer samen te brengen. De voor-
bereidingen voor de editie 2021 van Meat Expo & Broodway lopen 
vlot. Op 9 maanden voor opening kan de organisatie al een mooie 
exposantenlijst voorleggen. Het enthousiasme in de slagerij- en 
bakkerijsector is duidelijk groot om na de zeer geslaagde editie in 
2018 opnieuw een uiterst gezellige, professionele en inspirerende 
vakbeurs neer te zetten. 

A TASTE OF TAVOLA NAAST MEAT EXPO & BROODWAY 
Omwille van Covid werd Tavola uitgesteld tot in maart 2022. Om in 
de tussentijd tóch te beantwoorden aan de wens van heel wat 

exposanten om hun producten en nieuwigheden aan klanten te 
kunnen voorstellen en om hen live te kunnen ontmoeten, worden 
Meat Expo & Broodway eenmalig uitgebreid met een Tavola hal. De 
nieuwe, kleinschalige, exclusieve vakbeurs ‘A Taste of Tavola’ brengt 
in hall 5 een selectie van delicatessen - als een voorproefje van 
Tavola, en focust zich in hoofdzaak op de Belgische aankopers uit 
de retail, groothandel, speciaalzaken en foodservice die traditioneel 
Tavola bezoeken. Anders dan de vertrouwde Tavola, wordt hall 5 
ingericht met enkel uniforme standen van 16m² en 32m² in een 
sfeervolle setting. Elke bezoeker heeft toegang tot de 3 vakbeurzen. 
Voor onze slagers dus nog een extra reden om 26-27-28-29 sep-
tember 2021 nu al in de agenda vast te leggen! Voor meer info: 
www.meatexpo.be/nl/taste-of-tavola
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EUROBEEF 2021 - REGLEMENT en INSCHRIJVINGSFORMULIER 
NATIONALE VAKWEDSTRIJDEN VOOR BEENHOUWERS, 

SPEKSLAGERS EN TRAITEURS 
Meat Expo, P/a Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216, 8500 Kortrijk 

EUROBEEF@KORTIJKXPO.COM

REGLEMENT

1. INRICHTING EN DOEL
Ter gelegenheid van Meat Expo 2021 organiseert Meat Expo, 
onder de auspiciën en met de medewerking van de Koninklijke 
Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van 
België, de Nationale Vakwedstrijden EUROBEEF 2021 met als 
doel het vakmanschap, de specialisatie en de creativiteit van de 
Belgische slager, spekslager en traiteur te bevestigen en te sti-
muleren in een vakwedstrijd met een hoge promotionele uitstra-
ling.

2. DATA VAN DE VAKWEDSTRIJDEN
De Nationale Vakwedstrijden EUROBEEF 2021 en de JUNIOR-
CUP 2021 (voor leerlingen) zullen plaatsvinden op zondag 26 
SEPTEMBER 2021.

3. DEELNAME 
Alle gevestigde zelfstandige beenhouwers, spekslagers & trai-
teurs, hun echtgenote/partner en hun in het bedrijf tewerkge-
stelde familieleden en personeel kunnen aan de Nationale 
Vakwedstrijden EUROBEEF 2021 deelnemen.

4. INSCHRIJVINGSRECHT
Het inschrijvingsrecht voor leden van de Koninklijke Landsbond 
der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België bedraagt 
per schotel of per product 40 euro (BTW niet inbegrepen). Dit 
inschrij-vingsrecht wordt door Kortrijk Xpo (in opdracht van de 
organisatie Meat Expo) aan de onderneming aangerekend. Bij 
deelname met meer dan 4 producten betaalt u vanaf het 5° 
product 25 euro (BTW niet inbegrepen).

Deelnemende zelfstandige slagers die geen lid zijn van de 
Koninklijke Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en 
Traiteurs van België betalen per schotel of per product 45 euro 
(BTW niet inbegrepen). Bij deelname met meer dan 4 producten 
als niet-lid betaalt u vanaf het 5e product 30 euro (BTW niet 
inbegrepen). 

Het inschrijvingsrecht is 100% fiscaal aftrekbaar.

Het inschrijvingsrecht is betaalbaar op het ogenblik van ont-
vangst van de factuur van Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216, 
8500 Kortrijk, door overschrijving op een bankrekening van 
Kortrijk Xpo, met vermelding van het factuurnummer en van de 
naam van de deelnemer. Bij eventuele niet-deelname wordt dit 
inschrijvingsgeld NIET TERUGBETAALD. 

De deelnemer ontvangt binnen de 8 dagen na betaling een 
bevestiging van inschrijving van Meat Expo. Indien u dit bericht 
niet ontvangt dient u zelf binnen de 8 dagen contact op te 
nemen met Meat Expo.

5. INSCHRIJVING
De deelnemers schrijven rechtstreeks in, door middel van het 
inschrijvingsformulier, waarop zij ook de correcte benaming van 
de schotel(s) en/of product(en) dienen te vermelden.

De producten kunnen UITSLUITEND worden ingezonden op 
naam van de deelnemer, dus onder geen enkele voorwaarde op 
de firmanaam. Het is dus mogelijk om verschillende namen van 
bereiders van producten op 1 adres door te geven.

Begin AUGUSTUS ontvangen de deelnemers, voor zoverre de 
facturen werden voldaan:
1. de nodige deelnemingsdocumenten
2. de kaartjes, die zij aan de schotel(s) en/of product(en) moeten 

hechten
3. de praktische richtlijnen
4. een bevestiging van inschrijving

De uiterste inschrijvingsdatum is 15 JUNI 2021.

6. RUBRIEKEN
Rubriek 1: schotel vers vlees. 
Rubriek 2: schotels koud buffet op basis van vleesproducten.
Rubriek 3: ambachtelijke kookham: gehele kookham zonder 

been, gebraiseerde ham of gebakken ham
Rubriek 4: ambachtelijke gezouten ham: rauwe ham zonder 

been, al dan niet gerookt 
Rubriek 5:  ambachtelijk gezouten vleeswaren zoals nootham, 

Cobourg, filet de Saxe, bacon, buikspek en rook-
vlees met uitzondering van ham

Rubriek 6: ambachtelijke vleesproducten met uitzondering 
van Parijse worst met een diameter van minstens 75 
mm. Alle vleesproducten zoals kookworsten, vlees-
brood, pastrami, … met uitzondering van vleespro-
ducten in rubriek 7.8.9.10.11

Rubriek 7: ambachtelijk vleesproduct op basis van lever
Rubriek 8: ambachtelijke droge worst (gerookt of niet 

gerookt) met uitzondering van salami met een dia-
meter van minstens 75 mm.

Rubriek 9: ambachtelijk vleesproduct op basis van bloed.
Rubriek 10: ambachtelijk vleesproduct op basis van gevogelte 

(zowel gedroogde, gezouten of verhitte producten) 
Rubriek 11: geleibereidingen
Rubriek 12: dagschotels op basis van vlees waarin een streek-

product verwerkt wordt. Het streekproduct moet 
vermeld worden op ingrediëntenlijst en gepresen-
teerd worden zoals het in de winkel aangeboden 
wordt.

Rubriek 13: alle salades op basis van vlees en vis. 

De schotels en de producten moeten voldoen aan de eisen van 
de huidige geldende Belgische wetgeving.
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Zij moeten door de deelnemers persoonlijk op ambachtelijke 
wijze vervaardigd zijn.
De schotels en de producten blijven eigendom van de deelne-
mers, voor zover zij worden afgehaald binnen de vastgestelde 
termijn.

Rubrieken 1, 2 
De afmetingen van de schotels mogen maximaal 75 cm x 120 cm 
bedragen. 

De deelnemer dient er voor te zorgen dat elke schotel ook na de 
aflevering, gemakkelijk verplaatsbaar blijft (voor delicate scho-
tels dient eventueel een onderstel voorzien, zodanig dat de 
schotel met het onderstel tentoongesteld kan worden). Het 
maximale gewicht wordt vastgelegd op 40 kg.

Ter plaatse bestaat de mogelijkheid om aan de schotels eventu-
eel kleine herstellingen uit te voeren.

Rubrieken 12 en 13 
Bij elke schotel in deze rubrieken, dient een kleine afzonderlijke 
proefportie (wegwerpverpakking) voorzien, die de jury’s (4 
leden) moeten toelaten de smaak van de hoofdbestanddelen te 
beoordelen. Garnituren dienen niet voor te komen op de proef-
portie.

Rubrieken 3 tot en met 11
De vleesproducten in deze rubriek moeten als een volledig pro-
duct aangeboden worden, dus NIET DOORGESNEDEN EN NIET 
AANGESNEDEN. Met uitzondering van terrines, zullen de vlees-
waren door de organisatoren op neutrale dienbladen geplaatst 
worden.

7. AANTAL INZENDINGEN
Er kan deelgenomen worden in één, in meerdere of in elk der 13 
rubrieken, telkens met maximum 8 schotels of producten per 
rubriek.

8. BEOORDELING
De beoordeling van elke rubriek gebeurt door een jury samen-
gesteld uit 4 leden.

Een onafhankelijke commissaris volgt permanent de jurywerk-
zaamheden en waakt over het regelmatig verloop van de wed-
strijd. De werkzaamheden van de jury’s worden gecoördineerd 
door een voorzitter.

In geval van twijfel of voor alle punten die niet zouden voorzien 
zijn in het Reglement, zal de voorzitter soeverein beslissen.

De schotels en producten komen pas bij de jury’s nadat zij vol-
ledig anoniem zijn gemaakt (geen decoratie van de producten 
met herkenningstekens, enz…) en nadat zij zijn gecontroleerd op 
hun conformiteit met de geldende wetgeving en met het 
Reglement.

Bij inbreuk op het Reglement van de Nationale Vakwedstrijden 
of op de terzake geldende wetgeving, wordt de inzending afge-
wezen en wordt zij niet beoordeeld door de jury. De afwijzing 
wordt vastgesteld door de voorzitter van de jury.
Indien wordt vastgesteld dat een niet-ambachtelijk product 

wordt aangeboden, wordt dit geweigerd. Indien nadien vastge-
steld wordt dat een niet ambachtelijk vervaardigd product werd 
gekeurd en bekroond, zal dit aanleiding geven tot nietig verkla-
ring van de onderscheiding. 

De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies 
van producten of van schotels.

Elk jurylid quoteert volledig zelfstandig.

DOOR ZIJN DEELNAME AANVAARDT DE KANDIDAAT DE 
BESLISSING VAN DE JURY.

9. BEOORDELINGSNORMEN

voor rubriek 1 en 2
- algemene esthetische indruk .......................................... 100 punten
- samenstelling
(passende ingrediënten en verhoudingen) ................... 100 punten
- afwerking en finesse .......................................................... 100 punten
- vleespromotie  ..................................................................... 100 punten
- originaliteit en creativiteit ................................................ 100 punten
 TOTAAL: 500 punten

voor de rubrieken 3 tot en met 11
- uitzicht uitwending ............................................................ 100 punten
- uitzicht aangesneden ........................................................ 100 punten
- samenstelling 
(passende ingrediënten en verhoudingen) ................... 100 punten
- smaak ..................................................................................... 100 punten
- geur  ....................................................................................... 100 punten
 TOTAAL: 500 punten

voor de rubrieken 12 tot 13
- algemene esthetische indruk .......................................... 100 punten
- samenstelling 
(passende ingrediënten en verhoudingen) ................... 100 punten
- afwerking en finesse .......................................................... 100 punten
- smaak ..................................................................................... 100 punten
- originaliteit en creativiteit ................................................ 100 punten
 TOTAAL: 500 punten

10. PRIJZEN EN ONDERSCHEIDINGEN
a) INDIVIDUEEL
- een diploma met gouden medaille  (minimum 90%)
- een diploma met zilveren medaille  (minimum 80%)
- een diploma met bronzen medaille  (minimum 70%)

b) NATIONAAL EUROBEEF VAKWEDSTRIJDEN

1. 14 Nationale trofeeën
Een nationale trofee voor elk van de 13 rubrieken

2. Nationale ereprijzen
De prijs van de Koninklijke LANDSBOND DER BEENHOUWERS, 
SPEKSLAGERS EN TRAITEURS VAN BELGIE als bekroning voor 
de meest verdienstelijke inzending in rubriek 1 (hoogste score).
De prijs van MEAT EXPO als bekroning voor de deelnemer in 
rubriek 2 (schotels koud buffet), wiens prestatie het meest uit-
muntte door originaliteit, creativiteit.
De prijs van de GROOTORDE DER BELGISCHE SLAGERS, als 
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bekroning voor de deelnemer in rubriek 12 die het meest uit-
muntte door originaliteit en creativiteit.

3. Gouden Poem
Wordt toegekend aan de kandidaat, die in de ambachtelijke 
vleeswaren (rubrieken 3, 4 of 5, 6 en 7) de beste resultaten 
behaalde. De Gouden Poem wordt toegekend voor de hoogste 
totalen bekomen door optelling van de beste uitslagen in de 4 
rubrieken

4. De gouden – zilveren – bronzen EUROBEEF 2021
De GOUDEN, ZILVEREN, BRONZEN EUROBEEF 2021 kunnen 
uitsluitend worden gewonnen door de kandidaten die in de 
rubrieken 1, 3, 4 of 5, 6, 7 en 12 hebben deelgenomen en die in 
elke rubriek minstens ZILVER behaald hebben. In elke rubriek 
komt de beste uitslag in aanmerking. De prijzen worden dus 
toegekend voor de hoogste totalen, bekomen door optelling van 
de beste uitslagen in de 6 rubrieken.

De kandidaat heeft voor het behalen van de GOUDEN, ZILVEREN 
OF BRONZEN EUROBEEF de keuze om producten in te dienen 
in de rubriek 4 OF 5! 

11. AFLEVEREN EN AFHALEN VAN DE SCHOTELS EN/OF 
PRODUCTEN

a) Afleveren van de schotels en/of producten
Alle producten worden aangeleverd op zondag 26 september 
2021 vanaf 7u tot 9u 30. De exacte locatie voor afleveren van de 
producten op de campus van Kortrijk Xpo wordt meegedeeld in 
de bevestiging van uw deelname. Schotels en producten die 
ingediend worden na deze voorziene uren, worden geweigerd en 
worden niet beoordeeld door de jury. Bij het afleveren van de 
producten ontvangt de deelnemer een ontvangstbewijs dat 
moet voorgelegd worden bij de afhaling van de producten.

b) Afhalen van de schotels en/of producten
Alle producten uit rubriek 1, 2, 9, 12, en 13 moeten afgehaald 
worden op zondag 26 september vanaf 19 u30 tot 20 u.
De producten uit de andere rubrieken worden tentoongesteld 
gedurende de ganse beurs. Zij kunnen opgehaald worden op 
woensdag 29 SEPTEMBER vanaf 15 uur.

De producten kunnen worden meegenomen door de deelne-
mers maar zijn niet meer geschikt voor menselijke consumptie.

12. PRESENTATIE
Er wordt een speciale tentoonstellingsruimte voorzien. De eta-
lage en de presentatie van de inzendingen gebeuren volledig 
door de inrichters, in samenwerking met ervaren vakmensen en 
specialisten.

Bij elke schotel of product wordt een kaartje geplaatst met 
daarop de naam van het product, de naam en de woonplaats van 
de deelnemer, en tevens de behaalde onderscheiding.

De organisatoren behouden zich het recht voor bepaalde inzen-
dingen niet tentoon te stellen.

De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor beschadigde of 
verloren producten en/of versiering.

13. PRIJSUITREIKING
Alle deelnemers aan de vakwedstrijd worden, samen met de 
laureaten van de Nationale trofeeën en ereprijzen, de Gouden 
Poem en de EUROBEEF winnaars, EN HUN PARTNER uitgeno-
digd om deel te nemen aan de plechtige prijsuitreiking, die zal 
plaatshebben op dinsdag 28 SEPTEMBER 2021 om 18u00 in het 
Meeting Centrum van Kortrijk Xpo. Voor de deelnemers en hun 
partner is de toegang gratis. Familie en/of genodigden dienen op 
voorhand ingeschreven te worden. Zij betalen € 15 per persoon.
Niet -afgehaalde diploma’s worden opgezonden naar de deelne-
mer. 
De organisatie houdt zich het recht voor om trofeeën niet uit te 
reiken in geval van onvoldoende inzendingen en/of onvoldoende 
hoog kwaliteitsniveau.
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Tarieven Eurobeef en Meesterschapswedstrijd

TARIEVEN PER PRODUCT (excl. BTW) Leden Landsbond Niet-leden Landsbond

Per product 40 € 45 €

Vanaf het 5e product 25 € 30 €

BETALING: na ontvangst van de factuur

Tarieven Junior-Cup 

TARIEVEN (incl. BTW): 

Prijs per product Leden Junior-Club Niet-leden Junior-Club

Individuele inschrijving 7 € 14 €

Inschrijvingen door de school 
(met een minimum van 40 producten)

5 € 5 €

BETALING: na ontvangst van de factuur
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   INSCHRIJVINGSFORMULIER VAKWEDSTRIJD
   TERUG TE STUREN VOOR 15 JUNI 2021 NAAR KORTRIJK XPO
   Meat Expo, P/a Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216, 8500 Kortrijk 
   EUROBEEF@KORTIJKXPO.COM
   

INVULLEN IN DRUKLETTERS aub.

Naam Bereider + Rubriek (indien afwijkend van ondergetekende): .....................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

Straat & nr:  ................................................................................................................................................................................................................................................

Postnummer: ...................................................  Gemeente:  .................................................................................................................................................................

Tel: .......................................................................  email:  ....................................................................................

Naam en adres van de werkgever:  ...................................................................................................................................................................................................

BTW. nr:  .....................................................................................................................................................................................................................................................

!! WIL DUIDELIJK DE NAAM VAN DE PERSOON VERMELDEN DIE PRODUCT VERVAARDIGT INDIEN DIT NIET ONDERGETEKENDE IS. 
DIPLOMA’S WORDEN OPGEMAAKT OP NAAM VAN DE BEREIDER!!
DE NAAM VAN HET PRODUCT MAG NIET VERWIJZEN NAAR DE NAAM VAN DE SLAGER, DE SLAGERIJ OF DE REGIO. INDIEN DAT 
WEL HET GEVAL IS, ZAL HET PRODUCT UIT DE WEDSTRIJD GEHAALD WORDEN. 

 LID /  GEEN LID* VAN de plaatselijke beroepsvereniging:  ............................................................................................................................................
aangesloten bij de Koninklijke Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België.

- schrijft hierbij in voor de VAKWEDSTRIJDEN EUROBEEF 
- heeft kennis genomen van het reglement en verklaart zich te onderwerpen aan de bepalingen hiervan
- verklaart op zijn/haar eer, de producten en/of schotels volledig persoonlijk op ambachtelijke wijze te zullen vervaardigen
- zal, na ontvangst van de factuur, het inschrijvingsgeld betalen door overschrijving op bankrekening van Kortrijk Xpo, met vermelding 

van de naam van de deelnemer en van het factuurnummer.
- Indien u 8 dagen na betaling geen bevestiging ontvangt dient u de organisatie te contacteren. Zonder bevestiging is uw deelname 

niet geregistreerd.
- wenst deel te nemen in de volgende rubrieken (met maximum 8 stukken per rubriek):

Rubriek 1: schotel vers vlees met……… ……schotels =  …………….. EUR
Rubriek 2: schotels voor koud buffet op basis van vleeswaren met …………… schotels =  …………….. EUR
Rubriek 3: ambachtelijke kookham met ……… producten =  …………….. EUR
Rubriek 4: ambachtelijke gezouten ham  met ……… producten =  …………….. EUR
Rubriek 5:  ambachtelijk gezouten vleeswaren  met ……… producten =  …………….. EUR
 met uitzondering van ham  
Rubriek 6: ambachtelijke vleesproducten  met ……… producten =  …………….. EUR
Rubriek 7: ambachtelijk vleesproduct op basis van lever met ……… producten =  …………….. EUR
Rubriek 8: ambachtelijke droge worst  met ……… producten =  …………….. EUR
Rubriek 9: ambachtelijk vleesproduct op basis van bloed. met ……… producten =  …………….. EUR
Rubriek 10: ambachtelijk vleesproduct op basis van gevogelte  met ……… producten =  …………….. EUR
Rubriek 11: geleibereidingen met ……… producten =  …………….. EUR
Rubriek 12: dagschotel op baisis van vlees met streekproduct met ……… schotels =  …………….. EUR
Rubriek 13: alle salades op basis van vlees en vis. met ……… producten =  …………….. EUR

   Totaal ….. producten =……………..EUR



WEDSTRIJD

Gelieve een kopie te nemen van dit formulier indien de producten bereid worden door een ander persoon dan ondergetekende + wil 
aub duidelijk leesbaar de na(a)m(en) vermelden.

NAAM: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nr Benaming van de schotel en/of product Rubriek In te vullen door Kortrijk Xpo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Datum: ………………………………………………………………………Handtekening: ………………………………………………………………………………………………………………

INSCHRIJVINGSFORMULIER OFFICIËLE PRIJSUITREIKING 
EUROBEEF VAKWEDSTRIJD MET RECEPTIE OP 28 SEPTEMBER 

Naam …………………………………………………………………………………………………………………………………… Voornaam …………………………………………………………….

Straat ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………….. ……….. nummer……………..

Postnummer ………………..…….. Gemeente …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………..

Tel: ……………………………………………………………… e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Fax: ………………………………………………………………

Wenst deel te nemen met ….. personen aan de OFFICIELE PRIJSUITREIKING MET RECEPTIE OP 28 september 2021. 
Daartoe schrijf ik, vóór 15 augustus aanstaande, het gewenste bedrag over op rekeningnummer: ……………………………………… van Kortrijk Xpo 
met duidelijke vermelding van je naam en “PRIJSUITRIJKING”

 …… x € 15 = € ……… 

Opgelet: De deelnemer en zijn partner worent gratis op de receptie uitgenodigd. Voor familie en medewerkers moet u 15€ per persoon 
overschrijven. Deelnemers die zowel aan de Eurobeefvakwedstrijden als aan de Officiële Meesterschapwedstrij voor Slagers deelnemen, 
hoeven uiteraard maar 1 inschrijvingsformulier met betaling in te sturen voor deelname aan de receptie.

Handtekening: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Trends in voeding

We kunnen niet om het feit dat de coronacrisis op minder dan 
een jaar tijd onze winkel- en eetgewoonten drastisch heeft ver-
anderd. De consument kreeg een totaal ander idee over voe-
ding en in vele gezinnen werd er opnieuw dagelijks gekookt. 
De trend om terug te gaan naar het lokale en naar meer erken-
ning voor het vakmanschap was al aan de gang en werd zeker 
en vast versterkt. Onze ambachtelijke slagers hebben het uit-
stekend gedaan de afgelopen maanden en konden hun klanten 
bekoren met hun ambachtelijk vervaardigde producten en hun 
betrokkenheid bij de klanten. Wij hopen dat het hernieuwde 
vertrouwen in de plaatselijke bakker, slager, groentewinkel, … 
ook na de crisis behouden blijft.

Volgens de meeste trendwatchers wel. Moderne nostalgie 
geeft, in tijden van crisis, een houvast en biedt de consument 
een goed gevoel. Voeding met herinnering aan vakanties bij 
oma en opa, maar bereid met een moderne toets, zullen het 
nog een hele tijd goed doen. In dit kader zien we dat lokale 
producten van eigen bodem steeds populairder worden. 
Sommige slagers spelen hier slim op in door lokale streekpro-
ducten aan te bieden.

Met transparante informatie over dierenwelzijn, over toeleve-
ranciers, duurzaamheid, .. kan de ondernemer het vertrouwen 
winnen van consumenten die op zoek zijn naar authentieke en 
geloofwaardige producten.

Door covid-19 is e-commerce in voeding in een stroomversnel-
ling gekomen. Voor de crisis stond het kopen van eten en drin-
ken via online kanalen op een laag pitje. Tijdens de lockdown 
zagen we de online aankopen sterk stijgen. Iedere ondernemer 
stelde een webshop in of zorgde op zijn minst voor een bestel- 
en afhaaldienst. Ook de markt van de voedingskasten kreeg 
een boost. Ik denk dat we na de lockdown terug meer zelf 
naar de winkel zullen gaan maar een deel van dit verkoopka-
naal zal zeker en vast blijvend zijn. Ook de foodboxenmarkt 
kende een enorme opleving met als kers op de taart “Lekker 
lokaal” een deliverykanaal van en door de slager. 

Vooruitstrevende bedrijven zijn ondertussen bezig met een 
foodbox op maat van je DNA. De persoonlijke maaltijdbox 
waar maaltijdketen Bilder & de Clerq in samenwerking met 
Omigen BV en DNAisyou aan werkt, is een persoonlijke maal-
tijdbox die is samengesteld op basis van een DNA-analyse van 
de consument. Om tot een analyse te komen, moeten consu-
menten eerst wangslijm afstaan. Onderzoekers analyseren het 
DNA en bekijken welke voeding hierbij past. Daarbij wordt 
onder meer gelet op de ideale balans van koolhydraten, vetten 
en eiwitten. Bilder & de Clerq gaat vervolgens aan de slag met 
recepten die passen bij het gevonden profiel. 

Er is echter ook een keerzijde aan de medaille. Consumenten 
worden zich bewuster van hun voeding en zijn benieuwd naar 
de herkomst van wat er op hun bord komt. Productinformatie 
wordt steeds belangrijker. De consument wenst correct geïn-
formeerd te worden in duidelijke mensentaal. Daarom is het 
etiket zo belangrijk! 

De voedingsindustrie wil vooral een etiket op de verpakking 
met ingrediënten die niet afschrikken en waarvan de consu-
menten de naam begrijpen. Omdat de voedingsindutrie weet 
dat consumenten vaak afgeschrikt worden door wat er op het 
etiket staat, is er een concrete zoektocht naar natuurlijke ingre-
diënten als alternatief voor ‘chemische’ en ‘synthetische’ 
bewaarmiddelen (de zogenaamde E-nummers). Daarom expe-
rimenteren zij met het toevoegen van natuurlijke ingrediënten. 
Sommigen gebruiken paddenstoelen om de bitterheid van 
cacaobonen te verminderen, anderen gebruiken soja-eiwit om 
het zoutgehalte in voedsel te verlagen. En zeg nu zelf soja-
eiwit of paddestoelen staan beter op een etiket dan e-num-
mers. 

Clean label sluit daarbij aan. Etiketten en producten moeten 
zoveel mogelijk E-nummervrij gemaakt worden. Stoffen voluit 
noemen in plaats van een E-nummer te zetten, alternatieven 
zoeken voor E-nummers en natuurlijke stoffen gebruiken ter 
vervanging van E-nummers valt hieronder.

Vakkennis en opleiding sluiten hier naadloos bij aan. Weten wat 
je doet en waarom je iets doet, is enorm belangrijk. Studenten 
worden vaak opgeleid om te werken met bepaalde ingrediën-
ten. Ze zijn niet gewend om na te denken over de productie 
maar verantwoordelijk voor hun eigen stukje. Waar komt iets 
vandaan? Wat heb ik nodig? Zijn dan ook belangrijke vragen. 
Mensen die uit het vak komen weten hoe ze dingen lekker kun-
nen maken en hebben gevoel voor het product en de smaak. 
Ambachtslieden zoals bvb slagers hebben dan ook nog eens 
een direct contact met de klanten en kunnen uitleggen waar 
hun vakmanschap voor staat. Dat is het enorme voordeel van 
de vakman ten opzichte van de supermarkt. De hedendaagse 
voedingsopleidingen zouden dan ook meer moeten toespitsen 
op productkennis en er moet sowieso een betere verbinding 
komen tussen producten en studenten. Cross overs tussen voe-
ding & techniek, voeding & sales en voeding en desing, zijn 
zeer belangrijk. Onder het motto je kan leren van iedereen is 
permanente kruisbestuiving zeker en vast de trend. 

Smaak wordt steeds belangrijker. De smaken van onze voedings-
producten zijn door de voedingsindustrie vaak eenheidsworst 
geworden. De consument herontdekt de smaak van ambachtelij-
ke producten. Smaak wordt een belangrijk item in 2021. 
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Aan het begin van een nieuw jaar laten trendwatchers over de hele wereld hun licht schijnen over nieuwe 
trends in onze voeding. The Wall Street Journal blijkt vooral fan van wat gezien wordt als de mondiale 

vleesvervanger, jackfruit, en van het nieuwe superfood moringa. En volgens Lily Benham van FoodBev Media 
veroveren kikkererwten stilaan onze wereld. Op ondernemersvlak is het online verhaal belangrijk geworden 

en op onderwijsniveau vraagt de voedingsmiddelenindustrie vooral kruisbestuiving tussen leerlingen en 
ondernemers. 
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Ook de verpakkingsindustrie zal zijn steentje moeten blijven 
bijdragen. Consumenten maar ook ondernemers verwachten 
nieuwe, innovatieve verpakkingsoplossingen. De coronacrisis 
vertraagde het verdwijnen van plastic zakken aan de kassa een 
beetje maar we moeten verder naar een afbouw van de over-
vloed aan plastic in onze bedrijven.

Door de mogelijke immunologische gezondheidsgevolgen van 
Covid-19 op de lange termijn is de focus van de consument nog 
meer verschoven naar gezondheid en welzijn, waarbij consu-
menten op zoek zijn naar voedsel met immuunversterkende 
ingrediënten. Zes op de tien consumenten wereldwijd zegt op 
zoek te zijn naar voedsel- en drankproducten die hun gezond-
heid ondersteunen en algemeen welzijn versterken.

Volgens het milieuprogramma van de VN gaat jaarlijks onge-
veer een derde van het voedsel dat in de wereld voor menselij-
ke consumptie wordt geproduceerd - ongeveer 1,3 miljard ton - 
verloren of wordt verspild. Door upcycling kunnen voedselpro-
ducenten waarde toevoegen aan bijproducten of overtollige 
ingrediënten die anders misschien zouden zijn verspild.

Nu gezondheidsbewuste consumenten hun eetgewoonten ver-
anderen, verwachten trendwatchers dat nieuwe producten de 
wereld zullen domineren, eentje ervan is de kikkererwt. Volgens 
Kelly Landrieu, de wereldwijde coördinator van lokale merken 
voor Whole Foods, zijn kikkererwten niet alleen veelzijdig en 
hebben een hoge voedingswaarde, ze zijn bovendien allergeen-
vriendelijk en goedkoop. Daarom zullen ze de wereld nog meer 
dan nu veroveren. Volgens foodexperts heeft, van al de ontlui-
kende vleesvervangers à la Tofu etc, jackfruit de meeste kans 
om aan te slaan bij het Europese publiek. Dit komt door de vle-
zige structuur van de vrucht en het vermogen om smaken 
waarin hij bereid wordt te absorberen. Jackfruit wordt door 
sommige wetenschappers dan ook als het gewas van de toe-
komst genoemd omdat deze vrucht een alternatief kan bieden 
voor belangrijke voedingsbronnen als mais, granen en tarwe. 
Vanwege de structuur wordt hij als vleesvervanger aangepre-
zen. Ook het nieuwe ‘super groen’ - de bladeren van de morin-
ga-boom - trekt de aandacht van trendwatchers. De bladeren 
bevatten een hoog gehalte aan calcium, kalium en proteïne, 
maar ook vitaminen A, B, C, D en E. De bomen groeien in Haïti, 
delen van Latijns-Amerika en Afrika en produceren bladeren 
die het hele jaar door gegeten kunnen worden. Je kunt de bla-

deren gekookt of gedroogd eten, zonder dat er voedingswaar-
de verloren gaat. Ook sportdrankjes ontsnappen niet aan een 
opwaardering. Van kokosnootwater over aloë vera-en esdoorn-
water tot artisjokkenwater en cactuswater, allemaal zijn ze hip 
en vervangen ze de suikerhoudende sportdranken. Deze plan-
tenwaters hebben meer smaak dat gewoon water en zorgen 
voor een perfecte hydratatie. Blauw-groene algen (spirulina), 
die al vaak verkocht werden als een voedingssupplement of als 
‘energy shot’ worden hip als natuurlijk blauw-groene kleurstof. 
M&M’s worden met deze kleurstof gekleurd.

Polyester & Inox
Roest en Corrosie vrij

Muren - Plafonds - Deuren - Beschermplinten
Geleverd en/of geplaatst

PANELCO bvba
Tel. 055/38.51.33 • Fax 055/38.51.34 • info@becopanel.be 

www.becopanel.be

Rode Kruis zoekt partners voor 60ste stickerverkoop
Al sinds 1961 verkopen Rode Kruisvrijwilligers de befaamde stic-
ker op straat of aan winkels. In 2020 strooide de coronacrisis 
echter roet in het eten en konden ze de baan niet op. Met als 
gevolg een financiële kater voor veel lokale Rode Kruisafdelingen, 
want de opbrengst van de stickeractie gaat integraal naar hun 
lokale hulpactiviteiten. Ook als gevolg: een nòg groter enthousi-
asme om er in 2021 volop voor te gaan en van de stickeractie een 
overweldigend succes te maken! Daarom lanceert het Rode Kruis 
een alternatief verkooppunt; bij lokale handelaars en zelfstandi-
gen.

De verschillende Rode Kruisafde-
lingen, verspreid over heel Vlaan-
deren, zijn hiervoor nog op zoek 
naar partners om mee samen te werken. Zij zorgen voor alle 
praktische zaken zoals een display en poster(s). Jij hoeft enkel 
de stickers in je zaak aan te bieden. Interesse? Neem contact op 
met je lokale Rode Kruisafdeling. Je vindt ze allemaal op  
https://www.rodekruis.be/afdelingen.
Laten we er samen een succesvolle 60ste stickerverkoop van 
maken zodat we kunnen blijven helpen helpen!



Herontdek konijn tijdens 
de ‘Week van het konijn’

Konijn doet denken aan traditionele stoofpotten uit grootmoeders keuken. Heerlijk! Alleen, er zijn nog zoveel 
andere mogelijkheden. Van exotisch getinte gerechten, een snelle hap uit het vuistje tot heerlijk comfort food… 
konijn is een allround lekkernij. Hoog tijd dus om dit smaakvolle stukje vlees te (laten) herontdekken! Daarom 

zet VLAM konijn extra in de kijker tijdens de ‘Week van het konijn’ van 27 januari t.e.m. 3 februari. 

1. ZOWEL DE SOM ALS DE DELEN ZIJN OVERHEERLIJK
Wist je dat je op veel verschillende manieren kan verrassen 
met konijn? Niet enkel een stoofpotje is goddelijk. Ook lichte 
gerechten met enkel filet of bout zijn verrukkelijk!

2. LICHT EN OVERLADEN MET SMAAK
Vergis je niet, achter deze sappige smaaksensatie schuilt een 
licht stukje vlees. Konijn bevat gemiddeld ongeveer 8 gram 
vet per 100 gram. Een bout doet nog beter met gemiddeld 4 
gram vet per 100 gram. Het is bovendien rijk aan o.a. hoog-
waardige eiwitten, vitamine B12, selenium en een goede bron 
van vitamine B6 en zink.

3. BRON VAN OMEGA 3-VETZUREN
Vis en walnoten zijn bekende bronnen van omega 3-vetzuren. 
Maar ook konijn is een bron van omega 3. Dat is mede te dan-
ken aan de uitgebalanceerde voeding die parkkonijnen krij-
gen, met onder meer luzerne en lijnzaad.

4. VAN MAANDAG TOT FEESTDAG
In feestelijke bereidingen overtuigt konijn altijd. Maar ook in 
de wok, op de grill of in de pan is konijn super. Met konijn 
maak je elke dag van de week een makkelijk en origineel 
gerecht. 

5. IJZERSTERK STUKJE VLEES
Konijn bevat bijna 2 keer meer ijzer dan spinazie. Wie een 
tekort aan ijzer heeft, is sneller vermoeid. Nu en dan een lek-
ker gerecht met konijn en veel groenten is dus ongetwijfeld 
een prima idee.

FOLDER MET RECEPTEN VOOR ELKE DAG
Inspireer jouw klanten met dagdagelijkse konijnrecepten via 
onze handige folder. Je kan het pakket van 100 folders 
gemakkelijk aanvragen via het bestelformulier, via de webwin-
kel van VLAM (www.vlaanderen.be/vlam/shop) of via carine.
vos@landsbond-beenhouwers.be. Verkrijgbaar zolang de 
voorraad strekt.
Voor meer informatie over konijn en extra recepten, bezoek 
onze website www.lekkervanbijons.be/konijn. 

gemakkelijke en originele 
recepten

10
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BESTELFORMULIER PROMOTIEMATERIAAL KONIJN

terug mailen naar carine.vos@landsbond-beenhouwers.be of faxen naar 02/736 64 93

Naam::............................................................................. ...........................Voornaam:  ..................................................................................................................  

Straat + nr: .........................................................................................................................................................................................................................................

Gemeente + postnummer:  ..........................................................................................................................................................................................................

Sluitingsdag:: ...........................................................................................Tel.: ..................................................................................................................................  

Datum ........................................................................................................Handtekening: ............................................................................................................  
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Broodje pulled rabbit met barbecue-
saus

4 personen – hoofdgerecht – voorbereidingstijd: 20 min. – 
bereidingstijd: 150 min.

Ingrediënten
4 konijnenbouten

Voor de spice rub:
10 g gerookte paprika
10 g komijn
20 g bruine suiker
10 g konijnkruiden
een scheut olijfolie
3 dl troebel appelsap
peper

Voor de barbecuesaus:
1 ui
50 g donkere kandijsuiker
50 g honing
3 dl donker abdijbier, vb. Orval of Ciney
1 dl ketchup
5 cl sojasaus
een scheutje tabasco
 
4 hamburgerbroodjes
100 g gemengde jonge slascheuten
1/2 komkommer
8 radijsjes
2 lente-uitjes
sap van 1/2 citroen
1 el olijfolie

Recept
1 dag voordien:
Verwarm de oven voor tot 150°C.

Maak de spice rub:
Meng alle kruiden, bruine suiker en een scheut olijfolie. Wrijf 
de konijnenbillen royaal in met de marinade.
Leg de gekruide bouten in een ovenschaal, giet er het appel-
sap bij en dek af met aluminiumfolie.
Plaats in de voorverwarmde oven gedurende 2u en 30 minu-
ten. Draai daarna de oven uit en laat de konijnenbouten een 
nachtje rusten en afkoelen.

De dag zelf:
Snipper voor de barbecuesaus de ui fijn en stoof op een 
matig vuur met de ketchup, bruine suiker, bier, honing, soja-
saus en een beetje tabasco naar eigen smaak.
Laat de saus 30 minuten pruttelen op een zacht vuur, tot ze 
voor de helft is ingekookt.
Pluk het vlees van de gare bouten, trek het met 2 vorken uit 
elkaar en roer er de helft van de barbecuesaus doorheen.
Spoel de gemengde sla en zwier droog.
Maak een vinaigrette van de olijfolie, citroensap en peper en 
zout. Besprenkel over de salade.
Snijd de radijsjes in flinterdunne plakjes, eventueel met 
behulp van een mandoline.
Snijd de komkommer in lange dunne plakken met een dun-
schiller of mandoline.

Afwerken:
Grill de broodjes in een warme oven. Snijd de broodjes door-
midden.
Beleg ze met de salade, komkommerplakjes, radijsjes en een 
flinke schep van het vlees. Dek af met het broodje en serveer 
meteen.
 

Winterse salade met gepaneerd konijn

4 personen – hoofdgerecht – voorbereidingstijd: 15 min. – 
bereidingstijd: 30 min.

Ingrediënten
4 konijnfilets (zonder vlies)
3 el sesamzaadjes
3 el bloem
2 eieren
150 g panko of paneermeel
peper en zout
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Voor de salade:
1 butternut pompoen
2 rode uien
4 pastinaken
2 el olijfolie
1-2 el vloeibare honing
1 kleine ciabatta
1 el zonnebloempitten
100 g spinazie
3 el olijfolie
sap van een halve citroen

Voor de dressing:
3 el olijfolie
1 el witte wijnazijn
1 kl dijonmosterd

Recept
Verwarm de oven voor op 220°C.
Maak de butternut, uien en pastinaken schoon. Snijd in smalle 
parten en leg in een braadslede. Roer de olijfolie onder de 
groenten en kruid met peper en zout. Bak 20 minuten in de 
oven, schep af en toe om.
Verhit de friteuse tot 180°C.
Snijd het konijn in reepjes. Neem 3 diepe borden om de stuk-
jes te paneren. Klop de eieren los in het eerste bord en kruid 
met peper en zout. Strooi bloem in het tweede bord en de 
panko met de sesamzaadjes in het derde bord. Wentel elk 
stukje vlees eerst door de bloem, vervolgens door het ei en 
tenslotte in de panko.
Bak de stukjes konijn krokant in de friteuse, ongeveer 3-4 
minuten.
Meng 3 eetlepels olijfolie met het citroensap en kruid met 
peper en zout. Lepel deze vinaigrette over de spinazie.
Haal de braadslede uit de oven. Druppel de honing over de 
groenten en scheur de ciabatta erboven in stukjes. Schep 
alles om met de zonnebloempitten. Zet de braadslede nog 5 
minuten in de oven, tot het brood krokant geroosterd is.
Maak een dressing van de azijn, mosterd en olijfolie. Breng op 
smaak met peper en zout. Schep de warme groenten en 
broodblokjes door de dressing.
Serveer met de krokante stukjes konijn en de spinazie.
 

Tajine met konijn
4 personen – hoofdgerecht – voorbereidingstijd: 80 min. – 
bereidingstijd: 120 min.

Ingrediënten
4 konijnenbouten
2 teentjes knoflook
1 ui
sap van ½ citroen
2 cm gember
1 tl kurkuma
1 tl ras el-hanout
70 g tomatenpuree
1 tl komijnpoeder
handvol rozijnen
bosje koriander (blaadjes + steeltjes)
50 g amandelschilfers

2 wortelen, in reepjes
100 g abrikozen
olijfolie
peper en zout

Recept
Snipper de ui fijn. Schil de gember en rasp fijn. Hak de steel-
tjes van de koriander fijn, houd de blaadjes apart.
Leg de bouten in een schaal. Voeg de gember, een scheut 
olijfolie, ui, het citroensap, de geperste look, kurkuma, ras el-
hanout, tomatenpuree, komijn, rozijnen en de gehakte korian-
dersteeltjes toe. Wrijf de bouten in met alle smaken. Dek af 
met folie en laat 1 uur marineren.
Schep alles in een tajine. Giet er 100 ml heet water bij en 
stoof het vlees afgedekt in ongeveer 2 uur gaar. Schep af en 
toe om.
Tip: Dit gerecht kan je ook maken in de oven. Gebruik hier-
voor een ovenbestendige pan.
Halveer de abrikozen en verwijder de pit.
Voeg 15 minuten voor het einde van de bereidingstijd de wor-
telen en abrikozen toe in de tajine. Breng op smaak met 
peper en zout.
Rooster de amandelen in een droge koekenpan goudbruin.
Haal de tajine van het vuur en strooi er de amandelen en kori-
anderblaadjes over.
Lekker met couscous.
 

Loempia van konijn met chilisaus
4 personen – aperitiefhapje – voorbereidingstijd: 15 min. – 
bereidingstijd: 40 min.

Ingrediënten
400 g konijnfilets
peper en zout
1 cm gember
20 g koriander
200 g champignons
2 preiwitten
1 stengel citroengras
3 el soyasaus
1 el sesamolie
2 el arachide olie
8 vellen rijstpapier
1 losgeklopt eigeel

RECEPTEN
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Voor het chilisausje:
4 el suiker
50 ml rijstazijn
50 ml water
1 teentje knoflook
1 kl pikante chilipasta (sriracha of sambal oelek)
1 snuifje chilivlokken
1 el bloem
1 el water

Recept
Snijd de konijnfilets in niet te kleine reepjes. Snijd de cham-
pignons in plakjes. Was de prei en snijd in julienne. Snijd het 
citroengras en de gember heel fijn.
Verhit 2 el arachideolie in een wok. Roerbak de stukjes konijn 
tot ze mooi goudbruin zijn. Kruid met peper en zout. Haal ze 
met een schuimspaan uit de wok.
Roerbak, in dezelfde wok, alle groenten met de gember en 
het citroengras. Voeg sojasaus en sesamolie toe, roer goed 
om. Voeg de konijnreepjes toe. Breng op smaak met peper en 
versgehakte koriander. Doe alles in een kom en laat een beet-
je afkoelen.
Dompel een vel rijstpapier zeer kort in een schaal met water 
en leg het nadien op een propere en vochtige keukendoek.
Leg een lepel van het wokmengsel in het midden van het 
rijstpapier, bestrijk de randjes met eigeel en vouw het rijstpa-
pier voorzichtig dicht.
Vouw de zijkanten naar binnen, borstel nog wat extra ei op 
het einde en rol verder op. Druk goed aan. Werk zo alle vul-
ling en rijstblaadjes op. Laat een half uurtje drogen. Verhit 
ondertussen de friteuse tot 180°C.
Maak het chilisausje
Verwarm op een middelhoog vuur in een steelpan de suiker 
samen met rijstazijn, water, geperste look, pikante chilipasta 
en chilivlokken. Laat dit gedurende 7 à 8 minuten inkoken.
Meng een eetlepel bloem met een eetlepel water en voeg dit 
toe aan de saus. Laat een minuutje verder pruttelen op het 
vuur. Laat afkoelen en bewaar in de koelkast.
Leg de loempia voorzichtig in de friteuse en laat 4 à 5 minu-
ten bakken.

Giouvetsi met konijn

4 personen – hoofdgerecht – voorbereidingstijd: 10 min. – 
bereidingstijd: 75 min.

Ingrediënten
1 konijn, in stukken
peper en zout
1 el paprikapoeder
1 el komijnpoeder
3 el bloem
olijfolie
1 grote ui
3 teentjes knoflook
1 rode paprika
3 wortelen
1 glas rode wijn
1 blik tomatenstukjes
laurier
400 ml gevogeltebouillon (of wildbouillon)
150 g fetakaas
300 g orzo (Griekse pasta)
verse oregano

Recept
Kook de Griekse pasta gaar zoals het is voorgeschreven op 
de verpakking. Giet de pasta af en doe hem in een ruime 
ovenschaal.
Verwarm de oven voor op 200°C.
Kruid het konijn met peper, zout, komijn- en paprikapoeder. 
Bestuif met bloem en bak goudbruin in een bakpan met olijf-
olie. Haal ze uit de pan en leg de stukken bovenop de pasta.
Verwijder de zaadlijst van de paprika en snijd in blokjes. Schil 
de wortels en snijd in grove plakken. 
Snijd de ui in blokjes en fruit aan in olijfolie. Voeg de geperste 
knoflook toe samen met de stukken paprika en wortel. Blus 
de groentjes met rode wijn en voeg een blaadje laurier toe. 
Laat dit even uitstoven.
Voeg tenslotte de tomatenstukjes en kippenbouillon toe en 
laat een 10-tal minuutjes garen.
Kruid met peper en zout en lepel de saus over het konijn.
Dek de ovenschaal af met aluminiumfolie en plaats in de oven 
voor ongeveer 50 minuten.
Verkruimel de feta. Verwijder het aluminiumfolie van de oven-
schotel en bestrooi het geheel met fetablokjes. Plaats 
opnieuw in de oven, zonder folie, en laat nog 10 minuten ver-
der garen. Werk af met verse oregano.
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OPLEIDING

PROGRAMMA

Module 1: Wetenschappelijke basis, fysische en biochemische 
grondslagen 

 ¬ Winning en versnijding van vlees
 ¬ Structuur en biochemie van rood spierweefsel
 ¬ Kleur, kleurvorming en kleurstabiliteit van vlees en vleeswaren 
 ¬ Water- en vetbinding in vlees en vleeswaren 
 ¬ Ingrediënten voor structuurvorming, water- en vetbinding in 

vleeswaren 
 ¬ Smaak en smaakstabiliteit van vlees en vleeswaren 
 ¬ Groei en ontwikkeling van micro-organismen in vlees en vlees-

waren 
 ¬ Verpakken van vlees en vleeswaren

Module 2: Procestechnologische facetten 
 ¬ Procestechnologische grondslagen 
 ¬ Droge zouterijwaren en gefermenteerde worstwaren 
 ¬ Kookham
 ¬ Gekookte worstwaren
 ¬ Leverpasteien
 ¬ Vleesalternatieven

Deze opleiding werd ontwikkeld door de onderzoeksgroep voor 
technologie en kwaliteit van dierlijke producten (KU Leuven cam-
pus Gent). Voor productieleiders, geschoolde meestergasten, 
kwaliteitsverantwoordelijken van de diverse vleesverwerkende 
bedrijven en hun leveranciers. 

Docententeam
Prof dr. llse Fraeye (KU Leuven), dhr. Ir. Toon Rombouts (Ugent), 
dhr. Nico Lyen (Ugent), ing. Olivier Goemaere (KU Leuven), em.
prof.dr. Lieven De Zutter (KU Leuven), prof. Frank De Vlieghere 
(Ugent), prof. Peter Ragaert (Ugent)
Aan de opleiding is een examen verbonden. Als je dit succesvol 
aflegt, krijg je een erkend getuigschrift, uitgereikt door de 
Faculteit industriële ingenieurswetenschappen (KU Leuven) 

Met de steun van Alimento.

Waar?
Online

Wanneer?
Elke dinsdag van 2 februari 2021 - 25 mei 2021, van 13.30u tot 
16.30u
   
Schrijf me in  
Postuniversitair Centrum
32 56 24 61 84 - puc@kuleuven.be
puc.kuleuven.be

Om ook jouw gezondheid en veiligheid te garanderen, houden 
we rekening met de op dit moment geldende COVID-19 maatre-

Opleiding vleeswarentechnologie 
Ontdek de recentste updates inzake vleeswarentechnologie 

Vleeswarentechnologie
Gent, 2 februari tot 25 mei 2021

Permanente vorming met getuigschrift

Vleeswarentechnologie
Gent, 2 februari tot 25 mei 2021

Permanente vorming met getuigschrift
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gelen. Dit betekent 
dat we de start van 
de opleiding alvast 
online laten door-
gaan. 

Mochten er in de 
loop van de oplei-
ding andere richtlij-
nen of versoepelin-
gen komen, schake-
len we over naar 
hybride vorm, of les 
ter plaatse. We vol-
gen hiertoe de situ-
atie op de voet op. 

Door mij in te schrijven verklaar ik mij ermee akkoord dat de 
contactgegevens die ik verstrek, gebruikt worden om mij te 
contacteren in de context van deze opleiding/dit evenement en 
voor alle nuttige opvolging ervan.  

Nieuw! Slagersvarken Charcuterie

Proef ons vakmanschap,
lekker en gezond!

®



Hof van Ossel
Osselstraat 91

1785 Merchtem
Belgium

Filip Meysmans
+32 474 51 61 35

info@hofvanossel.be
www.hofvanossel.be

• Lokaal gekweekt voor de slager-vakman

• Waarom Importeren als het hier beter is?  
Japanse topkwaliteit naar wens van de 
Europese consument

• Dé nieuwste smaaksensatie in het rundvlees

• Past perfect binnen de nieuwe vleescultuur  
“eet bewust, eet beter”

• Korte en directe keten van boer tot slager: 
samen kunnen we uw klant verwennen!

• Word nu onze ambassadeur en ontvang  

gratis publiciteit voor jouw zaak in jouw regio!

BELGISCH 
WAGYU

100 %
BELGISCH

#kooplokaal

Jouw klant koopt lokaal, 
jij dan toch ook!

BELGISCH WAGYU
GEVULDE BAVET 
VAN WAGYU MET 
MOZZARELLA
INGREDIENTEN 4 PERS.
1 kg bavet gevlinderd 1 tl. Zout
1 tl. Zwarte peper 1 kg baby spinazie
250 gr. Zongedroogde tomaten 250 gr. mozza-
rella kaas
2 el. Olijfolie

BEREIDING
Neem de gevlinderde steak en kruid het vlees 
met zout en peper. Verspreid de kaas, spinazie 
en de zongedroogde tomaten over het vlees. Rol 
het vlees op tot een rol en bind dit vast met een 
brideertouw.
Bestrijk de buitenkant met olijfolie en peper en 
zout.
plaats het vlees in de pan en laat aan elke kant 
mooi kleuren.
steek het vlees vervolgens in de voorverwarmde 
oven op 180°C. voor ongeveer 15 min. of een 
kerntemperatuur van 55°C.

SMAKELIJK
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TACO VAN WAGYU 
BAVET
INGREDIENTEN 4 PERS.
1 kg bavet van wagyu
2 el olijfolie
sap van 1 sinaasappel
sap van 1 limoen
5 gr gemalen komijn
5 gr grof zeezout
2 gr zwarte peper
8 tortillas

Toppings
koreander
popcorn scheuten
peterselie
4 tomaten in verschillende kleuren

BEREIDING
Leg de bavet van Wagyu in een ovenschaal en 
marineer met sinaasappelsap, limoensap, zwarte 
peper, komijn en grof zeezout.
Marineer het vlees gedurende minimum 1 en max 8 
uur. Gril het vlees gedurende 2 min aan elke zijde.
Verwarm de tortillas in een hete pan gedurende 30 
sec aan elke zijde. Vul de tortillas met de gesneden 
tomaat, wagyu en werk af met kruiden. Smakelijk.

BAVET CHIMICHURRI
INGREDIENTEN 4 PERS.
1 kg. Wagyu bavet 2 el. Knoflook
50 gr. Verse peterselie 30 gr. Koriander
150 gr. Olijfolie
10 gr. Citroensap 5 gr. Grof zeezout

WERKWIJZE
Voeg alle ingrediënten samen in een keukenrobot, 
mix alles fijn tot een homogene pasta. Marineer de 
bavet met 1/3 van de marinade, gedurende minimum 
1 uur.
Gril het vlees aan elke zijde gedurende 2 min.
Plaats het vlees vervolgens in de oven gedurende 5 
min. Op 180° C. of kerntemperatuur van 55°C. Snij 
de steak in plakjes van ongeveer 1,5cm en serveer 
met overige chimichurri saus.

BELGISCH WAGYU
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GROENTE VAN DE MAAND 

SCHORSENEREN SCHOONMAKEN, HOE DOE JE DAT?
• Doe keukenhandschoenen aan.
• Spoel de schorseneren grondig.
• Schil de schorseneren met een dunschiller van de onderkant 

naar de top en snijd het voetje en de top eraf.
• Borstel ze nog even schoon onder stromend water en leg ze 

onmiddellijk in water met wat azijn of melk.
• Laat ze 10 tot 15 minuten koken tot ze gaar zijn.
• Zie filmpje https://youtu.be/SzbqJNoqcKk

ZO BLIJVEN JE SCHORSENEREN WIT
Om je schorseneren maagdelijk wit te houden, kook je ze in 
een blanc. Een blanc maak je door 25 g bloem te mengen met 
wat water tot je een papje krijgt. Leng aan met water tot je 
ongeveer 1 liter hebt en giet er dan het sap van ½ citroen of 2 
eetlepels witte azijn bij. Je kan de schorseneren ook koken in 
melk. De melk kan je daarna gebruiken om een bechamelsaus 
mee te maken. Zo gaat er niets verloren! Let wel goed op dat 
je de melk niet laten overkoken.

ZOVEEL MEER DAN SCHORSENEREN MET WITTE SAUS
Schorseneren met witte saus zijn altijd een hit aan tafel, maar 
de smaak van schorseneren leent zich tot veel meer verrassen-
de combinaties. Leg de schorseneren bijvoorbeeld even op de 
grill, verwerk ze in een gratin of combineer ze met vlees. 

GEGRATINEERDE AARDAPPELTJES MET VAR-
KENSHAASJE, KNOLSELDER EN SCHORSENEREN
Ingrediënten
600 g bloemige aardappelen (ongeveer 6 grote aardappelen)
1 varkenshaasje (van 700 g)
400 g schorseneren
400 g knolselder
½ broccoli
½ bussel bieslook

150 g geraspte kaas
2 l melk
50 g boter
nootmuskaat
peper en zout

Recept
Snijd de geschilde aardappelen in blokjes van 2 cm. Doe het-
zelfde met de schorseneren en knolselder.
Gaar de aardappelen samen met de schorseneren en knolsel-
der beetgaar in de melk op smaak gebracht met nootmuskaat, 
peper en zout .
Schep de aardappelen en de groenten uit de melk. Bewaar de 
melk.
Snijd de broccoli in roosjes en blancheer in licht gezouten 
kokend water. Giet af onder koud stromend water.
Meng de aardappelen en de groenten en doe in een oven-
schaal.
Lepel hierover een beetje van de resterende melk en bestrooi 
met de kaas.

SCHORSENEREN

Schorseneren klaarmaken wordt een eitje met deze tips! 
Keukenmeidenverdriet, zo worden schorseneren ook wel genoemd. Deze ondankbare naam dankt de 
schorseneer aan het witte kleverige sap dat vrijkomt bij het schoonmaken en vervelende vlekken 

maakt. Jammer, want de nootachtige smaak is niet te versmaden. Maar met deze tips en een paar 
keukenhandschoenen is schorseneren klaarmaken eigenlijk een fluitje van een cent!
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Gratineer 10 minuten in een voorverwarmde oven van 220°C. 
Werk af met gesnipperde bieslook.
Kruid ondertussen het varkenshaasje met peper en zout.
Bak langs alle zijden kort aan in een beetje boter voor een 
mooi korstje.
Gaar vervolgens in een voorverwarmde oven gedurende onge-
veer 10 minuten op 180°C.

SCHORSENEREN IN BECHAMELSAUS 
MET TOMAAT

Ingrediënten
850 g schorseneren uit blik of glas
1 blikje tomatenpuree
25 cl melk
20 g boter
1 el bloem
1 tl geraspte nootmuskaat
paneermeel
peper en zout

Recept
Laat de schorseneren uitlekken, maar giet het vocht niet weg.
Maak een bechamelsaus. Laat de boter smelten, strooi de 
bloem over de gesmolten boter en meng goed. Voeg de melk 
en een glaasje schorseneervocht toe. Laat de saus indikken. 
Kruid met peper en zout en voeg de nootmuskaat en de toma-
tenpuree toe. Voeg de schorseneren toe aan de saus.
Giet dit alles eventueel in een ovenschotel, bestrooi het gerecht 
met paneermeel en zet het onder de grill.

RAVIOLI MET SCHORSENEREN EN 
GEFLAMBEERDE BOSCHAMPIGNONS

Zo heb je schorseneren nog nooit gegeten! Deze ravioli met 
schorseneren en geflambeerde champignons is een perfecte 
combinatie ! 

Ingrediënten
12 schorseneren
sap van 1 citroen
300 g boschampignons
2 el fijngehakte peterselie + extra om af te werken
1 bouquet garni
scheutje cognac
500 g ravioli met spinazie
nootmuskaat
1,2 l melk
40 g bloem
40 g boter
bakboter
peper en zout

Recept
Groenten
Leng een liter water aan met het citroensap. Schil de schorse-
neren en snij ze in stukken van 4 cm. Leg ze meteen in het 
citroenwater.
Kook de schorseneren in de melk met het bouquet garni gaar.
Bak intussen de champignons in boter goudbruin. Kruid met 
peper en zout. Blus met de cognac en flambeer. Hou warm.
Giet de schorseneren af en bewaar het kookvocht.
Maak een roux met de boter en de bloem. Giet er 1 liter van het 

RECEPTEN
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RECEPTEN

kookvocht van de schorseneren bij en roer tot een gladde saus. 
Breng op smaak met nootmuskaat, peper en zout. Schep er de 
schorseneren en de peterselie onder.

Ravioli
Kook de ravioli gaar zoals vermeld op de verpakking.

Afwerking
Verdeel de ravioli mooi over de borden, schep er de schorsene-
ren en de champignons op en werk af met een extra takje 
peterselie.

RISOTTO MET BELGISCHE GROENTJES

Risotto maken is een makkie met dit recept. Voeg veel 
Belgische groentjes toe en je smult in geen tijd van deze vege-
tarische risotto.
Ingrediënten
300 g risottorijst
2 kleine uien
2 teentjes knoflook
1 rode paprika
250 g boschampignons
200 g schorseneren
½ courgette
150 g kerstomaatjes
handvol basilicumblaadjes
120 ml witte wijn
1 l groentebouillon
3 el geraspte Parmezaanse kaas
4 el opgeklopte room
olijfolie
peper en zout

Recept
Snipper de uien fijn en pers de look. Verwijder de zaadlijst van 
de paprika en snijd in blokjes.
Snijd de courgette in blokjes. Maak de schorseneren schoon en 
snijd in stukjes van 2 cm. Snijd de champignons en kerstomaat-
jes in partjes.
Bak de ui met de look in olijfolie glazig. Voeg de risotto toe en 
bak al omscheppend 2 minuten mee. Blus met de wijn en laat 
verdampen.
Giet er een scheut bouillon bij en laat inkoken. Doe verder tot 
alle bouillon op is en de risotto gaar is.
Bak de paprika, champignons, chorseneren, courgette en kers-
tomaatjes beetgaar in olijfolie. Kruid met peper en zout.
Voeg de groenten bij de gare risotto. Schep er de Parmezaan 

en opgeklopte room onder, werk af met de basilicumblaadjes 
en serveer meteen.

KALFSSCHNITZEL MET WORTEL-SCHORSENE-
REN STOEMP EN MOSTERDSAUS

Ingrediënten
4 kalfslapjes van 120 g (fijn gesneden)
500 g aardappelen
500 g wortelen
500 g schorseneren
1 sjalot
1 takje tijm
1 blaadje laurier
2 eieren
200 g ricotta
200 ml room
2 el graanmosterd
50 g bloem
50 g paneermeel of Panko, Japans broodkruim
2 el citroensap
boter
peper en zout

Recept
Schil de aardappelen en kook ze gaar in gezouten water. 
Maak de wortelen en schorseneren schoon en snijd ze in plak-
jes. Leg de schorseneren in water om verkleuring te voorko-
men. Blancheer de schorseneren in water met een beetje 
citroensap. Pel en snipper de sjalot. Stoof het sjalotje glazig in 
wat boter, voeg de wortelplakjes, schorseneren, laurier en tijm 
toe. Stoof op laag vuur, onder deksel, tot de groenten zacht 
zijn. Voeg eventueel wat water toe. Klop de eieren los in een 
diep bord. Vul een ander bord met de bloem en nog een ander 
met het paneermeel. Maak de kalfslapjes iets platter met een 
vleeshamer. Wentel ze eerst door de bloem, dan door het ei en 
daarna door het paneermeel. Bak ze krokant in een pan met 
flink wat boter. Giet de aardappelen af en pureer ze. Kruid met 
peper en zout. Voeg de wortelen en schorseneren met de 
ricotta toe aan de puree. Schep goed om.
Meng de mosterd met de room, laat indikken op een zacht 
vuurtje. Voeg eventueel wat sausbinder toe. Serveer de stoemp 
met de schnitzels en de mosterdsaus.



Duroc d’Olives varkens krijgen een unieke samenstelling van granen en olijfolie in het voeder. 
En dat proef je. Met Duroc d’Olives ben je zeker van gezond, mals en lekker varkensvlees.

WIL JE GRAAG MEER WETEN? 
Neem dan een kijkje op www.durocdolives.be

ALTIJD OP ZOEK NAAR DE BESTE SMAKEN.
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Benodigdheden
4 sneden Duroc d’Olives varkensschenkel - 4 uien - 1 el tijm -  
1 blaadje laurier - 1 el bloem - 1 dl sherryazijn - 6 dl bruin tafelbier 
- 1 el bruine suiker - 4 el Luikse stroop - 1 el mosterd - 2 teentje 
look - 8 grote aardappelen - 2 dl room - 1 tl nootmuskaat - 1 vlees-
bouillonblokje - Peper & zout - 100 g gemalen kaas - 2 dl Duroc 
d’Olives olijfolie

Werkwijze
Verwarm de oven op 170°. Bak de schenkels aan in olijfolie. Kleur 
ze langs beide kanten mooi bruin. Haal ze uit de braadpot en bak 
daarin de uien aan met 1 teentje geplette look.
Laat rustig kleuren en voeg de bloem toe. Laat de bloem even 
meebakken en blus met sherryazijn en het tafelbier. Voeg de tijm, 
laurier, bruine suiker, mosterd en stroop toe. Zet de braadpot met 
deksel 1 uur 30 in de oven. Breng de room aan de kook met het 
bouillonblokje en de nootmuskaat en het tweede teentje geplette 
look. Schil ondertussen de aardappelen en snijd ze in fijne schijf-
jes. Laat ze even meekoken in de kokende room. Kruid ze met 
peper en zout en giet ze daarna in een ovenschaal. Strooi de 
gemalen kaas erover en zet de braadpot nog eens 25 minuten in 
de oven.

OSSO BUCO OP LUIKSE WIJZE 
MET AARDAPPELGRATIN

Duroc d’Olives varkens krijgen een unieke samenstelling van granen en olijfolie in het voeder. 
En dat proef je. Met Duroc d’Olives ben je zeker van gezond, mals en lekker varkensvlees.

WIL JE GRAAG MEER WETEN? 
Neem dan een kijkje op www.durocdolives.be

ALTIJD OP ZOEK NAAR DE BESTE SMAKEN.
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Voor al uw advertenties en vragen kan u contact opnemen met 
Carine op het nummer 02 735 24 70 of e-mail: 

carine.vos@landsbond-beenhouwers.be
Houba de Strooperlaan 784 bus 6 • 1020 Brussel 

BTW BE 0542 984 224
Rekeningnummer IBAN BE 74 0017 1573 6707 - www.bb-bb.be

Kleine aankondigingen
IMMO 

 
TE KOOP: TE KOOP/TE HUUR: SLAGERIJ + WOONST + MATERIAAL 

GELEGEN TE ZELE. INSTAPKLAAR. 
TEL.: 052/44 51 27

TE KOOP: SLAGERIJ - TRAITEUR ERMGODTS ZET EEN PUNT ACHTER 
EEN LANGE CARRIÈRE ALS BEENHOUWERIJ. DECENNIALANG ZIJN 

ZIJ HET VASTE ADRES GEWEEST VOOR MENSEN IN EN ROND 
KESSEL-LO. NU KOMT ER EEN TIJD OM DE FAKKEL DOOR TE GEVEN 

OF DIT PAND EEN NIEUWE BESTEMMING TE GEVEN. 
DE WONING IS ALS VOLGT INGEDEELD: HET GELIJKVLOERS IS INGE-
RICHT ALS COMMERCIËLE RUIMTE EN ATELIER VAN EEN SLAGER. DE 

REST VAN DE WONING WORDT VOORNAMELIJK GEBRUIKT ALS 
OPSLAGRUIMTE. INDIEN U GEÏNTERESSEERD BENT OM HET PAND 
TE BEWONEN, ZAL U EEN RENOVATIE MOETEN UITVOEREN. MEER 

INFO HIEROMTRENT VINDT U TERUG OP  
WWW.ERA.BE/NL/ERA-VANDENDRIES.

TE KOOP: HANDELSHUIS SLAGERIJ + WOONST - SLAGERIJ MET 
WOONST OP TOPLIGGING INCL. HANDELSFOND. - HANDELSGLKVL: 

198,5M² + WOONST: 124M², 2 SLPK. - PRIJS 430.000€ - VRAGEN OF 
BEZOEK: BOB = 0475/45.45.45

MATERIAAL 
 

TE KOOP: WEGENS GEZONDHEIDSREDENEN:  
SLAGERIJ + WOONST + MATERIAAL - REGIO AALST-NINOVE –  

GEEN OVERNAME – VOLLEDIG INSTAPKLAAR. 
TEL.: 0472/94 20 85

TE KOOP: INOX VLEESMOLEN 32 IN UITSTEKENDE STAAT. 
INFO: 0496613490 OF PETERCHRISTIAENS@TELENET.BE

ZOEKERTJESBON
Om uw advertentie in “DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ” te plaatsen gebruikt u onder-staande rooster en vult u één letter of leesteken per vakje in. Laat ook één vakje open tussen de  woorden! Gebruik afkortingen - IN DRUKLETTERS INVULLEN! 

TARIEF per inlassing

Supplement voor schrijven bureel blad: € 1,24
Ik stort op rekening nr. IBAN BE 74 0017 1573 6707. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €.

Naam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postnr. . . . . . . . . . . . . . . . .  Gemeente:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Terug te sturen naar DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ, Houba de Strooperlaan, 784 - 1020 Brussel

€ 10,46

€ 15,62
€ 20,87
€ 26,13
€ 31,33
€ 36,54
€ 41,79
€ 47
€ 52,26
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HANDELSHUIS SLAGERIJ + WOONST 

Slagerij met woonst op topligging incl. handelsfond.  
Handelsglkvl: 198,5m² + woonst: 124m², 2 slpk.  
Prijs 430.000€   
Vragen of bezoek : Bob = 0475/45.45.45 
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Uw geldende verkoopprijzen voor deze nieuwe verkoopperiode 
moeten worden berekend op basis van de inkoopprijzen van 

bijgaande referentieperiode van 4 weken.

VANAF MAANDAG 11 JAN 2021 

Te gebruiken prijsvorken
REFERENTIEPERIODE
7/12/20 tot 13/12/20
14/12/20 tot 20/12/20
21/12/20 tot 27/12/20
28/12/20 tot 3/01/21

Te gebruiken prijsvorken
RUNDVLEES

 Cat Half dier Achterkwartier Voorkwartier

 1 € 6,23 en + € 7,94 en + € 3,68 en +

 2  € 5,61 tot minder dan € 6,23  € 6,81 tot minder dan € 7,94  € 3,23 tot minder dan € 3,68 

 3  € 4,41 tot minder dan € 5,61 € 6,03 tot minder dan € 6,81  € 2,71 tot minder dan € 3,23 

 4  € 3,56 tot minder dan € 4,41 € 5,55 tot minder dan € 6,03 € 2,47 tot minder dan €2,71

 5 minder dan € 3,56 minder dan € 5,55 minder dan € 2,47

VARKENSVLEES
 Cat. Half dier

 1 € 1,99 en +

 2 € 1,87 tot minder dan € 1,99

 3 minder dan € 1,87

NIEUWE PRIJSVORKEN VOOR EEN NIEUWE VERKOOPPERIODE

27/04/2021 Dag van de West-
Vlaamse slager

26/09/2021 tot 
29/09/2021

Meat Expo 2021 Kortrijk 
Xpo

KALENDER

BERICHT AAN ONZE 
CORRESPONDENTEN

Onze volgende uitgave verschijnt op  
7 februari 2021. Alle artikels, mededelin-

gen, kleine aankondigingen, bestemd 
voor dit blad, dienen uiterlijk in ons bezit 
te zijn voor 26/01/2021. Teksten die na die 

datum toekomen, worden verschoven 
naar de uitgave van maart 2021.

DA-
TUM ACTIVITEIT AANWEZIG

21/10 Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO: Bespreking adviesnota 
FAVV inzake autocontrole

J. Cuypers

21/10 Onderwijs Vlaanderen: Hervorming opleiding uitbener/uitsnijder, 
slachter en slachthuismedewerkers

27/10 FAVV: Raadgevend Comité J.-L. Pottier

16/11 Hoofdbestuur Leden Hoofdbestuur

25/11 FAVV: Raadgevend Comité J.-L. Pottier

26/11 Belbeef C. Vos

8/12 Werf 2: Vlaamse producten vind je bij de boer om de hoek C. Vos

8/12 Sectorgroep varkens C. Vos

8/12 Raad van bestuur Belpok C. Vos

9/12 Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO: Algemene vergadering 
en infosessie NACE 

I. Claeys, J. Cuypers

10 /12 Werf 3: Een lekker product herken je aan zijn Vlaamse vakman-
schap

C. Vos, I. Claeys

11/12 Werf 5: De horeca zet Vlaamse producten prominent op de kaart C. Vos, I. Claeys

18/12 werf 4: Lokale handelaars en supermarkten zetten Vlaamse 
producten voorop

C. Vos

23/12 Werf 1: Lekker van bij ons: een sterk verhaal verdient een sterk 
gezicht 

C. Vos, I. Claeys

WAT DOET DE LANDSBOND?

FAMILIEHOEKJE
OVERLIJDENS

Wij hebben de droeve plicht u het overlijden 
te melden van de heer Louis Hias.

Louis was 51 jaar bestuurslid van de 
Beenhouwersbond Vlaams-Brabant Oost.

De redactie van “De Belgische 
Beenhouwerij” biedt de achtbare 

families haar oprechte deelneming 
aan in de diepe rouw die hen treft. 

GEBOORTEN

Onze voozitter, de heer Ivan Claeys, 
is de fiere opa geworden van de kleine 

Thomas, zoontje van Phoebe Claeys.  

De redactie van “De Belgische 
Beenhouwerij” wenst hen proficiat.

NIEUWE PARTNERS

GLORY GLOBAL SOLUTIONS NV
aurelie.vandemeersche@glory-global.com

 www.glory-global.com
Leden van de Landsbond krijgen 

5% korting

ABSOLUTE YOU
jens.sys@absoluteyou.be

www.absoluteyou.be
Leden van de Landsbond krijgen 

verlaagde coëfficient.



Hazelnotensalami

 Gemakkelijk te snijden 
op SAM machine

 Puur product bereid 
uit 115g vlees

 Zonder toegevoegde 
smaakversterkers en 
kleurstoffen 

 Op snee Gerookte salami met 
knapperige stukjes gepelde 
hazelnoten voor de ultieme 
smaaksensatie. 

Marcassou Jambon
Cuit Authentique
Marcassou Jambon
Cuit Authentique

Extra gerookte ham, de unieke 
rooksmaak brengt je instant 

naar de Ardennen.

 Artisanaal en dubbel gerookt 
op beukenhout 

 100 % Belgische varkens 
 Manueel ontbeend, 
geen snijverlies 

 Zonder toegevoegde smaakversterkers 
en kleurstoffen 

100% 
Belgisch

Onze nieuwste
INNOVATIES

Imperial stelt voor: 

Vind meer verrassende 
recepten en producten op 

my.imperial.be

Wil je direct de nieuwste trends 
en inspiratie ontdekken? 

Volg ons op 

facebook.com/imperial.hamigos
Grote Baan 200, B-9920 Lievegem
09 370 02 11  |  deli@imperial.be

Ontdek al onze 
recepten op

my.imperial.be

Pot-au-feu
met Marcassou 

Jambon Cuit 
Authentique.
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